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LÜHISELGITUS 

Eelarvekontrollikomisjoni arvamuses keskendutakse usaldusväärse finantsjuhtimise 

küsimustele ja eelkõige määruse ettepaneku artiklile 14, milles käsitletakse kontrollikoja 

poolset auditeerimist. 

Euroopa Kontrollikojal peaks olema õigus teostada auditeid seoses tegevustega, mis on läbi 

viidud vastavalt käesolevale määrusele, sest kõik käesoleva määrusega hõlmatud tegevused 

kujutavad endast tegevust liidu tulude ja kulude haldamisel ELi toimimise lepingu artikli 287 

tähenduses. Eelkõige tuleb rõhutada järgmist: 

1. Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi määratluse kohaselt on see selgelt eristatav ja 

läbipaistev tagatissüsteem ning tagatise aluseks on peamiselt liidu eelarve. 

2. Investeeringute komitee liikmed määratakse ametisse komisjoni ettepaneku alusel.  

3. Komisjon on esindatud ka Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi juhtorganis. 

4. Komisjon on esindatud Euroopa Investeerimispanga direktorite nõukogus ning 

komisjoniga konsulteeritakse enne, kui Euroopa Investeerimispank annab heakskiidu 

mõnele rahastamis- või investeerimistehingule.  

5. Euroopa investeerimisnõustamise keskus luuakse osaliselt komisjoni olemasoleva 

nõustamisteenuste najal.  

6. Tagatisfondi vahendeid haldab komisjon.  

7. Komisjon ja Euroopa Investeerimispank edendavad liikmesriikide toel läbipaistva 

praeguste ja võimalike tulevaste investeerimisprojektide registri loomist liidus. 

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ning majandus- ja 

rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Volitus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee 

arvamusi, 

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee ning 

Euroopa Kontrollikoja arvamusi, 
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Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Kontrollikoda võttis 12. märtsil 2015 

vastavalt Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikli 287 lõikele 4 vastu 

arvamuse nr 4/2015 Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, 

mis käsitleb Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi ning millega 

muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 

ja (EL) nr 1316/2013, milles ta sedastab 

oma soovitused komisjoni ettepanku 

kohta ning teeb ettepanekuid määruse 

parandamiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Investeeringu otstarbekust saab 

hinnata ka selle alusel, mis määral 

suudab ta veenda erainvestoreid hakkama 

taas majandust pikaajaliselt rahastama, 

pidades silmas, et praegu investeeritakse 

suur osa Euroopa erasääste (umbes 16 

miljardit eurot) peamiselt lühiajaliselt ja 

sageli väljapoole ELi. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 

investeeringuid, millel on suur majanduslik 

lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 

poliitikaeesmärke. 

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 

investeeringuid, millel on suur majanduslik 

lisandväärtus ja mis aitavad saavutada 

strateegia „Euroopa 2020” eesmärke 

Sellega seoses peaksid EFSI toetused 

taristuprojektidele aitama saavutada 

määruse (EL) nr 1315/2013 (transport), 

määruse (EL) nr 347/2013 

(energiavõrgud) ja määruse (EL) 

nr 283/2014 

(telekommunikatsioonitaristu) eesmärke. 

Erilist tähelepanu tuleks pöörata 

projektidele, mis loovad transpordi, 

telekommunikatsiooni ja energiasektori 

vahel koostoimet. 

 

 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 

tehinguid, peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mille riski ja tootluse profiil 

on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 

instrumentidel. EFSI peaks rahastama 

projekte kogu liidus, sealhulgas riikides, 

mida finantskriis kõige rohkem mõjutas. 

EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei 

ole võimalik rahastada mõistlikel 

tingimustel muudest allikatest. 

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 

tehinguid, peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mille riski ja tootluse profiil 

on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 

instrumentidel. EFSI peaks rahastama 

projekte kogu liidus, eelkõige riikides, 

mida finantskriis kõige rohkem mõjutas. 

EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei 

ole võimalik rahastada mõistlikel 

tingimustel muudest allikatest. 

 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (19 a) Tagatisfondi maksete sihtsumma 

peaks 2016. aastal olema 200 miljonit 

eurot, 2017. aastal 300 miljonit eurot, 

2018. aastal 1 miljard eurot, 2019. aastal 

2 miljardit eurot, ning Euroopa 

Parlament ja nõukogu peavad selle järk-

järgult iga-aastase eelarvemenetluse 

raames heaks kiitma, võttes sealjuures 

arvesse ELi tagatise tulemuslikku 

kasutamist ja EFSI raames toimuvate 

tehingute täiendavuse kontrolli 

hinnangut, võrreldes tavapäraste EIP 

tehingutega. 

 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 a) EFSI rakendamis- ja 

järelevalvekord ning liikmesriikide 

ametlik kohustuste võtmine mängivad 

selle õnnestumises otsustavat osa, mistõttu 

on eelkõige vaja tagada, et objektiivsete 

kriteeriumide alusel valitakse välja 

parimad projektid, sõltumata nende 

riiklikust kuuluvusest. 

 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) EFSI toetatavaid EIP rahastamis- ja 

investeerimistehinguid tuleb jätkuvalt teha 

EIP kehtestatud eeskirjade ja korra, sh 

asjakohaste kontrollimeetmete ja 

maksudest kõrvalehoidumise vältimiseks 

(24) EFSI toetatavaid EIP rahastamis- ja 

investeerimistehinguid tuleb jätkuvalt teha 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 

966/20121a, sh asjakohaste 
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võetud meetmete kohaselt, kooskõlas 

kontrollikoja ja Euroopa Pettustevastase 

Ameti (OLAF) asjaomaste eeskirjade ja 

menetlustega, sealhulgas Euroopa 

Komisjoni, Euroopa Kontrollikoja ja 

Euroopa Investeerimispanga vahelise 

kolmepoolse lepinguga. 

kontrollimeetmete ja maksudest 

kõrvalehoidumise vältimiseks võetud 

meetmete kohaselt, kooskõlas kontrollikoja 

ja Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 

asjaomaste eeskirjade ja menetlustega. 

Seega on tingimata vaja kontrollida 

võimalikult kiiresti, et hiljuti EIP poolt 

vastu võetud uus läbipaistvuspoliitika ei 

nõrgeneks. 

 ________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

oktoobri 2012. aasta määrus (EL, 

Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb 

Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 

kohaldatavaid finantseeskirju ning 

millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 

määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 

(ELT L 298, 26.10.2012, lk 1). 

Selgitus 

Üleliigne. 

 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) EIP peaks korrapäraselt hindama EFSI 

toetatavaid tegevusi, et hinnata nende 

asjakohasust, tulemusi ja mõju ning teha 

kindlaks aspektid, millega saab tulevast 

tegevusi tõhustada. Sellised hindamised 

peaksid toetama vastutust ja 

jätkusuutlikkuse analüüsi. 

(25) EIP ja investeeringute komitee 

peaksid korrapäraselt hindama EFSI 

toetatavaid tegevusi, et hinnata nende 

lisandväärtust olemasolevate liidu 

rahastatavate meetmete jaoks, 
asjakohasust, tulemusi ja mõju ning teha 

kindlaks aspektid, millega saab tulevast 

tegevust tõhustada, ning koostama selle 

kohta aruande. Sellised hindamised 

peaksid toetama riiklikku vastutust, 

usaldusväärset finantsjuhtimist, 

läbipaistvust ning majandusliku, 

keskkonnaalase ja sotsiaalse 

jätkusuutlikkuse analüüsi. 
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Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 

rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus peaks 

andma olulist tuge projektide arendamiseks 

ja ettevalmistamiseks kogu liidus, 

kasutades ära komisjoni, EIP, riiklike 

tugipankade ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide juhtimisorganite 

teadmisi. See peaks olema ühtne 

kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud 

investeeringute tehnilise abiga liidus. 

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 

rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus peaks 

andma olulist tuge projektide arendamiseks 

ja ettevalmistamiseks kogu liidus, 

kasutades ära komisjoni, EIP, riiklike 

tugipankade ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide juhtimisorganite 

teadmisi. See peaks olema ühtne 

kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud 

investeeringute tehnilise abiga liidus. 

Euroopa investeerimisnõustamise keskus 

peaks tegema EFSI huvides koostööd 

olemasolevate nõustamisüksustega, 

sealhulgas EIP, komisjoni ja 

liikmesriikidega, näiteks avaliku ja 

erasektori partnerluse eksperdikeskuse 

(EPEC) ja Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide vahenditest 

rahastamisvahendite tehnilise 

nõuandeplatvormiga (Financial 

Instruments – Technical Advisory 

Platform (FI-TAP)).  Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus peaks 

võimaldama kõigil liidu liikmesriikidel ja 

piirkondadel saada tasuta 

eksperditeadmisi, et tagada õiglane 

juurdepääs EFSI rahastamisele. 

Selgitus 

Idee allikas on Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 4/2015 EFSI kohta – lõiked 29, 30 ja 31. 

 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 27 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (27 a) Et tagada, et liidu eelarve suhtes ei 

kohaldata tingimuslikke kohustusi 

eraldatud vahenditest kaugemale, tuleks 

kehtestada üldine immuniteet ning EFSI 

abisaajate õigusnõuetest loobumine. 

 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 30 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(30) Võttes arvesse nende ülesehituse 

laadi, ei ole ELi tagatis EIP-le ega 

tagatisfond „rahastamisvahendid” 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EL) nr 966/2012 tähenduses4. 

