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LÜHISELGITUS 

Komisjon on võtnud kohustuse käivitada algatus, milles keskendutakse töökohtade loomisele, 

pikaajalisele majanduskasvule ja konkurentsivõimele. Komisjoni teatisega „Investeerimiskava 

Euroopa jaoks” anti esimesed suunised, kuidas Euroopa saaks üle majandus- ja finantskriisist. 

Uue algatuse õigusraamistik on esitatud ettepanekus võtta vastu määrus, mis käsitleb Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI). EFSI eesmärk on ergutada erainvesteeringuid, 

selleks võetakse kasutusele avaliku sektori rahalised vahendid ja luuakse 

investeerimissõbralik keskkond. Esialgne ELi tagatis Euroopa Investeerimispangale (EIP) on 

16 miljardit eurot, sellele lisandub EIP võetud kohustus eraldada 5 miljardit eurot. Sellega 

mobiliseeritakse erasektori raha, mis lõpptulemusena annab 315 miljardit eurot lisavahendeid 

investeeringuteks. EIP on juba teatanud, et on valmis enne 2015. aasta suvepuhkusi 

eelrahastama projekte, mis on mõeldud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. 

 

Haridus ja koolitus 

EFSI eesmärk on keskenduda projektidele, mis ergutavad töökohtade loomist, edendavad 

pikaajalist majanduskasvu ja suurendavad konkurentsivõimet. Komisjon paigutab väga õigesti 

artikli 5 lõikes 2 rahastamis- ja investeerimistehingute üldeesmärkide alla ka investeeringud 

haridusse ja koolitusse. Kvaliteetne haridus ja koolitus on võtmetähtsusega sotsiaalse 

kaasatuse edendamiseks ning selle positiivset mõju on hiljem tunda investeerimisotsustes ja 

majanduskasvus. 

 

Kultuuri- ja loomesektor 

Komisjon ei ole tähelepanu pööranud võimalusele rohkem ära kasutada kultuuri- ja 

loomesektori suurt potentsiaali. Euroopa Parlament on oma resolutsioonis Euroopa loome- ja 

kultuurisektori kui majanduskasvu ja töökohtade allika edendamise kohta rõhutanud seda 

otsustavat rolli, mida kultuuri- ja loomesektor saab täita ELi majanduse taastumises. Kultuuri- 

ja loomesektor on majandusliku ja sotsiaalse innovatsiooni allikaks, mõjutab paljusid teisi 

majandussektoreid ja on atraktiivne investorite jaoks. Investeeringud kultuuri- ja 

loomesektorisse tuleks seega lisada artikli 5 lõikes 2 loetletud üldeesmärkide alla, et edendada 

otseinvesteeringuid sellesse olulisesse majandussektorisse. 
 

Asjakohased eksperditeadmised 

EFSI juhtimine on edu saavutamisel otsustava tähtsusega. Investeeringute komitee annab 

projektile lõpliku hinnangu ja otsustab, kas konkreetse projekti puhul saab kasutada ELi 

tagatist. Kogemused projektide rahastamise valdkonnas on väga oluline, kuid siiski mitte 

ainus kriteerium ekspertide valimisel investeeringute komiteesse. Kindlustamaks seda, et 

rahastamis- ja investeerimistehingute üldeesmärgid täidetakse, tuleb ühtlasi tagada, et 

investeeringute komitee liikmetel oleks kogemusi selles, kuidas toetada kõigi nende 

eesmärkide täitmist. Igati tuleks vältida komitee ühepoolset koosseisu, millega kaasneks oht, 

et eelistatakse teatud poliitilisi eesmärke ja jäetakse kõrvale vajalikud investeeringud teistesse 

valdkondadesse, nagu näiteks haridus ja koolitus ning kultuuri- ja loomesektor. 

 
Euroopa ühendamise rahastu 

EFSI rahastamiseks saadakse osa vahendeid sel moel, et Euroopa ühendamise rahastust 

suunatakse ümber 3,3 miljardit eurot. Selle summa sees on 0,1 miljardit eurot 2017/18. aasta 

eelarvest Euroopa digiteenuste taristute tarbeks. Sellelt eelarverealt rahastatakse praegu 
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Europeanat, Euroopa digitaalset raamatukogu, arhiivi ja muuseumi. Tuleb tagada, et Euroopa 

ühendamise rahastu vahendite vähendamine ei mõjutaks Europeana rahastamist ja sujuvat 

toimimist. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ning majandus- ja 

rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 

lahendada probleeme, mis on seotud 

rahastamisega ja tootlike investeeringute 

rakendamisega liidus ning tagada parem 

juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 

peaksid paremast juurdepääsust 

rahastamisele saama eelkõige kasu 

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. 

