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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil ning majandus- ja 

rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Volitus 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja 

arvamust nr 2/2016 1a, 

 _________________ 

 1a ELT C 465, 13.12.2016, lk 1. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Pärast investeerimiskava esitlemist 

novembris 20143 on tingimused 
investeeringute kasutamiseks paranenud 

ning usk Euroopa majandusse ja 

majanduskasvu taastumas. Liidu 

majandus on neljandat aastat järjest 

mõõdukalt elavnenud: 2015. aastal kasvas 

sisemajanduse koguprodukt 2 %. 

Suuremate investeerimisprojektide 

makromajanduslik mõju ei saa küll olla 

kohene, ent investeerimiskavaga 

algatatud laiaulatuslikud jõupingutused 

annavad juba konkreetseid tulemusi. 

Investeeringute kasv peaks 2016. ja 2017. 

aastal tasapisi jätkuma, kuigi see on ikka 

veel allpool varasemat määra. 

(1) Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi olemasolust 

hoolimata on liidus endiselt 

investeeringute puudujäägi probleem. 

Investeeringute puudumist põhjustab 

tõsine kogunõudluse puudumine ja 

kokkuhoiupoliitika mõju. Tuleb muuta 

põhjalikult seda, kuidas liidu 

investeeringuid käsitletakse, tegeledes 

finantskriisi tegelike põhjustega ning 

vaadates läbi majanduse juhtimise 

raamistiku, et hoogustada püsivalt 

tootlikke investeeringuid, mis aitavad luua 

kõikides Euroopa riikides 

reaalmajandusele ja ühiskonnale 

lisandväärtust. 

_________________  

3 COM(2014) 903 (final).  

 

Muudatusettepanek  3 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) 1. juunil 2016 avaldas komisjon 

teatise „Euroopa investeerib taas. Euroopa 

investeerimiskava täitmise ülevaade“, 

milles toodi välja investeerimiskava 

senised saavutused ja kavandati järgmisi 

samme, sealhulgas Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (EFSI) kestuse 

pikendamine kauemaks, kui algselt ette 

nähtud kolm aastat, väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate (VKEd) komponendi 

laiendamine olemasolevas raamistikus ja 

Euroopa investeerimisnõustamise keskuse 

arendamine. 

(3) 1. juunil 2016 avaldas komisjon 

teatise „Euroopa investeerib taas – Euroopa 

investeerimiskava täitmise ülevaade“, 

milles toodi välja senine olukord ja 

kavandati järgmisi samme, nagu Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) 

kestuse pikendamine kauemaks, kui algselt 

ette nähtud kolm aastat, väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 

komponendi laiendamine olemasolevas 

raamistikus ja Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse 

arendamine. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) EFSI on osa investeerimiskavast, 

st terviklikust strateegiast, mille eesmärk 

on lahendada avaliku ja erasektori 

investeeringute ebakindlusega seotud 

probleeme ja vähendada investeeringute 

puudujääki liidus. Strateegia rajaneb 

kolmel alusel: mobiliseerida rahalised 

vahendid investeeringuteks, tagada 

investeeringute jõudmine 

reaalmajandusse ja parandada 

investeerimiskeskkonda liidus. 

Geograafilise mitmekesisuse jaoks on 

oluline parandada liidu 

investeerimiskeskkonda 

investeerimistõkete kõrvaldamisega. EFSI 

on vahend, mis täiendab muid meetmeid, 

mis on vajalikud investeeringute 

puudujäägi vähendamiseks liidus, ja uute 

investeeringute stiimul, kuna see toimib 

tagatisfondina. 
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Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) EFSI loodi algselt kolmeks aastaks 

ja selle eesmärk oli tagada 

investeeringuteks vähemalt 315 miljardit 

eurot. Võttes arvesse saavutatud edu, 

soovib komisjon kahekordistada nii EFSI 

kestust kui ka finantssuutlikkust. 

Seaduslik pikendamine ja tugevdamine 

hõlmab käsiloleva mitmeaastase 

finantsraamistiku perioodi ja peaks 

tagama aastaks 2020 kokku vähemalt 

poole triljoni euro väärtuses 

investeeringuid. Et suurendada EFSI 

võimsust veelgi ja saavutada 

investeerimissihi kahekordistamise 

eesmärk, peaksid liikmesriigid seadma 

EFSI toetamise prioriteediks. 