(30) Võttes arvesse seotust liidu 

finantsinstrumentidega, peaks ELi tagatis 

EIP-le ja tagatisfondile järgima 

usaldusväärse finantsjuhtimise, 

läbipaistvuse, proportsionaalsuse, 

mittediskrimineerimise, võrdse kohtlemise 

ja subsidiaarsuse põhimõtteid, mis on 

sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EL, Euratom) nr 966/20124 

artiklis 140, ning vajaduse korral tuleb 

kohaldada määruse (EL, Euratom) nr 966 

/ 2012 artiklit 139. 

__________________ __________________ 

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 

2012, mis käsitleb Euroopa Liidu 

üldeelarve suhtes kohaldatavaid 

finantseeskirju ning millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) 

nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 

1). 

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 

2012, mis käsitleb Euroopa Liidu 

üldeelarve suhtes kohaldatavaid 

finantseeskirju ning millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) 

nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 

1). 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 31 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(31) Liidus on märkimisväärne arv 

potentsiaalselt elujõulisi projekte, mida ei 

ole rahastatud selliste projektidega seotud 

ebakindluse ja läbipaistmatuse tõttu. Sageli 

on see tingitud sellest, et erainvestorid ei 

ole projektidest teadlikud või neil ei ole 

piisavalt teavet investeerimisriskide 

hindamiseks. Komisjon ja EIP peaksid 

liikmesriikide toel edendama 

investeerimiseks sobivate praeguste ja 

tulevaste investeerimisprojektide 

läbipaistva registri loomist liidus. 

Projektide register peaks tagama, et teave 

investeerimisprojektide kohta 

avalikustatakse korrapäraselt ja 

struktureeritud viisil, et tagada investoritele 

usaldusväärne teave investeerimisotsuste 

tegemiseks. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(32) Liikmesriigid on ka riiklikul tasandil 

alustanud projektide registrite loomist ja 

edendamist riikliku tähtsusega projektide 

jaoks. Komisjoni ja EIP koostatav teave 

peaks sisaldama viiteid asjaomastele 

riiklikele projektiregistritele. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 33 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(33) Kuigi projektide registri raames 

kindlaks tehtud projekte võib EIP kasutada 

EFSI toetatavate projektide 

kindlakstegemiseks ja väljavalimiseks, 

peaks projektide registril olema laiem 

kohaldamisala projektide 

kindlakstegemisel kogu liidus. See 

kohaldamisala võib hõlmata projekte, mida 

võib täielikult rahastada erasektori poolt 

või muude Euroopa või riikliku tasandi 

instrumentide abil. EFSI peaks suutma 

toetada rahastamist ja investeeringuid 

projektide registrisse kantud projektidesse, 

kuid ei tohiks olla automaatset seost 

registrisse kandmise ja EFSI toetusele 

juurdepääsu vahel ning EFSI-l peaks olema 

kaalutlusõigus selliste projektide valikul ja 

toetamisel, mis ei ole registrisse kantud. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 34 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(34) Selleks et tagada aruandekohustus 

Euroopa kodanike ees, peaks EIP 

korrapäraselt esitama Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruandeid EFSI 

edusammude ja mõju kohta. 

(34) Selleks et tagada aruandekohustus 

liidu kodanike ees, peaksid EIP, 

juhtorgani esimees ja investeeringute 

komitee tegevdirektor korrapäraselt 

esitama Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aruandeid EFSI edusammude ja 

mõju kohta, eelkõige seoses EFSI raames 

tehtud tehingute täiendavusega võrreldes 

EIP tavapäraste tehingutega. 

 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 35 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (35 a) Kuna tagatisfond koosneb ELi 

eelarvest pärit ümber jaotatud olulistest 

summadest, peaks parlamendil olema 

õigus kutsuda ELi eelarvevolinik 

parlamendi ette, et kontrollida ELi eelarve 

kasutamist, eelkõige seoses 

tulemuslikkuse ja vahendite kasutamise 

tulemustega. 

Selgitus 

Eelarvevolinik ja kontrollikoda on kutsunud üles muutma viisi, kuidas ELi institutsioonid 

käivad ümber ELi eelarvega – eelkõige seoses vajadusega panna suuremat rõhku 

aruandekohustusele ning keskenduda tulemuslikkusele ja kulutuste tulemustele. Seetõttu on 

oluline, et Euroopa Parlament kontrolliks neid elemente ja hoiaks volinikke vastutavana. 

Kontrolliõigus peaks laienema vaid volinikule, et kaitsta EFSI valitsemise sõltumatust. 

 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 

suurendamise teel toetada investeeringuid 

liidus ja tagada parem juurdepääs 

rahastamisele kuni 3 000 töötajaga 

äriühingutele, keskendudes eelkõige 

väikestele ja keskmise suurusega 

ettevõtjatele. 

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 

suurendamise teel toetada investeeringuid 

liidus, sealhulgas liikmesriikide ja 

kolmandate riikide vahelisi projekte, ning 
tagada parem juurdepääs rahastamisele 

kuni 3 000 töötajaga äriühingutele, 

keskendudes eelkõige väikestele ja 

keskmise suurusega ettevõtjatele kooskõlas 

usaldusväärse finantsjuhtimise, 

läbipaistvuse, proportsionaalsuse, 

mittediskrimineerimise, võrdse kohtlemise 

ja subsidiaarsuse põhimõtetega. 

 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 1 a 

 Mõisted 

 Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi 

mõisteid: 

 a) „EFSI leping” – õiguslik vahend, 

millega komisjon ja EIP täpsustavad 

EFSI haldamiseks käesolevas määruses 

sätestatud tingimusi; 

 b) „riiklik tugipank või 

finantseerimisasutus” – kutseliselt 

finantseerimise alal tegutsev juriidiline 

isik, kes on saanud liikmesriigilt kas 

kesksel, piirkondlikul või kohalikul 

tasandil riikliku volituse tegeleda 

peamiselt mittetulundusliku riikliku 

arendus- või edendustegevusega; 

 c) „investeerimisplatvorm” – 

eriotstarbelised vahendid, hallatavad 

kontod, lepingupõhised kaasrahastamise 

või riskijagamise kokkulepped või mis 

tahes muul viisil sõlmitud kokkulepped, 

mille kaudu investorid suunavad 

finantsvahendeid mitmesuguste 

investeerimisprojektide rahastamiseks, 

ning mis võivad hõlmata riiklikke 

platvorme, mis koondavad ühe 

liikmesriigi territooriumil läbi viidavaid 

mitmeid investeerimisprojekte, mitut riiki 

hõlmavad või piirkondlikud platvormid, 

mis koondavad suurtest projektidest 

huvitatud mitut liikmesriiki ühes 

geograafilises piirkonnas, või 

valdkondlikud platvormid, mis koondavad 

ühe sektori investeerimisprojektid; 

 d) „väikesed ja keskmise suurusega 

ettevõtjad (VKEd)” – komisjoni soovituses 

2003/361/EÜ1a määratletud mikro-, 

väikesed ja keskmise suurusega 

ettevõtjad; 

 e) „keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtja” – kuni 3 000 töötajaga 
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juriidiline isik, kes ei ole VKE; 

 f) „EFSI-toetusesaaja” – kõik 

laenuvõtjad, kes kasutavad ELi tagatud 

rahastamisvahendeid, mida EIP jagab 

vastavalt EFSI-lepingule; 

 g) „riskitaluvusvõime” – EFSI piiritleb 

eelnevalt võimaliku kaasneva 

krediidiriski, mis on seotud konkreetse 

investeerimisprojekti rahastamisega EIP 

hallatavast finantsinstrumendist, et 

laenuportfelli agregeeritud krediidirisk 

oleks maksimaalselt võrdne ELi 

tagatisega tagatud portfelli osakaaluga; 

 ______________ 

 1a Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 

2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate määratluse kohta 

(ELT L 124, 20.5.2003, lk 36). 

 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) sätted, mille kohaselt luuakse EFSI 

eraldiseisva, selgelt eristatava ja läbipaistva 

tagatissüsteemina ning EIP hallatava eraldi 

kontona; 

a) sätted, mille kohaselt luuakse EFSI 

eraldiseisva, selgelt eristatava ja läbipaistva 

tagatissüsteemina ning EIP hallatava eraldi 

kontona; mille puhul EIP ja komisjoni 

eelarve tuleb kinnitada Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu otsusega vastavalt 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 

319 ning määruse (EL, Euratom) nr 

996/2012 artiklitele 164, 165 ja 166; 

 

 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a a) sätted, mille alusel komisjon võtab 

täieliku vastutuse EFSI hallatavate ELi 

fondide tegeliku kasutamise üle, nagu on 

sätestatud ELi lepingu artikli 17 lõikes 1 

ja ELi toimimise lepingu artiklis 317, ning 

väldib aruandekohustuse hajutatust; 

 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) EFSI juhtimiskord vastavalt artiklile 3, 

ilma et see piiraks Euroopa 

Investeerimispanga põhikirja kohaldamist; 

d) EFSI juhtimiskord vastavalt artiklile 3, 

ilma et see piiraks Euroopa 

Investeerimispanga põhikirja kohaldamist, 

sealhulgas EIP kulude ülemmäär ning 

seoses komisjonile Euroopa Liidu lepingu 

artiklis 17, ELi toimimise lepingu artiklis 

317 ja määruses (EL, Euratom) nr 

966/2012 pandud kohustustega. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt g 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(g) ELi tagatise kasutamist reguleerivad 

nõuded, sealhulgas teatavad tähtajad ja 

peamised tulemusnäitajad; 

g) ELi tagatise kasutamist 

reguleerivad nõuded, sealhulgas teatavad 

tähtajad ja peamised tulemusnäitajad, mille 

eesmärk on mõõta käesolevas määruses 

sätestatud EFSI eesmärkide saavutamise 

määra küsimustes, nagu majanduskasv ja 

tööhõive, mõju siseturule ja VKEde 

edendamine; juhtorgan kohandab 

vajaduse korral nimetatud nõudeid; 

Selgitus 

Tulemuslikkuse hindamine peaks olema seotud eelkõige põhjendustes 9–14 määratletud EFSI 
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poliitiliste eesmärkide täitmisega. 