Samuti on asjakohane laiendada paremast 

juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjatele, st kuni 3000 töötajaga 

äriühingutele. Euroopa praeguste 

investeerimisraskuste ületamine peaks 

aitama tugevdada liidu majanduslikku, 

sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust. 

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 

lahendada probleeme, mis on seotud 

rahastamisega ja tootlike investeeringute 

rakendamisega liidus, et ergutada 

majandust, töökohtade loomist ning 

sotsiaalset ja kultuurilist kaasamist. 

Kavakohaselt peaksid paremast 

juurdepääsust rahastamisele saama 

eelkõige kasu väikesed ja keskmise 

suurusega ettevõtjad. Samuti on asjakohane 

laiendada paremast juurdepääsust 

rahastamisele saadavat kasu keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele, st kuni 

3000 töötajaga äriühingutele. Euroopa 

praeguste investeerimisraskuste ületamine 

peaks aitama tugevdada liidu 

majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 

ühtekuuluvust. 

 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 

investeeringuid, millel on suur majanduslik 

lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 

investeeringuid, millel on suur sotsiaalne 

ja majanduslik lisandväärtus, mis 
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poliitikaeesmärke. edendavad teadust, haridust ja koolitust 

ning aitavad saavutada liidu 

poliitikaeesmärke. 

 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 

millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 

väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mis edendavad töökohtade 

loomist, pikaajalist majanduskasvu ja 

konkurentsivõimet. EFSI peaks toetama 

väga erinevaid finantstooteid, sealhulgas 

omakapitali, võlga või tagatisi, et paremini 

vastata konkreetse projekti vajadustele. 

Selline lai tootevalik peaks võimaldama 

EFSI-l kohaneda turu vajadustega, 

edendades samas erainvesteeringuid 

projektidesse. EFSI ei tohiks asendada 

turupõhist rahastamist, vaid peaks 

soodustama erasektori poolset rahastamist, 

kõrvaldades turutõrked, et tagada avaliku 

sektori rahaliste vahendite kõige tõhusam 

ja strateegilisem kasutamine. Riigiabi 

põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 

kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 

kasutamisele. 

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 

millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 

väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mis edendavad 

teadusuuringuid, haridust ja koolitust, 
töökohtade loomist, pikaajalist 

majanduskasvu ja konkurentsivõimet ning 

aitavad saavutada liidu aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

strateegia eesmärke. EFSI peaks toetama 

väga erinevaid finantstooteid, sealhulgas 

omakapitali, võlga või tagatisi, et paremini 

vastata konkreetse projekti vajadustele. 

Selline lai tootevalik peaks võimaldama 

EFSI-l kohaneda turu vajadustega, 

edendades samas erainvesteeringuid 

projektidesse. EFSI ei tohiks asendada 

turupõhist rahastamist, vaid peaks 

soodustama erasektori poolset rahastamist, 

kõrvaldades turutõrked, et tagada avaliku 

sektori rahaliste vahendite kõige tõhusam 

ja strateegilisem kasutamine. Riigiabi 

põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 

kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 

kasutamisele. 
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Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a) EFSI peaks keskenduma 

projektidele kultuuri- ja loomesektoris. 

Kultuuri- ja loomesektor aitab käivitada 

ja levitada innovatsiooni, mille kasulik 

mõju ei piirdu üksnes kultuuri- ja 

loomesektoriga, vaid laieneb ka paljudele 

teistele majandusvaldkondadele. 

Selgitus 

Paljud uuringud on kinnitanud, et kultuuri- ja loomesektor, mis loob majanduskasvu ja 

töökohti, annab suure panuse liidu majandusse. Oluline on tagada kultuuri- ja loomesektorile 

juurdepääs rahastamismeetoditele ja -mudelitele, sest igasugune loometegevus tähendab riski 

võtmist. 

 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) EFSI peaks keskenduma 

investeeringutele, mis eeldatavalt on 

majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 

millega võib kaasneda asjakohane risk, 

kuid mis samas peavad vastama teatavatele 

EFSI rahastamise nõuetele. 

(16) EFSI peaks keskenduma 

investeeringutele, mis eeldatavalt on 

majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 

millega võib kaasneda asjakohane risk, 

kuid mis samas peavad vastama teatavatele 

EFSI rahastamise nõuetele. Seetõttu on 

vaja kehtestada EFSI toetuse saamiseks 

selged põhimõtted, asjakohased 

majanduslikud ja sotsiaalsed kriteeriumid 

ning tingimused. 

 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (16 a) EFSI peaks toetama ka hariduse, 

koolituse ja teadusuuringute, IKT-oskuste 

ja digitaalse kirjaoskuse arendamise ning 

kultuuri- ja loometööstuse valdkonna 

projekte. Nendesse valdkondadesse 

investeerimine peab toimuma tervikliku 

lähenemise alusel, austades kõigil 

juhtudel hariduse ja kultuuri olemuslikku 

väärtust. Otsustavad kriteeriumid 

toetatavate projektide valikul on nende 

pikaajaline mõju, kestlikkus ja kvaliteet. 