(6) EFSI loodi algselt kolmeks aastaks 

ja selle eesmärk oli tagada 

investeeringuteks vähemalt 315 miljardit 

eurot. Praegu on liidus endiselt 

investeeringute puudujääk ning on 

väljendatud muret selle pärast, et ESFIt ei 

ole piisavalt mitmekesistatud ei 

valdkondade lõikes ega geograafiliselt 

investeeringute ebaoptimaalsele jaotamise 

tõttu, rahastades projekte, millel on suur 

keskkonnamõju ja täiendavusega seotud 

probleemid. Vaatamata sellele algatas 

komisjon kõigest aasta pärast EFSI 

käivitamist ning kui EFSI võimaliku 

laiendamise kohta ei olnud veel tehtud 

sõltumatut hindamist, ettepaneku 

kahekordistada nii EFSI kestust kui ka 

finantssuutlikkust. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) 2020. aastale järgnevaks 

perioodiks kavatseb komisjon esitada 

vajalikud ettepanekud, et jätkata 

strateegiliste investeeringute tegemist 
jätkusuutlikul tasandil. 

(7) Määruses (EL) 2015/1017 nähakse 

ette, et hiljemalt 5. juuliks 2018 esitab 

komisjon Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aruande, mis sisaldab 

sõltumatut hinnangut määruse (EL) 

2015/1017 kohaldamise kohta. Komisjon 

peaks esitama veel ühe samasuguse 

aruande 30. juuniks 2020, millele tuleks 

vajaduse korral lisada seadusandlik 

ettepanek määruse (EL) 2015/1017 

muutmiseks ning millele tuleks kooskõlas 

13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelise parema 

õigusloome kokkuleppega lisada 

mõjuhinnang. Selline seadusandlik 
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ettepanek peaks tagama, edendama ja 

tugevdama liidu strateegilisi 

investeeringuid jätkusuutlikul tasandil 

kogu 2020. aasta järgse mitmeaastase 

finantsraamistikuga hõlmatud perioodil.  

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Oma ülesannete täitmiseks taotleb 

kontrollikoda igal aastal hiljemalt enne 

31. märtsi juurdepääsu komisjoni 

aastaaruandele ELi tagatisfondi juhtimise 

kohta. Sellega seoses tuleb täielikult 

järgida kontrollikoja auditeerimisõigusi, 

mis on sätestatud ELi toimimise lepingu 

artiklis 287, ning komisjoni aruanne tuleb 

esitada aegsasti Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ja kontrollikojale. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Kahekordistatud kestuse ja 

finantssuutlikkusega EFSI peaks tegelema 

järelejäänud turutõrgete kõrvaldamise ja 

mitteoptimaalsete investeerimisolukordade 

lahendamisega ning jätkama erasektori 

suurema täiendavusega investeeringute 

kaasamist valdkondades, mis on Euroopas 

töökohtade loomise – sealhulgas noorte 

jaoks –, majanduskasvu ja 

konkurentsivõime seisukohalt olulised. 

Selleks on vaja investeeringuid 

energiasektorisse, keskkonna- ja 

kliimameetmetesse, sotsiaal- ja 

inimkapitali ning nendega seotud 

taristusse, tervishoidu, teadusuuringutesse, 

(8) Kahekordistatud kestuse ja 

finantssuutlikkusega EFSI peaks tegelema 

järelejäänud turutõrgete kõrvaldamise ja 

mitteoptimaalsete investeerimisolukordade 

lahendamisega ning jätkama liidu muude 

olemasolevate vahendite ja EIP 

põhitegevuse suhtes suurema 

täiendavusega uute erasektori 

investeeringute kaasamist valdkondades, 

mis on Euroopas töökohtade loomise – 

sealhulgas noorte jaoks –, majanduskasvu 

ja konkurentsivõime seisukohalt olulised. 

Selleks on vaja investeeringuid 

energiasektorisse, biomajandusse, 

keskkonna- ja kliimameetmetesse, sotsiaal- 
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uuendustegevusse, piiriülesesse ja 

säästvasse transporti ning 

digitaliseerimisse. Eelkõige tuleks 

suurendada nende toimingute rahastamist, 

mida EFSI toetab Pariisi 

kliimakonverentsil liidu poolt seatud 

ambitsioonikate eesmärkide saavutamiseks. 