 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt g a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 g a) sätted, millega tagatakse VKEdele ja 

mikroettevõtetele eelisjärjekorras 

juurdepääs EFSI rahastamisele; 

 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt h 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(h) sätted Euroopa investeerimisnõustamise 

keskuse rahastamise kohta vastavalt lõike 2 

kolmandale lõigule; 

h) sätted Euroopa investeerimisnõustamise 

keskuse õigusliku vormi, 

rakendusstruktuuri ja rahastamise kohta 

vastavalt lõike 2 kolmandale lõigule; 

 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt h a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 h a) sätted EIP poolt EFSI nimel kantud 

tingimusteta kulude piiramise kohta; 

 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt j a (uus) 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 j a) sätted, millega tagatakse kontrollikoja 

välisauditi läbiviimise kõikide EFSI 

raames rahastatavate projektide suhtes. 

 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EFSI lepinguga nähakse ette, et liidule 

ettenähtud tasu EFSI toetatud tehingutest 

eraldatakse pärast ELi tagatise 

realiseerimisest tulenevate maksete ning 

lõike 2 ja artikli 5 lõike 3 kohast kulude 

mahaarvamist. 

EFSI lepinguga nähakse ette, et liidule 

ettenähtud tasu EFSI toetatud tehingutest 

eraldatakse pärast ELi tagatise 

realiseerimisest tulenevate maksete ning 

käesoleva artikli lõike 2 ja artikli 5 lõike 3 

kohast kulude mahaarvamist tingimusteta 

piirmäärani. 

 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopa investeerimisnõustamise keskust 

rahastab osaliselt liit summas kuni 

20 000 000 eurot aastas ajavahemikul kuni 

31. detsembrini 2020 lisateenuste eest, 

mida Euroopa investeerimisnõustamise 

keskus osutab lisaks olemasolevale EIP 

tehnilisele abile. Pärast 2020. aastat on 

liidu rahaline panus otseselt seotud 

tulevaste mitmeaastaste finantsraamistike 

sätetega. 

Euroopa investeerimisnõustamise keskust 

rahastab osaliselt liit summas kuni 

20 000 000 eurot aastas ajavahemikul kuni 

31. detsembrini 2018 lisateenuste eest, 

mida Euroopa investeerimisnõustamise 

keskus osutab lisaks olemasolevale EIP 

tehnilisele abile. Enne 2018. aasta lõppu 

viiakse läbi läbivaatamine, et hinnata 

Euroopa investeerimisnõustamise keskuse 

edukust ja lisandväärtust, enne kui 

algatatakse teine rahastamisperiood, mis 

kestab 1. jaanuarist 2019 kuni 31. 

detsembrini 2020. Pärast 2020. aastat on 

liidu rahaline panus otseselt seotud 

tulevaste mitmeaastaste finantsraamistike 
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sätetega. 

 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSId 

juhib juhtorgan, kes määrab kindlaks 

strateegilise suuna, strateegilise varade 

jaotuse ning tegevuspõhimõtted ja -korra, 

sealhulgas selliste projektide 

investeerimispoliitika, mida EFSI võib 

toetada, ja EFSI riskiprofiili kooskõlas 

artikli 5 lõikes 2 sätestatud eesmärkidega. 

Juhtorgan valib ühe oma liikmetest 

eesistujaks. 

1. EFSI lepinguga nähakse ette, et 

komisjonil ja EIP-l on otsene vastutus ja 

aruandekohustus parlamendi ja nõukogu 

ees seoses kõikide EFSI hallatavate 

rahaliste vahendite ja tagatistega. Sel 

põhjusel juhib EFSId juhtorgan, kes ELi 

tagatise kasutamiseks määrab kindlaks 

strateegilise suuna, strateegilise varade 

jaotuse ning tegevuspõhimõtted ja -korra, 

sealhulgas selliste projektide 

investeerimispoliitika, mida EFSI võib 

toetada, ja EFSI riskiprofiili kooskõlas 

artikli 5 lõikes 2 sätestatud eesmärkidega. 

Juhtorgan valib ühe oma liikmetest 

eesistujaks. 

 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Eesistuja korraldab koos lõikes 4 osutatud 

investeeringute komitee tegevdirektoriga 

vähemalt korra aastas ühise kuulamise 

Euroopa Parlamendi vastutava 

komisjoniga, et anda aru EFSIga seotud 

meetmete valdkonnas tehtud edusammude 

kohta. 
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Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Juhtorgan teeb otsuseid ühehäälselt. Juhtorgan teeb otsuseid ühehäälselt. Need 

otsused on avalikkusele kättesaadavad. 

 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. EFSI lepingus sätestatakse, et EFSI-l 

on nõuandekogu. Sellesse kuuluvad 

kõikide selliste pankade, sealhulgas 

riiklike tugipankade esindajad, kes 

osalevad artikli 4 kohaselt ELi tagatisega 

kaetud riikliku ja kohaliku tasandi 

projektides. 

 Nõuandekogu kohtub korra aastas 

Luxembourgis EIP ruumides. Kohtumise 

korraldab EIP. Kogu muu suhtlus ja 

teabevahetus nõuandekogu liikmete vahel 

toimub kirjalikus vormis ja seda 

avaldatakse ühe aasta järel. 

Nõuandekogu võib juhtorgani, 

investeeringute komitee ja tegevdirektori 

jaoks uuringuid korraldada, et pidevalt 

EFSI tegevust parandada. Kõik 

nõuandekoguga seotud kulud ja 

reisikulud kannavad asutused, kes 

soovivad olla nõuandekogus esindatud. 

 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tegevdirektor ja tegevdirektori asetäitja 

nimetatakse ametisse juhtorgani poolt 

komisjoni ja EIP ühisettepaneku alusel 

kolmeaastaseks ametiajaks, mida võib 

pikendada. 

Tegevdirektor ja tegevdirektori asetäitja 

nimetatakse pärast Euroopa Parlamendilt 

heakskiidu saamist ametisse juhtorgani 

poolt komisjoni ja EIP ühisettepaneku 

alusel kolmeaastaseks ametiajaks, mida 

võib üks kord pikendada. 

 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Pärast juhtorgani kuulamist esitab 

komisjon pärast EIP nõusoleku saamist 

Euroopa Parlamendile tegevdirektori ja 

tegevdirektori asetäitja kandidaatide 

nimekirja. 

 Komisjon esitab pärast EIP nõusoleku 

saamist Euroopa Parlamendile 

ettepaneku tegevdirektori ja tegevdirektori 

asetäitja ametissenimetamise kohta. 

Pärast ettepaneku heakskiitmist nimetab 

juhtorgan tegevdirektori ja tegevdirektori 

asetäitja ametisse kolmeaastaseks 

ametiajaks, mida võib üks kord 

pikendada. 

 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSI-l on 

investeeringute komitee, kes vastutab 

võimalike tehingute analüüsimise eest 

kooskõlas EFSI investeerimispoliitikaga ja 

EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSI-l on 

investeeringute komitee. Investeeringute 

komitee vastutab võimalike tehingute 

analüüsimise eest kooskõlas EFSI 
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ELi tagatise vormis toetuse andmise 

heakskiitmise eest tehingutele kooskõlas 

artikliga 5, olenemata nende 

geograafilisest asukohast. 

investeerimispoliitikaga ja ELi tagatise 

vormis toetuse andmise heakskiitmise eest: 

 a) kooskõlas artikliga 5; 

 b) kooskõlas määruse (EL) nr 1316/2013 

ja määruse (EL) nr 131572013 ning 

üleeuroopalise transpordivõrgu iga-

aastaste tööprogrammide üldiste 

eesmärkidega; 

 c) juhul kui sel on tõendatud majanduslik, 

sotsiaalne ja jätkusuutlik lisandväärtus 

seoses töökohtade, oskuste, innovatsiooni 

ja konkurentsivõime edendamisega liidus, 

mida ei oleks olnud võimalik saavutada 

olemasolevate liidu vahendite ja 

õigusaktide abil; 

 d) olenemata nende geograafilisest 

asukohast liidus. 

 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus 

sõltumatut eksperti ja tegevdirektor. 

Sõltumatutel ekspertidel on suured 

asjakohased kogemused projektide 

rahastamise valdkonnas ja nad nimetab 

ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 

ametiajaks, mida võib pikendada. 