 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 

kohta taristu ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingute suurte 

projektide puhul peaks tegema 

investeeringute komitee. Investeeringute 

komiteesse peaksid kuuluma sõltumatud 

eksperdid, kellel on teadmisi ja kogemusi 

investeerimisprojektide valdkonnas. 

Investeeringute komitee peaks andma aru 

EFSI juhtorganile, kes peaks teostama 

järelevalvet EFSI eesmärkide saavutamise 

üle. Selleks et tõhusalt ära kasutada EIFi 

kogemusi, peaks EFSI toetama EIFi 

rahastamist, et EIF saaks võtta ette 

individuaalseid projekte väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate ning 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

äriühingute valdkonnas. 

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 

kohta taristu ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingute suurte 

projektide puhul peaks tegema 

investeeringute komitee. Investeeringute 

komiteesse peaksid kuuluma sõltumatud 

eksperdid, kellel on teadmisi ja kogemusi 

investeerimisprojektide ning rahastamis- 

ja investeerimistehingute üldeesmärkide 

toetamise valdkonnas. Investeeringute 

komitee peaks andma aru EFSI 

juhtorganile, kes peaks teostama 

järelevalvet EFSI eesmärkide saavutamise 

üle. Selleks et tõhusalt ära kasutada EIFi 

kogemusi, peaks EFSI toetama EIFi 

rahastamist, et EIF saaks võtta ette 

individuaalseid projekte väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate ning 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

äriühingute valdkonnas. 

Selgitus 

Artikli 3 lõike 5 muudatusega kohandamine. 



 

PE549.112v02-00 8/14 AD\1054817ET.doc 

ET 

 

Muudatusettepanek  8 

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, ning 

juurdepääsu sellele kontaktpunktile peaks 

soodustama mitmekeelne ja 

detsentraliseeritud lähenemine, et toetada 

teabe tulemuslikku levitamist. 

 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(29) Liidu eelarvest antava panuse 

osaliseks rahastamiseks tuleks vähendada 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 1291/20132 ette 

nähtud teadusuuringute ja innovatsiooni 

2014.–2020. aasta raamprogrammi 

„Horisont 2020” ja Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu määrusega (EL) nr 

1316/20133 ette nähtud Euroopa 

ühendamise rahastu rahastamispaketti. 

EFSI ei dubleeri kõnealuste programmide 

eesmärki. Mõlema programmi 

vähendamine tagatisfondi rahastamiseks 

välja jäetud 
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peaks siiski tagama suuremad 

investeeringud nende vastavate volituste 

alla kuuluvates valdkondades, kui oleks 

võimalik teha olemasolevate programmide 

raames. EFSI peaks suutma võimendada 

ELi tagatist, et mitmekordistada 

finantsmõju teadus- ja arendustegevuse, 

innovatsiooni ja transpordi-, 

telekommunikatsiooni- ja energiataristu 

valdkonnas võrreldes sellega, kui 

vahendeid oleks kasutatud toetustena 

programmi „Horisont 2020” ja Euroopa 

ühendamise rahastu raames. Seepärast 

oleks asjakohane suunata osa kõnealuste 

programmide jaoks kavandatud 

rahastamisest ümber EFSI tarbeks. 

__________________  

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EL) nr 1291/2013, 11. detsember 

2013, millega luuakse teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogramm „Horisont 

2020” aastateks 2014–2020 ning 

tunnistatakse kehtetuks otsus nr 

1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 

104). 

 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EL) nr 1316/2013, 11. detsember 

2013, millega luuakse Euroopa 

Ühendamise Rahastu, muudetakse 

määrust (EL) nr 913/2010 ning 

tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) 

nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 

348, 20.12.2013, lk 129). 

 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(32) Liikmesriigid on ka riiklikul tasandil 

alustanud projektide registrite loomist ja 

edendamist riikliku tähtsusega projektide 

(32) Liikmesriigid ning piirkondlikud ja 

kohalikud omavalitsused peaksid 

tegelema projektiregistrite loomise ja 
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jaoks. Komisjoni ja EIP koostatav teave 

peaks sisaldama viiteid asjaomastele 

riiklikele projektiregistritele. 

edendamisega üleeuroopalise tähtsusega 

projektide jaoks. Komisjoni ja EIP 

koostatav teave peaks sisaldama viiteid 

asjaomastele riiklikele projektiregistritele. 

 

 

Muudatusettepanek  11 

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 ning tagada ulatuslikum ja 

kättesaadavam rahastamine kuni 3000 

töötajaga äriühingutele, keskendudes 

eelkõige väikestele ja keskmise suurusega 

ettevõtjatele. 