Energiaühendusega seotud prioriteetsetele 

projektidele ja energiatõhususe projektidele 

tuleks samuti suuremat tähelepanu pöörata. 

EFSI toetust ei tohiks kasutada kiirteede 

jaoks, kui see ei ole ette nähtud 

Ühtekuuluvusfondist rahastatavate riikide 
transporti suunatud erainvesteeringute või 

vähemalt üht Ühtekuuluvusfondist 

rahastatavat riiki hõlmavate piiriüleste 

transpordiprojektide toetamiseks. Kuigi 

põllumajanduse, kalanduse ja vesiviljeluse 

valdkonna projektid vastavad juba toetuse 

saamise tingimustele, tuleks selguse 

huvides sõnaselgelt ette näha, et sellised 

projektid kuuluvad üldiste eesmärkide alla, 

mis vastavad EFSI toetuse saamise 

tingimustele. 

ja inimkapitali ning nendega seotud 

taristusse, tervishoidu, teadusuuringutesse, 

uuendustegevusse, piiriülesesse ja 

säästvasse transporti, piiriülestesse 

võrkudesse ning digitaliseerimisse kõigis 

valdkondades. Eelkõige tuleks suurendada 

nende toimingute rahastamist, mida EFSI 

toetab Pariisi kliimakonverentsil liidu poolt 

seatud ambitsioonikate eesmärkide 

saavutamiseks. Energiaühendusega seotud 

prioriteetsetele projektidele ja 

energiatõhususe projektidele tuleks samuti 

suuremat tähelepanu pöörata. EFSI toetust 

ei tohiks kasutada kiirteede ega 

süsinikdioksiidimahukate 

transpordiprojektide jaoks, kui see ei ole 

tingimata vajalik transporti suunatud 

erainvesteeringute toetamiseks. Kuigi 

põllumajanduse, kalanduse ja vesiviljeluse 

valdkonna projektid vastavad juba toetuse 

saamise tingimustele, tuleks selguse 

huvides sõnaselgelt ette näha, et sellised 

projektid kuuluvad üldiste eesmärkide alla, 

mis vastavad EFSI toetuse saamise 

tingimustele. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Projektide valimisel tuleks rohkem 

järgida täiendavuse kriteeriumi, mis on üks 

EFSI aluspõhimõtteid. Eelkõige tuleks 

EFSIst toetust anda ainult meetmetele, 

mille eesmärk on kõrvaldada tuvastatud 

turutõrkeid või lahendada 

mitteoptimaalseid investeerimisolukordi. 

Taristu- ja innovatsioonikomponendi 

raames taristuga seoses tehtavaid 

toiminguid, mis ühendavad kaht või 

enamat liikmesriiki, sealhulgas e-taristu, 

tuleks käsitada täiendavatena, pidades 

silmas nende keerukust ja suurt 

lisandväärtust liidu jaoks. 

(9) Projektide valimisel tuleks rohkem 

järgida täiendavuse kriteeriumi, mis on üks 

EFSI aluspõhimõtteid. Eelkõige tuleks 

EFSIst toetust anda ainult meetmetele, 

mille eesmärk on kõrvaldada tuvastatud 

turutõrkeid või lahendada 

mitteoptimaalseid investeerimisolukordi. 

Täiendavuse eesmärk peaks olema üksnes 

tagada, et valitud projektid on sellised, 

mida ei oleks nende kõrgema riskiprofiili 

tõttu turul muudest allikatest rahastatud. 

Täiendavuse määratlus tuleb sõnastada 

lihtsalt ja see peab võimaldama koostada 

kergemini mõõdetavaid rahastamise 

kriteeriumeid. Taristu- ja 
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innovatsioonikomponendi raames taristuga 

seoses tehtavaid toiminguid, mis 

ühendavad kaht või enamat liikmesriiki, 

sealhulgas e-taristu, tuleks käsitada 

täiendavatena, pidades silmas nende 

keerukust ja suurt lisandväärtust liidu 

jaoks. 

 

Muudatusettepanek 10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Selleks et ergutada EFSI 

kasutuselevõttu vähem arenenud ja 

üleminekupiirkondades, tuleks laiendada 

EFSI toetuse tingimustele vastavate 

üldeesmärkide ulatust. 