Investeeringute komiteesse kuuluvad 

kaheksa sõltumatut eksperti ja 

tegevdirektor. Nimetatud ekspertidel on 

suured asjakohased kogemused projektide 

koostamise ja rahastamise valdkonnas 

ning makromajanduslikud 

ekspertteadmised. Investeeringute komitee 

liikmed nimetab ametisse juhtorgan avatud 

ja läbipaistva valikumenetluse alusel 
kolmeaastaseks ametiajaks, mida võib 

pikendada.  

 Selleks koostab juhtorgan vähemalt 16 

eksperdist (kaheksast mehest ja kaheksast 

naisest) koosneva nimekirja ja esitab selle 

Euroopa Parlamendile. Pärast kõigi 

nimekirjas esitatud ekspertide kuulamist 

võtab Euroopa Parlament vastu otsuse, 
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milles soovitab kaheksa eksperdi 

nimetamist juhtorgani liikmeks. 

 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Investeeringute komitee liikmete 

elulookirjeldused ja huvide 

deklaratsioonid avalikustatakse, neid 

ajakohastatakse pidevalt ning komisjon ja 

EIP kontrollivad nende paikapidavust 

põhjalikult. 

 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Investeeringute komitee otsused tehakse 

lihthäälteenamusega. 

Investeeringute komitee otsused tehakse 

lihthäälteenamusega. Otsused tehakse 

sõltumatult, ilma alusetute mõjutusteta, 

ning need avalikustatakse. 

 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 3 a 

 EFSI ja Euroopa investeerimisnõustamise 

keskuse suhtes kohaldatavad 

finantseeskirjad 
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 EFSI ja Euroopa investeerimisnõustamise 

keskuse suhtes kohaldatavad 

finantseeskirjad võtab vastu juhtorgan. 

Need ei tohi kõrvale kalduda määrusest 

(EL, Euratom) nr 966/2012. 

 Komisjonile võib EFSI lepingu 

läbirääkimiste käigus enne EFSI loomist 

või juhtorgani ametliku taotluse alusel 

anda õiguse võimaldada nõuetekohaselt 

põhjendatud juhtudel erandeid 

üleminekuperioodi finantseeskirjade näol, 

delegeeritud õigusaktiga kooskõlas ELi 

toimimise lepingu artikliga 290 ja 

käesoleva määruse artikliga 17. Sellised 

üleminekuperioodi reeglid kehtivad 

maksimaalselt kolm aastat või kuni 

parlament ja nõukogu muudavad määrust 

(EÜ, Euratom) nr 966/2012 EFSIsse 

erinõuete lisamiseks. 

 

 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liit annab EIP-le liidus tehtavateks 

rahastamis- ja investeerimistehinguks 

tagatise, mis on reguleeritud käesoleva 

määrusega (ELi tagatis). ELi tagatis 

antakse nõudmisel tagatisena artiklis 6 

osutatud instrumentide suhtes. 

1. Liit annab EIP-le liidus tehtavateks 

rahastamis- ja investeerimistehinguks 

tagatise, mis on reguleeritud käesoleva 

määrusega (ELi tagatis). ELi tagatis 

antakse ka riiklikele tugipankadele või 

finantseerimisasutustele vastavalt 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusele (EL, Euratom) nr 966/2012 

artikli 58 lõike 1 punktile c ning 

investeerimisplatvormidele. ELi tagatis 

antakse nõudmisel tagatisena käesoleva 

määruse artiklis 6 osutatud abikõlblike 

instrumentide suhtes. 

 2. EFSI toetusesaajate tingimuslikud 

õigusnõuded komisjoni vastu on piiratud 

ELi tagatisega. 
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Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. ELi tagatis antakse EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingutele, mille on heaks 

kiitnud artikli 3 lõikes 5 osutatud 

investeeringute komitee, või Euroopa 

Investeerimisfondi rahastamiseks, et teha 

EIP rahastamis- ja investeerimistehinguid 

vastavalt artikli 7 lõikele 2. Asjaomased 

tehingud on kooskõlas liidu poliitikaga ja 

toetavad mis tahes järgmist üldeesmärki: 

2. ELi tagatis antakse ainult EIP 

rahastamis- ja investeerimistehingutele, 

mille on heaks kiitnud artikli 3 lõikes 5 

osutatud investeeringute komitee, või 

Euroopa Investeerimisfondi rahastamiseks, 

et teha EIP rahastamis- ja 

investeerimistehinguid vastavalt artikli 7 

lõikele 2 ja mille on heaks kiitnud 

investeeringute komitee. 

 Esimeses lõigus osutatud tehingud on 

kooskõlas liidu poliitikaga, 

majanduslikult ja tehniliselt elujõulised, 

pakuvad täiendavust, võimaluse korral 

suurendavad erasektori kapitali 

kaasamist, täiendavad liidu olemasolevaid 

vahendeid või abikavu, pakuvad Euroopa 

lisandväärtust, aitavad kaasa strateegia 

„Euroopa 2020” eesmärkide 

saavutamisele ning toetavad mis tahes 

järgmist üldeesmärki:  

 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) taristu arendamine, sealhulgas 

transpordivaldkonnas, eelkõige 

tööstuskeskustes, energiavaldkonnas, 

eelkõige energiaühendus, ja digitaalse 

taristu valdkonnas; 

a) taristu arendamine, sealhulgas 

transpordivaldkonnas, eelkõige puhta 

linnatranspordi valdkonnas ja 

üleeuroopalise transpordivõrgu 

projektides, nagu on määratletud 

määruses (EL) nr 1315/2013; 

energiavaldkonnas, eelkõige 

energiaühendus, ja digitaalse taristu 
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valdkonnas;  

 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Vastavalt Euroopa Investeerimispanga 

põhikirja artiklile 17 nõuab EIP 

rahastamistehingute kasusaajatelt tasu, et 

katta EFSIga seotud kulusid. Ilma et see 

piiraks lõigete 2 ja 3 kohaldamist, ei kaeta 

liidu eelarvest EIP halduskulusid ega muid 

tasusid rahastamis- ja 

investeerimistehingute eest, mida EIP teeb 

käesoleva määruse alusel. 

3. Vastavalt Euroopa Investeerimispanga 

põhikirja artiklile 17 nõuab EIP 

rahastamistehingute kasusaajatelt tasu, et 

katta EFSIga seotud kulusid kuni EFSI 

lepingus ette nähtud tingimusteta 

piirmäärani. EIP tagastamatute kulude 

risk on täielikult EIP kanda. Ilma et see 

piiraks käesoleva lõike teise ja kolmanda 

lõigu kohaldamist, ei kaeta liidu eelarvest 

EIP halduskulusid ega muid tasusid 

rahastamis- ja investeerimistehingute eest, 

mida EIP teeb käesoleva määruse alusel. 

 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EIP võib vastavalt artikli 2 lõike 1 punktile 

e ELi tagatise realiseerida kumulatiivse 

piirmäärani, mis vastab 1 %-le ELi võetud 

tagatiskohustustest kokku, et katta 

kulusid, mille tasumist on 

rahastamistehingutest kasusaajatelt nõutud, 

kuid mida ei ole tasutud. 

EIP võib vastavalt artikli 2 lõike 1 punktile 

e ELi tagatise realiseerida kuni EFSI 

lepingus ette nähtud tingimusteta 
piirmäärani, et katta kulusid, mille tasumist 

on rahastamistehingutest kasusaajatelt 

nõutud, kuid mida ei ole tasutud. 

 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 3 
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ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EIP tasusid, mis kaasnevad juhul, kui EIP 

annab EFSI nimel EIFile rahastamist, mis 

on kaetud ELi tagatisega vastavalt artikli 7 

lõikele 2, võib katta liidu eelarvest. 

EIP tasusid, mis kaasnevad juhul, kui EIP 

annab EFSI nimel EIFile rahastamist, mis 

on kaetud ELi tagatisega vastavalt artikli 7 

lõikele 2, võib katta liidu eelarvest. 

Nendele tasudele kehtestatakse EFSI 

lepingus tingimusteta piirmäär. 

 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Tingimusel et täidetud on asjaomased 

abikõlblikkuse kriteeriumid, võivad 

liikmesriigid kasutada Euroopa struktuuri- 

ja investeerimisfonde, et toetada selliste 

toetuskõlblike projektide rahastamist, 

millesse EIP ELi tagatise toetusel 

investeerib. 

4. Tingimusel et täidetud on asjaomased 

abikõlblikkuse kriteeriumid, võivad 

liikmesriigid kasutada Euroopa struktuuri- 

ja investeerimisfonde, et toetada selliste 

toetuskõlblike projektide rahastamist, 

millesse EIP ELi tagatise toetusel 

investeerib. Kui sellistel juhtudel 

kohaldatakse selliste toetuskõlblike 

projektide juhtimise ja kontrollimise 

suhtes mitut liidu õigusraamistikku, on 

ülimuslikud määrus (EL, Euratom) nr 

966/2012 ja asjaomased valdkondliku 

rahastamise õigusaktid. 

 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 5 kõike 2 kohaldamisel kasutab EIP 

ELi tagatist instrumentide riski katmiseks 

reeglina portfellipõhiselt. 