 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. EFSI leping on ühinemiseks avatud 

liikmesriikidele. Olemasolevate panustajate 

nõusolekul on EFSI leping avatud 

ühinemiseks ka muudele kolmandatele 

isikutele, sealhulgas riiklikele 

tugipankadele või liikmesriikide omandis 

olevatele või kontrollitavatele avalik-

õiguslikele asutustele ning erasektori 

üksustele. 

2. EFSI leping on ühinemiseks avatud 

liikmesriikidele. Olemasolevate panustajate 

nõusolekul on EFSI leping avatud 

ühinemiseks ka muudele kolmandatele 

isikutele, sealhulgas riiklikele 

tugipankadele või liikmesriikide omandis 

olevatele või kontrollitavatele avalik-

õiguslikele asutustele, piirkondlikele ja 

kohalikele omavalitsustele ning erasektori 

üksustele. 
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Muudatusettepanek  13 

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 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 komiteel tervikuna on 

laialdased eksperditeadmised artikli 5 

lõike 2 punktides a kuni e loetletud 

üldeesmärkide osas.  

Selgitus 

ELi tagatise optimaalseks kasutamiseks tuleb tagada, et investeeringute komitee sõltumatutel 

ekspertidel oleks kogemusi ka selles, kuidas toetada artikli 5 lõikes 2 loetletud üldeesmärkide 

täitmist. 

 

 

Muudatusettepanek  14 

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 turismi- ja 

tööstuskeskustes, energiavaldkonnas 

(eelkõige energiaühendused) ja digitaalse 

taristu valdkonnas; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) investeeringud haridusse ja koolitusse, 

tervishoidu, teadus- ja arendustegevusse, 

info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasse 

ning innovatsiooni; 

(b) investeeringud haridusse ja koolitusse 

eesmärgiga teha lõpp oskustöötajate 

nappusele, suurendada tööalast 

konkurentsivõimet ja edendada seeläbi 

majanduskasvu, sotsiaalpoliitikasse, 

sealhulgas sotsiaalkaitsesse ja 

sotsiaalteenustesse, kultuuri- ja 

loomesektorisse, tervishoidu, teadus- ja 

arendustegevusse, info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiasse ning 

innovatsiooni; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon ja EIP edendavad 

liikmesriikide toel läbipaistva praeguste ja 

võimalike tulevaste investeerimisprojektide 

registri loomist liidus. Register ei mõjuta 

lõplike projektide valimist toetuseks 

vastavalt artikli 3 lõikele 5. 

1. Komisjon ja EIP edendavad 

liikmesriikide ning piirkondlike ja 

kohalike omavalitsuste toel läbipaistva 

praeguste ja võimalike tulevaste 

investeerimisprojektide registri loomist 

liidus. Register ei mõjuta lõplike projektide 

valimist toetuseks vastavalt artikli 3 lõikele 

5. 
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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 ning piirkondlikud ja 

kohalikud omavalitsused koostavad, 

ajakohastavad ja levitavad korrapäraselt ja 

struktureeritud viisil teavet nende 

territooriumil tehtavate praeguste ja 
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tulevaste investeerimisprojektide kohta. 

 

 

Muudatusettepanek  18 

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 Euroopa 

lisaväärtuse, erasektori vahendite 

kaasamise ning hinnanguliste ja tegelike 

väljundite, tulemuste ja mõju kohta; samuti 

selle kohta, kuidas need aitasid täita liidu 

poliitika ja eelkõige liidu aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

strateegia eesmärke; 

 



 

PE549.112v02-00 14/14 AD\1054817ET.doc 

ET 

MENETLUS 

Pealkiri Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond 

Viited COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD) 

Vastutavad komisjonid 

       istungil teada andmise kuupäev 

BUDG 

28.1.2015 

ECON 

28.1.2015 
  

Arvamuse esitaja(d) 

       istungil teada andmise kuupäev 

CULT 

28.1.2015 

Arvamuse koostaja 

       nimetamise kuupäev 

Bogdan Andrzej Zdrojewski 

5.2.2015 

Kodukorra artikkel 55 – komisjonide 

ühised koosolekud 

       istungil teada andmise kuupäev 

        

        

9.3.2015 

Arutamine parlamendikomisjonis 26.2.2015    

Vastuvõtmise kuupäev 24.3.2015    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

21 

5 

2 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Louise Bours, 

Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, 

Jill Evans, Emmanouil Glezos, Giorgos Grammatikakis, Petra 

Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Fernando 

Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela 

Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon 

Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, 

Krystyna Łybacka 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Sylvie Guillaume, György Hölvényi, Dietmar Köster, Ilhan Kyuchyuk, 

Ernest Maragall, Emma McClarkin, Martina Michels 

 
 