(11) Selleks et ergutada EFSI 

kasutuselevõttu kõigis piirkondades, sh 

vähem arenenud, äärepoolsetes ja 

üleminekupiirkondades, ning vähendada 

EFSI toetuste geograafilist ja 

valdkondlikku tasakaalustamatust, tuleks 

laiendada EFSI toetuse tingimustele 

vastavate üldeesmärkide ja tingimuste 

ulatust, kasutades rohkem Euroopa 

investeerimisnõustamise keskust tehnilise 

abi andmiseks projektide kavandamisel 

piirkondlikul ja kohaliku tasandil kogu 

liidus, ning tagada parem 

kommunikatsioon ja nähtavus. 

 

Muudatusettepanek 11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Tuginedes EFSI toetatavate 

investeeringutega seoses saadud 

kogemustele, peaks tagatisfondi sihtsumma 

olema 35 % ELi tagatisega võetavate 

kohustuste kogusummast, et tagada piisav 

kaitsetase. 

(15) Tuginedes EFSI toetatavate 

investeeringutega seoses saadud 

kogemustele ja nõudluse puudumisele ELi 

tagatise järele, peaks tagatisfondi 

sihtsumma olema 35 % ELi tagatisega 

võetavate kohustuste kogusummast, et 

tagada piisav kaitsetase. 
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Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (16 a) Menetlustes tuleb lihtsustada 

töötlemist, et teave, mida lõppkasusaajad, 

eriti VKEd, peavad esitama, on vähemalt 

vähim vajalik teave, et tagada toimingute 

edukus VKEdele liigset bürokraatlikku 

koormust panemata. Samas tuleks seada 

prioriteediks menetluste läbipaistvus. 

 

Muudatusettepanek 13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) EIP ja EIF peaksid tagama, et 

lõppkasusaajaid, sealhulgas VKEsid, 

teavitatakse EFSI toetuse olemasolust, et 

suurendada määruse (EL) nr 2015/1017 

alusel antava ELi tagatise nähtavust. 

(17) EIP ja EIF peaksid tagama, et 

lõppkasusaajaid ja potentsiaalseid 

erainvestoreid, sealhulgas VKEsid, 

teavitatakse EFSI toetuse olemasolust, et 

suurendada määruse (EL) nr 2015/1017 

alusel antava ELi tagatise nähtavust. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) EFSI toetatavate toimingute puhul 

tuleks järgida liidu hea maksuhaldustava 

põhimõtteid. 

(19) EFSI toetatavate toimingute puhul 

tuleks kõigis aspektides järgida liidu hea 

maksuhaldustava põhimõtteid. 
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Muudatusettepanek 15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Euroopa investeerimisnõustamise 

keskuse tegevust tuleks tõhustada ja see 

peaks keskenduma vajadustele, mida 

kehtiv kord piisavalt ei käsitle. Keskus 

peaks erilist tähelepanu pöörama kaht või 

enamat liikmesriiki kaasavate projektide ja 

Pariisi kliimakonverentsil seatud 

eesmärkide saavutamisele kaasa aitavate 

projektide ettevalmistamise toetamisele. 

Hoolimata Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse 

eesmärgist tegutseda olemasolevatele EIP 

ja komisjoni osutatavatele 

nõustamisteenistustele tuginedes ühtse 

projektide rahastamise tehnilise nõustamise 

keskusena liidus, peaks ta ka aktiivselt 

kaasa aitama EFSI valdkondliku ja 

geograafilise mitmekesisuse eesmärgi 

saavutamisele ja toetama EIPd vajaduse 

korral projektide algatamisel. Samuti peaks 

keskus aktiivselt osalema 

investeerimisplatvormide loomises ja 

andma nõu EFSI vahendite 

kombineerimiseks muude liidu 

rahastamisallikatega. 