Artikli 5 lõike 2 kohaldamisel kasutab EIP 

ELi tagatist üksnes abikõlblike 

instrumentide krediidiriski katmiseks. ELi 

tagatist kasutatakse reeglina üksnes 

selliste abikõlblike instrumentide portfelli 

alusel, mida kasutatakse investeeringute 
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komitee heakskiidu saanud projektide 

rahastamiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. ELi tagatis EIP-le on 16 000 000 000 

eurot, millest kuni 2 500 000 000 eurot 

võib eraldada EIP poolseks EIFi 

rahastamiseks vastavalt lõikele 2. Ilma et 

see piiraks artikli 8 lõike 9 kohaldamist, ei 

tohi liidu poolt tagatise alusel EIP-le 

tehtavad maksed kokku ületada tagatise 

summat. 

1. ELi tagatis EIP-le on 16 000 000 000 

eurot, millest kuni 2 500 000 000 eurot 

võib eraldada EIP poolseks EIFi 

rahastamiseks vastavalt lõikele 2. Ilma et 

see piiraks artikli 8 lõike 9 kohaldamist, ei 

tohi liidu poolt tagatise alusel EIP-le 

tehtavad maksed kokku ületada tagatise 

summat, misläbi välistatakse 

tingimuslikud kohustused eelarvele. Välja 

jäetakse lõplike toetusesaajate 

õigusnõuded, mis on suuremad kui 

kõnealune tagatis. 

 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Tegevdirektor teeb avalikkusele 

kergesti juurdepääsetavaks ELi tagatisega 

hõlmatud riskimeetmed ning meetodid ja 

andmed, mille alusel on kindlaks 

määratud konkreetse instrumentide 

portfelli risk, ja ajakohastab seda teavet 

korrapäraselt. 

 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui EIP realiseerib ELi tagatise 

vastavalt EFSI lepingule, maksab liit 

nõudmise korral vastavalt kõnealuse 

lepingu tingimustele. 

3. Kui EIP realiseerib ELi tagatise 

vastavalt EFSI lepingule, maksab liit 

nõudmise korral vastavalt kõnealuse 

lepingu tingimustele. Selline makse on 

piiratud summaga, mida EIP ei ole ELi 

tagatisest veel välja nõudnud. Kõik 

edasised kahjud ja riskid on portfelli teiste 

panustajate ja projekti sidusrühmade 

kanda. EL ei võta ühtegi tingimuslikku 

kohustust, mis ületab ELi tagatist. 

 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. EFSI lepingusse lisatakse ELi üldine 

immuniteet ning loobumine EFSI 

abisaajate sellistest õigusnõuetest 

komisjoni vastu, mis ületavad ELi tagatist. 

 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) liidu üldeelarvest tehtavate maksetega; a) liidu üldeelarvest eraldatavate 

panustega; 

 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 2 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Sihtsumma rahastatakse algselt lõike 2 

punktis a osutatud vahendite järk-järguliste 

maksetega. Kui tagatisfondi algse 

moodustamise ajal tagatis realiseeritakse, 

kasutatakse lõike 2 punktide b, c ja d 

kohast tagatisfondi rahastamist ka 

sihtsumma rahastamiseks kuni summas, 

mis võrdub realiseeritud tagatise 

summaga. 

Sihtsumma rahastatakse algselt lõike 2 

punktis a osutatud vahendite järk-järguliste 

maksetega ning nendega kaasneb lõike 2 

punktide b, c ja d kohane tagatisfondi 

rahastamine. 

 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 

artikliga 17 vastu delegeeritud õigusakte, 

millega korrigeeritakse lõikes 5 sätestatud 

sihtsummat kuni 10 %, et paremini 

kajastada ELi tagatise realiseerimise 

võimalikku riski. 

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 

artikliga 17 vastu delegeeritud õigusakte, 

millega korrigeeritakse käesoleva artikli 

lõikes 5 sätestatud sihttaset kuni 10 %, et 

paremini kajastada ELi tagatise 

realiseerimise võimalikku riski. Kui tekib 

olukord, mille puhul kui 50 % 

tagatiskohustuse maksetest ei piisa, teeb 

komisjon ettepaneku likviidsuspuhvri 

suurendamiseks, näidates ära täiendavate 

assigneeringute allika, ja jättes lõpliku 

otsuse parlamendi ja nõukogu teha. 

Selgitus 

Idee allikas on Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 4/2015 EFSI kohta – lõige 37. 

 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 8 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Alates 1. jaanuarist 2019 esitab 

komisjon juhul, kui tagatise realiseerimise 

tulemusel langeb tagatisfondi tase 

allapoole 50 % sihtsummast, aruande 

erakorraliste meetmete kohta, mida võib 

olla vaja fondi täiendamiseks. 

8. Alates 1. jaanuarist 2018 esitab 

komisjon juhul, kui tagatise realiseerimise 

tulemusel langevad tagatisfondi vahendid 

allapoole 50 % sihtsummast, aruande 

erakorraliste meetmete kohta, mida võib 

olla vaja fondi täiendamiseks. Kui 

komisjon peab seda vajalikuks, annab 

komisjon soovitusi tagatise taseme 

korrigeerimise kohta. 

Selgitus 

Idee allikas on Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 4/2015 EFSI kohta – lõige 37. 

 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 9 a. EFSIga seotud eelarvelised kulud ja 

liidu finantsvastutus ei tohi ühelgi juhul 

ületada selle jaoks võetud asjaomase 

eelarvelise kulukohustuse summat, 

misläbi välistatakse tingimuslikud 

kohustused liidu eelarvele. 

Selgitus 

EFSI dokumendis tuleks selgesõnaliselt sedastada, et ELi eelarvega ei kaeta mitte mingitel 

tingimustel rohkem kui asjakohases määruses kehtestatud eelarveassigneeringutega 

tagatisfondi. 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon ja EIP edendavad 1. Komisjon ja EIP edendavad 
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liikmesriikide toel läbipaistva praeguste ja 

võimalike tulevaste investeerimisprojektide 

registri loomist liidus. Register ei mõjuta 

lõplike projektide valimist toetuseks 

vastavalt artikli 3 lõikele 5. 

liikmesriikide toel läbipaistva praeguste ja 

võimalike tulevaste investeerimisprojektide 

registri loomist liidus. Registri ainus 

eesmärk on teha projektid investoritele 

nähtavaks ja anda teavet ning see ei 

mõjuta lõplike projektide valimist 

toetuseks vastavalt artikli 3 lõikele 5. 

 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon ja EIP koostavad, 

ajakohastavad ja levitavad korrapäraselt ja 

struktureeritud viisil teavet praeguste ja 

tulevaste investeeringute kohta, mis 

märkimisväärselt aitavad saavutada ELi 

poliitikaeesmärke. 

2. Komisjon ja EIP koostavad, 

ajakohastavad ja levitavad korrapäraselt ja 

struktureeritud viisil teavet kõigi praeguste 

ja tulevaste investeeringute kohta üldsusele 

kättesaadavas projektiandmebaasis. 

 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid koostavad, ajakohastavad 

ja levitavad korrapäraselt ja struktureeritud 

viisil teavet nende territooriumil tehtavate 

praeguste ja tulevaste 

investeerimisprojektide kohta. 

3. Liikmesriigid koostavad, ajakohastavad 

ja levitavad koos EIPga korrapäraselt ja 

struktureeritud viisil teavet kõigi nende 

territooriumil tehtavate praeguste ja 

tulevaste investeerimisprojektide kohta. 

 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 
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ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. EIP annab kord poolaastas, vajaduse 

korral koos EIFiga, komisjonile aru 

käesoleva määruse kohaste EIP rahastamis- 

ja investeerimistehingute kohta. Aruandes 

hinnatakse vastavust artikli 2 lõike 1 punkti 

g kohaselt kehtestatud ELi tagatise 

kasutamise nõuetele ja peamistele 

tulemusnäitajatele. Aruanne sisaldab ka 

statistilisi, finants- ja 

raamatupidamisandmeid iga EIP 

rahastamis- ja investeerimistehingu kohta 

ning agregeeritult. 

1. EIP annab kord poolaastas, vajaduse 

korral koos EIFiga, Euroopa 

Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 

aru käesoleva määruse kohaste EIP 

rahastamis- ja investeerimistehingute 

kohta. Aruanded koostatakse õigeaegselt, 

et komisjon saaks kaasata asjakohase 

teabe aastaaruandesse, ning aruandes 

hinnatakse vastavust artikli 2 lõike 1 punkti 

g kohaselt kehtestatud ELi tagatise 

kasutamise nõuetele ja peamistele 

tulemusnäitajatele. Aruanne sisaldab ka 

statistilisi, finants- ja 

raamatupidamisandmeid iga EIP 

rahastamis- ja investeerimistehingu kohta 

ning agregeeritult. 