(21) Euroopa investeerimisnõustamise 

keskuse tegevust, sh võimalust 

suurendada põhjendatud juhtudel selle 

eelarvet, tuleks tõhustada ja see peaks 

keskenduma vajadustele, mida kehtiv kord 

piisavalt ei käsitle. Keskus peaks erilist 

tähelepanu pöörama kaht või enamat 

liikmesriiki kaasavate projektide ning 

strateegias „Euroopa 2020“ ja Pariisi 

kliimakonverentsil seatud eesmärkide 

saavutamisele kaasa aitavate projektide 

ettevalmistamise toetamisele. Hoolimata 

Euroopa investeerimisnõustamise keskuse 

eesmärgist tegutseda olemasolevatele EIP 

ja komisjoni osutatavatele 

nõustamisteenistustele tuginedes ühtse 

projektide rahastamise tehnilise nõustamise 

keskusena liidus, peaks ta ka aktiivselt 

kaasa aitama EFSI valdkondliku ja 

geograafilise mitmekesisuse eesmärgi 

saavutamisele ja toetama EIPd vajaduse 

korral projektide algatamisel. Samuti peaks 

keskus aktiivselt osalema 

investeerimisplatvormide loomises ja 

andma nõu EFSI vahendite 

kombineerimiseks muude liidu 

rahastamisallikatega. 

 

Muudatusettepanek 16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 5 – lõige 1 – lõigud 3, 4 ja 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Turutõrgete kõrvaldamise või 

mitteoptimaalsete investeerimisolukordade 

lahendamise tõhustamiseks 

Turutõrgete kõrvaldamise või 

mitteoptimaalsete investeerimisolukordade 

lahendamise tõhustamiseks käsitatakse 
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iseloomustavad EFSI poolt toetatavat EIP 

eritegevust üldiselt sellised näitajad nagu 

allutatus, osalemine 

riskijagamisvahendites, piiriülesus, avatus 

spetsiifilistele riskidele või muud II lisas 

lähemalt kirjeldatud aspektid.  

EFSI poolt toetatavat EIP eritegevust 

täiendava vahendina, võrreldes muude 

EIP, Euroopa Investeerimisfondi või liidu 

rahastamisvahenditega, ning seda 

iseloomustavad üldiselt sellised näitajad 

nagu allutatus, osalemine 

riskijagamisvahendites, piiriülesus, avatus 

spetsiifilistele riskidele või muud II lisas 

lähemalt kirjeldatud aspektid. 

EIP eritegevuse miinimumriskist väiksemat 

riski kätkevaid EIP projekte võib samuti 

EFSIst toetada, kui ELi tagatise 

kasutamine on vajalik käesoleva lõike 

esimeses lõigus määratletud täiendavuse 

tagamiseks. 

EIP eritegevuse miinimumriskist väiksemat 

riski kätkevaid EIP projekte võib samuti 

EFSIst toetada, kui ELi tagatise 

kasutamine on vajalik käesoleva lõike 

esimeses lõigus määratletud täiendavuse 

tagamiseks. 

EFSI toetatavaid projekte, mis hõlmavad 

kaht või enamat liikmesriiki ühendavat 

füüsilist taristut või millega laiendatakse 

ühe liikmesriigi füüsilist taristut või 

füüsilise taristuga seotud teenuseid teisele 

liikmesriigile või teistele liikmesriikidele, 

käsitatakse samuti täiendavatena. 

 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 6 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„EFSI lepingus on sätestatud, et EFSI 

toetab projekte, mille eesmärk on 

kõrvaldada turutõrkeid ja lahendada 

mitteoptimaalseid investeerimisolukordi 

ning mis:“. 

„EFSI lepingus on sätestatud, et EFSI 

toetab projekte, mille eesmärk on 

kõrvaldada turutõrkeid ja lahendada 

mitteoptimaalseid investeerimisolukordi, 

sealhulgas selleks, et tagada 

investeeringute tasakaalustatum 

geograafiline jagunemine, ning mis:“. 
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Muudatusettepanek 18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt d 

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 7 – lõige 12 – lõik 2 – teine lause 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Otsused, millega kiidetakse heaks ELi 

tagatise kasutamine, on avalikud ja 

kättesaadavad ning sisaldavad otsuse 

tegemise põhjendust, pöörates erilist 

tähelepanu täiendavuse kriteeriumi 

järgimisele. Tundlikku äriteavet ei 

avaldata. Investeeringute komitee toetub 

otsuse tegemisel EIP esitatavatele 

dokumentidele. 

Otsused, millega kiidetakse heaks ELi 

tagatise kasutamine, on avalikud ja 

kättesaadavad ning sisaldavad otsuse 

tegemise põhjendust, pöörates erilist 

tähelepanu täiendavuse kriteeriumi ja liidu 

poliitikaeesmärkide järgimisele. Sellised 

otsused sisaldavad ka teavet, mis käsitleb 

artiklis 6 osutatud rahastamiskõlblikkuse 

kriteeriumide täitmist ja käesoleva artikli 

lõikes 14 osutatud näitajate tulemustabeli 

kasutamist. Tundlikku äriteavet ei 

avaldata. Investeeringute komitee toetub 

otsuse tegemisel EIP esitatavatele 

dokumentidele. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c 

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 9 – lõige 3 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) 31. detsembrini 2020 EIP 

toimingute puhul, mille kohta EIP ja 

toimingutest kasusaaja või 

finantsvahendaja on allkirjastanud lepingu 

31. detsembriks 2022; 

a) 31. detsembrini 2020 EIP 

toimingute puhul, mille kohta EIP ja 

toimingutest kasusaaja või 

finantsvahendaja on allkirjastanud lepingu 

31. detsembriks 2021; 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c 

Määrus (EL) nr 2015/1017 
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Artikkel 9 – lõige 3 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) 31. detsembrini 2020 EIF 

toimingute puhul, mille kohta EIF ja 

finantsvahendaja on allkirjastanud lepingu 

31. detsembriks 2022.“; 

b) 31. detsembrini 2020 EIF 

toimingute puhul, mille kohta EIF ja 

finantsvahendaja on allkirjastanud lepingu 

31. detsembriks 2021.“; 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt d 

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 9 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) lõige 4 jäetakse välja. välja jäetud 

 

 

Muudatusettepanek 22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b – alapunkt i 

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 14 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) võimendab kohalikke teadmisi, et 

hõlbustada EFSI toetust kogu liidus, ning 

aitab võimalust mööda saavutada II lisa 8. 

punktis nimetatud EFSI valdkondliku ja 

geograafilise mitmekesisuse eesmärki, 

toetades EIPd toimingute algatamisel; 

c) võimendab kohalikke, 

piirkondlikke ja riiklikke teadmisi 

tihedamas koostöös liikmesriikide 

ametiasutustega ja keskendub suutlikkuse 

suurendamisele, et nii hõlbustada EFSI 

toetuse kasutamist kogu liidus, ning aitab 

võimalust mööda saavutada II lisa 8. 

punktis nimetatud EFSI valdkondliku ja 

geograafilise mitmekesisuse eesmärki, 

toetades EIPd toimingute algatamisel; 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b – alapunkt ii 

Määrus (EL) nr 2015/2017 
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Artikkel 14 – lõige 2 – punkt e 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) annab proaktiivset tuge 

investeerimisplatvormide loomiseks; 

e) annab proaktiivset tuge 

investeerimisplatvormide loomiseks, et 

toetada samal ajal väiksemaid projekte, 

pidades silmas vajadust täita 

innovaatilisuse nõue; 

 

Muudatusettepanek 24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b – alapunkt iii 

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 14 – lõige 2 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

f) annab nõu muude liidu 

rahastamisallikate (nagu Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondid, 

programm „Horisont 2020“ ja Euroopa 

ühendamise rahastu) kombineerimiseks 

EFSI vahenditega.; 

f) annab nõu muude liidu rahastamis- 

ja investeerimisallikate (nagu Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondid, 

programm „Horisont 2020“ ja Euroopa 

ühendamise rahastu) vahelise täiendavuse 

ja võimaliku koostoime kohta EFSI 

vahenditega.; 

 

Muudatusettepanek 25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt c 

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 14 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Lõikes 1 osutatud eesmärgi 

saavutamiseks ja kohalikul tasandil nõu 

andmise hõlbustamiseks püüab Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus kasutada 

EIP, komisjoni, liikmesriikide tugipankade 

või finantseerimisasutuste ning Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide 

juhtimisorganite teadmisi.; 

5. Lõikes 1 osutatud eesmärgi 

saavutamiseks ning kohalikul, 

piirkondlikul ja riiklikul tasandil nõu 

andmise hõlbustamiseks püüab Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus kasutada 

EIP, komisjoni, liikmesriikide tugipankade 

või finantseerimisasutuste ning Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide 

juhtimisorganite teadmisi.; 
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Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt d a (uus) 

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 14 – lõige 9 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) lisatakse lõige 9 a: 

 „9 a. Tagamaks, et Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus saaks 

täita oma ülesandeid ja aidata saavutada 

EFSI valdkondliku ja geograafilise 

mitmekesisuse eesmärki, võib EIP esitada 

komisjonile põhjendatud taotluse 

Euroopa investeerimisnõustamise keskuse 

eelarve suurendamiseks.“ 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 a (uus) 