Selgitus 

Idee allikas on Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 4/2015 EFSI kohta – lõige 40. 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. EIP annab kord aastas, vajaduse korral 

koos EIFiga, Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aru EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute kohta. See aruanne 

avalikustatakse ja see hõlmab järgmist: 

2. EIP annab kord aastas, vajaduse korral 

koos EIFiga, Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ja kontrollikojale aru EIP 

käesoleva määruse alusel tehtud 
rahastamis- ja investeerimistehingute 

kohta. See aastaaruanne avalikustatakse ja 

see hõlmab järgmist: 

 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt a 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) hinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute kohta tehingu, 

sektori, riigi ja piirkonna tasandil ning 

nende tehingute käesolevale määrusele 

vastavuse kohta koos hinnanguga EIP 

rahastamis- ja investeerimistehingute 

jaotuse kohta artikli 5 lõikes 2 esitatud 

eesmärkide lõikes; 

a) hinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute kohta tehingu, 

sektori, riigi ja piirkonna tasandil ning 

nende tehingute käesolevale määrusele ja 

määrusele (EL, Euratom) nr 966/2012 
vastavuse kohta koos hinnanguga EIP 

rahastamis- ja investeerimistehingute 

jaotuse kohta artiklis 2a esitatud 

eesmärkide lõikes; 

 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) koondhinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute lisandväärtuse, 

erasektori vahendite kaasamise ning 

hinnanguliste ja tegelike väljundite, 

tulemuste ja mõju kohta; 

b) koondhinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute lisandväärtuse, 

erasektori vahendite kaasamise ning 

hinnanguliste ja tegelike väljundite, 

tulemuste ja mõju ning projektide 

tulemuste kohta seoses prognoositud ja 

tegeliku investeeringutasuvusega projekti 

tähtaja saabumisel ning EFSI tehingute 

täiendavuse kohta võrreldes EIP 

tavapäraste tehingutega; 

 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute soovitav 

finantsvõimendus ja saavutatud 

finantsvõimendus; 
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Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b b) hinnang panuse kohta määruse (EL) 

nr 1315/2013 transpordialastesse, 

määruse (EL) nr 347/2013 

energiavõrkudega seotud ja määruse (EL) 

nr 283/201 telekommunikatsiooni 

taristuga seotud eesmärkidesse; 

 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) koondhinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingutest kasusaajatele üle 

kantud rahalise kasu kohta; 

c) koondhinnang kasusaajatele üle kantud 

rahalise summa kohta ja hinnang EIP 

rahastamis- ja investeerimistehingutele; 

 

 

Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) hinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute kvaliteedi kohta; 

d) hinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute lisandväärtuse ning 

nimetatud tehingutega seotud riskide 
kohta; 

 

 

Muudatusettepanek  69 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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 ET 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d a) selliste finantsvahendajate loetelu, 

kes osalevad EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute rakendamises, 

sealhulgas artiklite 14 ja 15 

kohaldamisega seotud mis tahes 

küsimused; 

 

 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt d b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d b) EFSI abisaajate, sh EIP poolt EFSI 

lepingu raames rakendatavate ELi 

tagatisega rahastamisvahendite laenajad; 

 

 

Muudatusettepanek  71 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) üksikasjalik teave ELi tagatise 

kasutamise kohta; 

e) üksikasjalik teave ELi tagatise 

kasutamise, kahju, tulu, sisse nõutud 

summade ja muude saadud maksete 
kohta; 

 

 

Muudatusettepanek  72 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt e a (uus) 
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ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 e a) omakapitaliinvesteeringute väärtus 

võrreldes varasemate aastatega ning 

koondandmed omakapitalivarade 

väärtuse languse kohta; 

 

Muudatusettepanek  73 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) EFSI finantsaruanded. f) EFSI finantsaruanded koos sõltumatu 

välisaudiitori arvamusega; 

Selgitus 

Ei vaja selgitust. 

 

 

Muudatusettepanek  74 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt f a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 f a) üksikasjalik teave projektide kohta, 

mis on saanud toetust, alates Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondidest kuni 

abikõlblike projektide rahastamiseni, kus 

EIP investeerib ELi tagatise toel, nagu on 

sätestatud artikli 5 lõikes 4; 

 

 

Muudatusettepanek  75 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt f b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 f b) statistilised, finants- ja 



 

AD\1057503ET.doc 37/51 PE551.899v02-00 

 ET 

raamatupidamisandmed EIP rahastamis- 

ja investeerimistehingute kohta 

koondatud kujul; 

 

 

Muudatusettepanek  76 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 3 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjoni raamatupidamisarvestuse 

eesmärgil ning ELi tagatisega kaetud 

riskide ja tagatisfondi valitsemise kohta aru 

andmise eesmärgil esitab EIP, vajaduse 

korral koostöös EIFiga, komisjonile igal 

aastal järgmise teabe: 

3. Komisjoni raamatupidamisarvestuse 

eesmärgil ning ELi tagatisega kaetud 

riskide ja tagatisfondi valitsemise kohta aru 

andmise eesmärgil esitab EIP, vajaduse 

korral koostöös EIFiga, komisjonile ja 

kontrollikojale igal aastal järgmise teabe: 

 

 

Muudatusettepanek  77 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) EIP ja EIFi riskihinnangu ja 

reitingualane teave seoses EIP rahastamis- 

ja investeerimistehingutega; 

a) EIP ja EIFi riskihinnangu ja 

reitingualane teave seoses käesoleva 

määruse kohaste EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingutega; 

 

 

Muudatusettepanek  78 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 3 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) ELi olemasolevad finantskohustused 

seoses EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute jaoks antud 

tagatistega eraldi iga tehingu lõikes; 

b) ELi olemasolevad finantskohustused 

seoses käesoleva määruse kohaste EIP 

rahastamis- ja investeerimistehingute jaoks 

antud tagatistega eraldi iga tehingu lõikes; 
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Muudatusettepanek  79 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 3 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) riskiväärtuse ja muude riskimeetmete 

väljatöötamine üldise projektiportfelli 

ning iga abikõlbliku vahendi tüübi 

portfellide jaoks. 

 

 

Muudatusettepanek  80 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Komisjon saadab iga aasta 30. juuniks 

Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 

kontrollikojale tagatisfondi eelmise 

kalendriaasta finants- ja juhtimisaruande. 

6. Komisjon saadab iga aasta 31. märtsiks 

Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 

kontrollikojale EFSI eelmise kalendriaasta 

raamatupidamisaruande, finantsaruande 

ning määrusele (EÜ, Euratom) 996/2012 

vastava finants- ja juhtimisaruande. See 

aruanne sisaldab ka teavet tagatise taseme 

piisavuse kohta ning vajaduse korral 

antakse selles soovitusi tagatise taseme 

korrigeerimise kohta. 

Selgitus 

Idee allikas on Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 4/2015 EFSI kohta – lõiked 37 ja 41. 

 

 

Muudatusettepanek  81 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 



 

AD\1057503ET.doc 39/51 PE551.899v02-00 

 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Euroopa Parlamendi taotluse korral 

osaleb tegevdirektor Euroopa Parlamendis 

kuulamisel, mis käsitleb EFSI tulemusi. 

1. Euroopa Parlamendi taotluse korral 

osaleb tegevdirektor, EFSI juhtorgani 

eesistuja, vastutav volinik ja EIP 

direktorite nõukogu eesistuja Euroopa 

Parlamendis iga-aastasel eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise menetluse 
kuulamisel, mis käsitleb EFSI tulemusi ja 

finantsjuhtimist. 

 

 

Muudatusettepanek  82 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Euroopa Parlamendi taotlusel osaleb 

ELi eelarvevolinik Euroopa Parlamendi 

kuulamisel, milles käsitletakse ELi 

vahendite kasutamist tagatisfondis. 

Selgitus 

Kuna tagatisfond koosneb ELi eelarve olulistest ümberjaotamistest, peaks parlamendil olema 

õigus kutsuda ELi eelarvevolinik parlamendi ette, et kontrollida ELi eelarve kasutamist, 

eelkõige seoses tulemusklikkuse ja vahendite kasutamise tulemustega. 

 

 

Muudatusettepanek  83 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Tegevdirektor vastab Euroopa 

Parlamendi poolt EFSI-le esitatud 

küsimustele kas suuliselt või kirjalikult, 

kuid igal juhul viie nädala jooksul alates 

küsimuse saamisest. 

2. Tegevdirektor, EFSI juhtorgani 

eesistuja, vastutav volinik ja EIP 

direktorite nõukogu eesistuja vastavad 
Euroopa Parlamendi poolt EFSI-le esitatud 

küsimustele kas suuliselt või kirjalikult, 

kuid igal juhul nelja nädala jooksul alates 

küsimuse saamisest. 
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Muudatusettepanek  84 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Tehes vajaduse korral koostööd EIP 

ja EIFiga, esitab komisjon ELi toimimise 

lepingu artiklis 318 osutatud 

hindamisaruande EFSI finantstulemuste 

kohta. 

Selgitus 

Euroopa Parlament nõudis oma viimastes resolutsioonides komisjoni eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise kohta, et ELi toimimise lepingu artikli 318 kohases komisjoni aruandes 

käsitletaks eelkõige majanduskasvu ja tööhõive strateegiat. Seda nõudmist korrati 

algatusraportis liidu rahanduse tulemuspõhise hindamise kui uue vahendi kohta Euroopa 

Komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse täiustamiseks, vt punkti 11 

(2013/2172(INI)). 

 

 

Muudatusettepanek  85 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 3 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 b. EIP esitab Euroopa Parlamendile 

taotluse korral eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise menetluse käigus mis 

tahes teabe. 

 

 

Muudatusettepanek  86 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EIP hindab EFSI toimimist hiljemalt [PO-l 

lisada kuupäev: 18 kuud pärast käesoleva 

määruse jõustumist]. EIP esitab oma 

hinnangu Euroopa Parlamendile, 

EIP hindab EFSI toimimist hiljemalt [PO-l 

lisada kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva 

määruse jõustumist], samuti 

allprogrammidel põhinevaid EFSI 
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nõukogule ja komisjonile. projekte, ning sihtotstarbeliste 

investeeringute eluiga. EIP esitab oma 

hinnangu Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ja komisjonile. Hinnangule 

lisatakse Euroopa Kontrollikoja arvamus. 