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 16 – lõige 2 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 „(9 a) Artikli 16 lõige 2 asendatakse 

järgmisega: 

„2. EIP esitab kord aastas, asjakohasel 

juhul koos EIFiga, Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule aruande käesoleva 

määrusega hõlmatud EIP rahastamis- ja 
investeerimistoimingute kohta. See 

aruanne avalikustatakse ja see hõlmab 

järgmist: 

„2. EIP esitab kaks korda aastas 

Euroopa Parlamendile aruande 

heakskiidetud investeerimistoimingute 

kohta. Seejärel see aruanne avalikustatakse 

ja tehakse kättesaadavaks. 

 Aruanne hõlmab järgmist: 

a) hinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistoimingutele toimingu, 

sektori, riigi ja piirkonna tasandil ning 

nende toimingute käesolevale määrusele, 

eelkõige täiendavuse pakkumise 

kriteeriumile vastavuse kohta koos 

hinnanguga EIP rahastamis- ja 

investeerimistoimingute jaotuse kohta 

artikli 9 lõikes 2 esitatud üldeesmärkide 

a) hinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistoimingutele sektori, riigi ja 

piirkonna tasandil ning nende toimingute 

käesolevale määrusele vastavuse kohta, 

pidades eelkõige silmas vastavust 

täiendavuse kriteeriumile; 
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lõikes; 

b) koondhinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistoimingute lisaväärtuse, 

erasektori vahendite kaasamise, 

hinnanguliste ja tegelike väljundite ning 

tulemuste ja mõju, sh töökohtade 

loomisele avalduva mõju kohta; 

 

c) hinnang selle kohta, mil määral 

aitavad käesoleva määrusega hõlmatud 

toimingud kaasa artikli 9 lõikes 2 

sätestatud üldeesmärkide saavutamisele, sh 

hinnang EFSI investeeringute taseme kohta 

teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni 

ja transpordi (sh TEN-T ja linnalise 

liikumiskeskkonna), 

telekommunikatsiooni, energiataristute 

ning energiatõhususe valdkonnas; 

c) hinnang selle kohta, mil määral 

aitavad käesoleva määrusega hõlmatud 

toimingud kaasa ELi üldeesmärkide 

saavutamisele, sh hinnang EFSI 

investeeringute taseme kohta teadus- ja 

arendustegevuse, innovatsiooni, transpordi, 

telekommunikatsiooni, energiataristute 

ning energiatõhususe valdkonnas; 

d) hinnang ELi tagatise kasutamise 

nõuetele ja artikli 4 lõike 2 punkti f 

alapunktis iv osutatud peamistele 

tulemusnäitajatele vastavuse kohta; 

 

e) hinnang EFSI toetatud projektidega 

saavutatud finantsvõimenduse kohta; 

e) hinnang EFSI toetatud projektidega 

saavutatud tegeliku finantsvõimenduse 

kohta; 

f) nende projektide kirjeldus, mille 

puhul Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide toetus on ühendatud 

EFSI toetusega, ning mõlemast 

rahastamisallikast tehtavate sissemaksete 

kogusumma; 

f) nende projektide kirjeldus, mille 

puhul Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide toetus on ühendatud 

EFSI toetusega, ning mõlemast 

rahastamisallikast tehtavate sissemaksete 

kogusumma; 

g) kasusaajatele üle kantud 

rahasumma ja koondhinnang EIP 

rahastamis- ja investeerimistoimingutele; 

g) finantsvahendajatele ja 

lõppkasusaajatele üle kantud rahasumma, 

analüütilised statistilised andmed iga 

rahastatud projekti kohta, sealhulgas 

finantsvahendajate kaudu tehtavad EFSI 

laenutehingud, ja eristatud hinnang EIP 

rahastamis- ja investeerimistoimingutele; 

 g a) sõltumatud eel- ja järelhinnangud 

iga projekti kohta koos valikul ja 

hindamisel kasutatud näitajate ja 

kriteeriumide üksikasjaliku selgitusega; 

 g b) hinnang EIP üksikute rahastamis- 

ja investeerimistoimingute lisaväärtuse 

ning nimetatud toimingutega seotud 

koguriski kohta; 
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 g c) käesoleva määrusega hõlmatud 

EIP rahastamis- ja 

investeerimistoiminguid käsitlevad 

finantsaruanded, mille on auditeerinud 

sõltumatu välisaudiitor; 

h) hinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistoimingute lisaväärtuse ning 

nimetatud toimingutega seotud koguriski 

kohta; 

h) hinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistoimingute lisaväärtuse ning 

nimetatud toimingutega seotud koguriski 

kohta; 

i) üksikasjalik teave ELi tagatise 

realiseerimise, kahju, tulude, sissenõutud 

summade ja muude laekunud maksete 

kohta; 

i) üksikasjalik teave ELi tagatise 

realiseerimise, kahju, tulude, sissenõutud 

summade ja muude laekunud maksete 

kohta; 

j) käesoleva määrusega hõlmatud EIP 

rahastamistoiminguid käsitlevad 

finantsaruanded, mille on auditeerinud 

sõltumatu välisaudiitor.“ 

j) käesoleva määrusega hõlmatud EIP 

rahastamistoiminguid käsitlevad 

finantsaruanded, mille on auditeerinud 

sõltumatu välisaudiitor.“ 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt a a (uus) 

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 18 – lõige 6 – lõik 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a a) lõikesse 6 lisatakse järgmine lõik: 

 „Hiljemalt 30. juuniks 2020 esitatavale 

aruandele lisatakse vajaduse korral 

seadusandlik ettepanek käesoleva 

määruse muutmise kohta, et kehtestada 

uus investeerimisperiood, kõrvaldada 

kindlakstehtud puudused ja tagada 

strateegiliste investeeringute tegemine 

jätkusuutlikul tasemel, või kui aruandes 

järeldatakse, et investeeringute toetamise 

kava jätkamine ei ole põhjendatud, tagada 

EFSI tegevuse tõrgeteta lõpetamine, 

säilitades samal ajal ELi tagatise 

käesoleva määruse kohaselt juba heaks 

kiidetud toimingutele. Kooskõlas 

13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelise parema 

õigusloome kokkuleppega lisatakse 

sellisele ettepanekule mõjuhinnang.“ 
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Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt b 

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 18 – lõiked 7 ja 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) lõiked 7 ja 8 jäetakse välja. välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 a (uus) 

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 19 – lõik 1 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (10 a) Artikli 19 esimene lõik 

asendatakse järgmisega: 

„EIP teeb kooskõlas oma läbipaistvuse 

põhimõtetega ja liidu üldiste 

põhimõtetega, mis käsitlevad 

dokumentidele ja teabele juurdepääsu, oma 

veebisaidil avalikkusele kättesaadavaks 

teabe kõigi käesoleva määrusega hõlmatud 

EIP rahastamis- ja investeerimistoimingute 

kohta, sh finantsvahendajate rolli ning selle 

kohta, kuidas need toimingud aitavad kaasa 

artikli 9 lõikes 2 osutatud üldeesmärkide 

saavutamisele.“ 

„EIP teeb kooskõlas liidu üldiste 

põhimõtetega, mis käsitlevad 

dokumentidele ja teabele juurdepääsu, oma 

veebisaidil avalikkusele kättesaadavaks 

teabe kõigi käesoleva määrusega hõlmatud 

EIP rahastamis- ja investeerimistoimingute 

kohta, sh finantsvahendajate rolli ning selle 

kohta, kuidas need toimingud aitavad kaasa 

artikli 9 lõikes 2 osutatud üldeesmärkide 

saavutamisele.“ 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 a (uus) 

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 20 – lõige 2 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (11 a) Artikli 20 lõige 2 asendatakse 

järgmisega: 
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„2. Käesoleva artikli lõike 1 

kohaldamisel antakse kontrollikojale 

taotluse alusel ning kooskõlas ELi 

toimimise lepingu artikli 287 lõikega 3 

juurdepääs kõikidele dokumentidele ja 

teabele, mida ta oma ülesande täitmiseks 

vajab.“ 

„2. Käesoleva artikli lõike 1 

kohaldamisel antakse kontrollikojale 

taotluse alusel ning kooskõlas ELi 

toimimise lepingu artikli 287 lõikega 3 

täielik juurdepääs kõikidele dokumentidele 

ja teabele, mida ta oma ülesande täitmiseks 

vajab.“ 
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