 

 

Muudatusettepanek  87 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon hindab hiljemalt [PO-l lisada 

kuupäev: 18 kuud pärast käesoleva 

määruse jõustumist] ELi tagatise 

kasutamist ja tagatisfondi toimimist, 

sealhulgas tagatisfondi rahastamise 

kasutamist vastavalt artikli 8 lõikele 9.. 

Komisjon esitab kõnealuse hinnangu 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

Komisjon hindab hiljemalt [PO-l lisada 

kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva 

määruse jõustumist] ELi tagatise 

kasutamist ja tagatisfondi toimimist, ka 

seoses allprogrammidega tagatud 

projektidega, ning hindab sihtotstarbeliste 

investeeringute eluiga, sealhulgas 

tagatisfondi rahastamise kasutamist 

vastavalt artikli 8 lõikele 9. Komisjon 

esitab kõnealuse hinnangu Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. Hinnangule 

lisatakse Euroopa Kontrollikoja arvamus. 

 

 

Muudatusettepanek  88 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Euroopa Parlamendi või nõukogu 

taotlusel hindavad sõltumatud hindajad 

EFSI toimimist, samuti ELi tagatise 

kasutamist ja tagatisfondi toimimist, 

sealhulgas tagatisfondi rahastamise 

kasutamist vastavalt artikli 8 lõikele 9. 

Selgitus 

Idee allikas on Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 4/2015 EFSI kohta – lõige 42. 
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Muudatusettepanek  89 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) EIP avaldab põhjaliku aruande EFSI 

toimimise kohta; 

a) EIP avaldab põhjaliku aruande EFSI 

toimimise ja allprogrammidel põhinevate 

EFSI projektide kohta, et need kattuks 

sihtotstarbeliste investeeringute elueaga; 

 

 

Muudatusettepanek  90 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) komisjon avaldab põhjaliku aruande 

ELi tagatise kasutamise ja tagatisfondi 

toimimise kohta. 

b) komisjon avaldab põhjaliku aruande ELi 

tagatise kasutamise ja tagatisfondi 

toimimise kohta ja allprogrammidel 

põhinevate EFSI projektide kohta, et need 

kattuks sihtotstarbeliste investeeringute 

elueaga; 

 

 

Muudatusettepanek  91 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. EIP ja EIF esitavad Euroopa 

Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 

korrapäraselt kõik oma sõltumatud 

hindamisaruanded, milles hinnatakse EIP 

ja EIFi käesoleva määruse kohaste 

konkreetsete tegevustega saavutatud 

praktilisi tulemusi. 

4. EIP ja EIF esitavad Euroopa 

Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 

korrapäraselt kõik oma sõltumatud 

hindamisaruanded, milles hinnatakse EIP 

ja EIFi käesoleva määruse kohaste 

konkreetsete tegevustega saavutatud 

praktilisi tulemusi, keskendudes 

tulemustele ja mõjule.  
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Muudatusettepanek  92 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Komisjon esitab hiljemalt [PO-l lisada 

kuupäev: kolm aastat pärast käesoleva 

määruse jõustumist] Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule aruande käesoleva määruse 

rakendamise kohta, lisades sellele mis 

tahes asjakohased ettepanekud. 

5. Komisjon esitab hiljemalt [PO-l lisada 

kuupäev: kolm aastat pärast käesoleva 

määruse jõustumist] Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule aruande käesoleva määruse 

rakendamise kohta, sealhulgas hinnang 

EFSI lisandväärtusele ja selle 

täiendavusele ELi rahastamisvahendite 

suhtes, lisades sellele mis tahes 

asjakohased parendusettepanekud. 

 

 

Muudatusettepanek  93 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EIP teeb kooskõlas oma läbipaistvuse 

põhimõtetega, mis käsitlevad 

dokumentidele ja teabele juurdepääsu, oma 

veebisaidil avalikkusele kättesaadavaks 

teabe kõigi EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute kohta ning selle 

kohta, kuidas need tehingud aitavad kaasa 

artikli 5 lõikes 2 osutatud üldeesmärkide 

saavutamisele. 

1. EIP teeb kooskõlas oma läbipaistvuse 

põhimõtetega, mis käsitlevad 

dokumentidele ja teabele juurdepääsu, oma 

veebisaidil avalikkusele kättesaadavaks 

teabe kõigi EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute kohta ning selle 

kohta, kuidas need tehingud aitavad kaasa 

artikli 5 lõikes 2 osutatud üldeesmärkide ja 

konkreetsete tehingute saavutamisele. 

 2. EIP tagab, et ELi kodanikud, 

liikmesriikides asuvad ja liikmesriigis 

registreeritud asukohaga füüsilised ja 

juriidilised isikud saavad tutvuda EFSIga 

seotud dokumentidega kooskõlas Euroopa 

Parlamendi ja komisjoni määrusega nr 

1049/20011a. 

 3. Kui komisjon ja EIP on täpselt kokku 

leppinud teabevahetuses ja teabe 

avalikustamises, see kokkulepe 
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avalikustatakse. 

 _______________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 

mai 2001. aasta määrus nr 1049/2001 

üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa 

Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 

dokumentidele (ELT L 145, 31.5.2001, lk 

43). 

 

 

Muudatusettepanek  94 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. EFSI leping avalikustatakse. 

Selgitus 

Idee allikas on Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 4/2015 EFSI kohta – lõige 44. 

 

Muudatusettepanek  95 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kontrollikoda auditeerib ELi tagatist ja 

selle alusel liidu üldeelarvest tehtud 

makseid ja liidu üldeelarvesse laekunud 

maksete sissenõudmisi. 

1. EFSI määruse kohaselt toimunud 

tegevuste välisauditi teeb Euroopa 

Kontrollikoda kooskõlas ELi toimimise 

lepingu artikliga 287 ja seega annab 

sellele heakskiidu Euroopa Parlament 

vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 

319. Komisjon tagab, et Euroopa 

Kontrollikoda saab kasutada talle ELi 

toimimise lepingu artikli 287 lõike 3 

esimese lõiguga ette nähtud õigust ning 

tal on täielik ligipääs auditi läbiviimiseks 

vajalikule teabele. Komisjon tagab, et 

kõiki käesoleva määruse kohase 

tegevusega seotud osapooli teavitatakse 

kontrollikoja õigustest, mis tulenevad ELi 
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toimimise lepingu artikli 287 lõike 3 

esimesest lõigust. EIP, EIF, kõik EFSI 

määrusele vastavate tegevustega seotud 

finantsvahendajad ja lõppsaajad 

abistavad kontrollikoda igakülgselt ja 

annavad talle kogu teabe, mida 

kontrollikoda peab vajalikuks oma 

ülesande täitmiseks kooskõlas määruse 

(EL, Euratom) nr 966/2012 artikliga 161. 

Euroopa Komisjoni, Euroopa 

Kontrollikoja ja Euroopa 

Investeerimispanga vaheline kolmepoolne 

leping vaadatakse läbi, et selle artikli 

nõuet lepingus kajastada. 

 

 

Muudatusettepanek  96 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad nõuda, et kontrollikoda uuriks mis 

tahes muid asjakohaseid küsimusi, mis 

kuuluvad ELi toimimise lepingu artikli 

287 lõikes 4 sätestatud pädevusse. 

 

 

Muudatusettepanek  97 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Kontrollikoda koostab eriaruande iga 

12-kuulise perioodi kohta, mis algab iga 

aasta 1. aprillil. Igas aruandes 

analüüsitakse, kas: 

 a) EFSI kasutamise tõhususele ja 

tulemuslikkusele pöörati piisavalt 

tähelepanu; 
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 b) EFSI toetusega aidati kaasa 

jätkusuutlike töökohtade loomise, 

pikaajalise majanduskasvu ja 

konkurentsivõime alaste eesmärkide 

saavutamisele; 

 c) EFSI tegevused viidi läbi vastavalt 

usaldusväärse finantsjuhtimise, 

läbipaistvuse, proportsionaalsuse, 

mittediskrimineerimise, täiendavuse, 

võrdse kohtlemise ja subsidiaarsuse 

põhimõtetele. 

 Kõik eriaruanded koostatakse kuue kuu 

jooksul pärast aruandes käsitletava 

ajavahemiku lõppemist. 

 Kontrollikoda saadab eriaruanded EFSI, 

EIP, Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 

komisjoni juhtorganitele ning avalikustab 

need viivitamata. 

 Kontrollikojal on õigus küsida EFSI, EIP 

ja komisjoni juhtorganitelt talle käesoleva 

artikliga antud ülesannete täitmiseks 

vajalikku teavet ning esitab kogu nõutud 

asjakohase teabe kontrollikoja 

kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul. 

Selgitus 

Muudatusettepanekutega kajastatakse ühtse kriisilahendusfondi määruses (määrus nr 

806/2014) kehtestatud sätteid kontrollikoja mandaadi kohta, mille kohaselt ta peab esitama 

igal aastal eriaruande EFSI toimimise ning seega usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtete 

kohta. 

 

 

Muudatusettepanek  98 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui EIP-il on ELi tagatisega hõlmatud 

tehingute ettevalmistamise, rakendamise 

või lõpetamise mis tahes etapis põhjust 

kahtlustada võimalikku pettust, 

korruptsiooni, rahapesu või muud 

1. Kui EIP-il on EFSiga hõlmatud 

tehingute ettevalmistamise, rakendamise 

või lõpetamise mis tahes etapis põhjust 

kahtlustada võimalikku pettust, 

korruptsiooni, avaliku sektori vahendite 
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ebaseaduslikku tegevust, mis võib 

kahjustada liidu finantshuve, teatab ta 

sellest viivitamatult OLAFile ning esitab 

kogu vajaliku teabe. 

omastamist, rahapesu või muud 

ebaseaduslikku tegevust, mis võib 

kahjustada liidu finantshuve, teatab ta 

sellest viivitamatult OLAFile ning esitab 

kogu vajaliku teabe. 

 

 

Muudatusettepanek  99 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. OLAF võib läbi viia juurdlusi, 

sealhulgas teha kohapealseid kontrolle ja 

inspekteerimisi vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 

Euratom) nr 883/2013(5), nõukogu määruse 

(EÜ, Euratom) nr 2185/96(6) ja nõukogu 

määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95(7) 

sätetele ja menetlustele, et kaitsta liidu 

finantshuve eesmärgiga teha kindlaks, kas 

ELi tagatisega toetatud mis tahes 

tehingutega seoses on esinenud pettust, 

korruptsiooni, rahapesu või toimunud mis 

tahes muud ebaseaduslikku tegevust, mis 

mõjutab liidu finantshuve. OLAF võib 

edastada juurdluste käigus saadud teabe 

asjaomase liikmesriigi pädevatele 

asutustele. 

2. OLAF viib läbi juurdlusi, sealhulgas 

teha kohapealseid kontrolle ja 

inspekteerimisi vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 

Euratom) nr 883/2013(5), nõukogu määruse 

(EÜ, Euratom) nr 2185/96(6) ja nõukogu 

määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95(7) 

sätetele ja menetlustele, et kaitsta liidu 

finantshuve eesmärgiga teha kindlaks, kas 

ELi tagatisega toetatud mis tahes 

tehingutega seoses on esinenud pettust, 

korruptsiooni, rahapesu, terrorismi 

rahastamist, maksupettust ja maksudest 

kõrvalehoidumist või toimunud mis tahes 

muud ebaseaduslikku tegevust, mis 

mõjutab käesoleva määruse kohaste 

tehingutega seotud finantshuve. OLAF 

võib edastada juurdluste käigus saadud 

teabe asjaomase liikmesriigi pädevatele 

asutustele. 

__________________ __________________ 

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL, Euratom) nr 883/2013, 11. september 

2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase 

Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega 

tunnistatakse kehtetuks Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 

1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) 

nr 1074/1999 (ELT L 248, 18.9.2013, lk 

1). 

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL, Euratom) nr 883/2013, 11. september 

2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase 

Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega 

tunnistatakse kehtetuks Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 

1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) 

nr 1074/1999 (ELT L 248, 18.9.2013, lk 

1). 

6 Nõukogu määrus (Euratom, EÜ) 6 Nõukogu määrus (Euratom, EÜ) 
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nr 2185/96, 11. november 1996, mis 

käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 

kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 

Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 

igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest 

(EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2). 

nr 2185/96, 11. november 1996, mis 

käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 

kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 

Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 

igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest 

(EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2). 

7 Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 

2988/95, 18. detsember 1995, Euroopa 

ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT 

L 312, 23.12.1995, lk 1). 

7 Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 

2988/95, 18. detsember 1995, Euroopa 

ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT 

L 312, 23.12.1995, lk 1). 

 

 

Muudatusettepanek  100 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui selline ebaseaduslik tegevus on 

tõendatud, võtab EIP sissenõudmiseks 

meetmeid seoses oma tehingutega, mida 

on toetatud ELi tagatisega. 

Kui OLAF soovitab sissenõudmist sellise 

ebaseadusliku tegevuse tõttu nagu 

rahapesu, terrorismi rahastamine, 

maksupettus ja maksudest 

kõrvalehoidmine, korruptsioon või 

finantshuve mõjutav pettus, mis on 

uurimise käigus tõendatud, võtavad EIP ja 

komisjon sissenõudmiseks meetmeid 

seoses oma tehingutega. 

 

 

Muudatusettepanek  101 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Käesoleva määruse kohaselt toetatavate 

tehingutega seoses allkirjastatud 

rahastamislepingud sisaldavad klausleid, 

mis võimaldavad pettuse, korruptsiooni või 

muu ebaseadusliku tegevuse korral 

kooskõlas EFSI lepingu, EIP põhimõtete ja 

kohaldatavate regulatiivsete nõuetega jätta 

EIP rahastamis- ja investeerimistehingutest 

3. Käesoleva määruse kohaselt toetatavate 

tehingutega seoses allkirjastatud 

rahastamislepingud sisaldavad klausleid, 

mis võimaldavad pettuse, korruptsiooni või 

muu ebaseadusliku tegevuse korral 

kooskõlas EFSI lepingu, EIP põhimõtete ja 

kohaldatavate regulatiivsete nõuetega jätta 

EIP rahastamis- ja investeerimistehingutest 
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välja või vajaduse korral võtta asjakohaseid 

sissenõudmismeetmeid. Otsus, kas 

kasutada EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingutest väljajätmist, 

tehakse kooskõlas asjaomase rahastamis- 

või investeerimislepinguga. 

välja või vajaduse korral võtta asjakohaseid 

sissenõudmismeetmeid. Otsus, kas 

kasutada EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingutest väljajätmist, 

tehakse kooskõlas asjaomase rahastamis- 

või investeerimislepinguga. Euroopa 

Parlamenti teavitatakse nendest 

lepingutest. 

 

 

Muudatusettepanek  102 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. EIP ei toeta oma rahastamis- ja 

investeerimistehingutes ühtegi 

ebaseaduslikul eesmärgil toimuvat 

tegevust, sealhulgas rahapesu, terrorismi 

rahastamise, maksupettuse ja maksudest 

kõrvalehoidumise, korruptsiooni ning liidu 

finantshuve kahjustava pettuse eesmärgil 

toimuvat tegevust. Eelkõige ei osale EIP 

üheski rahastamis- ega 

investeerimistehingus vahendi kaudu, mis 

asub koostööd mittetegevas 

jurisdiktsioonis, vastavalt EIP poliitikale 

nõrgalt reguleeritud ja koostööst 

keelduvate jurisdiktsioonide suhtes, mis 

põhineb liidu, Majanduskoostöö ja Arengu 

Organisatsiooni või rahapesuvastase 

töökonna põhimõtetel. 

1. EIP, EIF ja kõik finantsvahendajad ei 

toeta oma rahastamis- ja 

investeerimistehingutes ühtegi 

ebaseaduslikul eesmärgil toimuvat 

tegevust, sealhulgas rahapesu, terrorismi 

rahastamise, maksupettuse ja maksudest 

kõrvalehoidumise, korruptsiooni ning liidu 

finantshuve kahjustava pettuse eesmärgil 

toimuvat tegevust. Rahvusvaheliselt 

kokkulepitud maksustandardite kohaselt 
ei osale EIP eelkõige üheski rahastamis- 

ega investeerimistehingus vahendi kaudu, 

mis asub koostööd mittetegevas 

jurisdiktsioonis, vastavalt EIP poliitikale 

nõrgalt reguleeritud ja koostööst 

keelduvate jurisdiktsioonide suhtes, mis 

põhineb liidu, Majanduskoostöö ja Arengu 

Organisatsiooni või rahapesuvastase 

töökonna põhimõtetel. EIP sätestab 

sellised nõuded kõigi EFSIsse või 

investeerimisplatvormi panustavate 

kolmandate isikute suhtes. 

Selgitus 

Muudatusettepaneku aluseks võetakse finantsmääruse artikli 140 lõike 4 täpsem sõnastus, mis 

tundub olevat muudatusettepaneku aluseks. 
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Muudatusettepanek  103 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Rahastamis- ja investeerimistehingud, 

mille EIP või EIF allkirjastavad 

ajavahemikul 1. jaanuarist 2015 kuni EFSI 

lepingu sõlmimiseni, võib EIP või EIF 

esitada komisjonile ELi tagatisega 

katmiseks. 

1. Rahastamis- ja investeerimistehingud, 

mille EIP või EIF allkirjastavad 

ajavahemikul 1. jaanuarist 2015 kuni EFSI 

lepingu sõlmimiseni, võib EIP või EIF 

esitada investeeringute komiteele 

hindamiseks. Investeeringute komitee 

võib esitada need tehingud komisjonile, et 

teha ettepanek nende katmiseks ELi 

tagatisega. 

Selgitus 

Idee allikas on Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 4/2015 EFSI kohta – lõige 45. 

 

 

Muudatusettepanek  104 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon hindab neid tehinguid ning 

juhul, kui need vastavad artiklis 5 ja EFSI 

lepingus sätestatud sisulistele nõuetele, 

otsustab, et ELi tagatise kate laieneb 

nendele. 

2. Komisjon hindab neid tehinguid, võttes 

arvesse investeeringute komitee 

hinnangut, ning juhul, kui need vastavad 

artiklis 5 ja EFSI lepingus sätestatud 

sisulistele nõuetele, otsustab, et ELi 

tagatise kate laieneb nendele. Ta teavitab 

Euroopa Parlamenti seejärel sellest 

otsusest. 

Selgitus 

Idee allikas on Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 4/2015 EFSI kohta – lõige 45. 
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