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LÜHISELGITUS 

 

Majandus- ja finantskriisi tagajärjel on investeeringute tase ELis võrreldes haripunktiga 2007. 

aastal vähenenud 15 %. Seetõttu on pärsitud majanduse elavdamine, töökohtade loomine, 

pikaajaline majanduskasv ja konkurentsivõime. Investeeringute puudujääk suurendab ohtu, et 

ei täideta strateegia „Euroopa 2020” seatud eesmärke, eriti peaeesmärki viia tööhõive 24–

64aastase elanikkonna seas 2020. aastaks 75 %ni. 2014. aasta kolmandas kvartalis oli 28-

liikmelise ELi töötuse määr jäänud 9,7 % tasemele. Lisaks lähenevad liiga paljud noored 

eurooplased vaesuse piirile. Samas ei kasuta liikmesriigid tõhusalt Euroopa vahendeid, eriti 

noorte tööhõive algatust.  

Hoolimata ühtekuuluvuspoliitika positiivsest mõjust ei ole praegused jõupingutused 

majanduskasvu soodustamiseks ja tööhõive suurendamiseks piisavalt edukad olnud. Seega on 

hädavajalik uus ja täiendav algatus, mille eesmärk on majanduskasv ja töökohtade loomine. 

Sellega seoses tuleb pidada tervitatavaks ettepanekut asutada Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fond (EFSI), mis võib koos teiste vahenditega kiiresti majandust ergutada.  

Kuna empiirilised tõendid näitavad tugevat seost töötuse ja investeeringute taseme vahel, võib 

oodata, et kui fond on hästi struktureeritud ja juhitud, suurendab see hädavajalikku keskmise 

pikkusega ja pikaajalist tööhõivet. Eeldatakse, et kolme aasta jooksul võetakse kasutusele 315 

miljardit eurot fondi vahendeid ning selle tulemusena luuakse otseselt ja kaudselt 1,3 miljonit 

töökohta. Fondi võimalik mõju tööhõivele sõltub paljudest teguritest, eelkõige sellest, kuidas 

see võimaldab toetada töökohtade loomise potentsiaaliga projekte, millisel määral 

võimendatakse erakapitali, kuidas see sobib teiste olemasolevate instrumentidega ning 

rahaliste vahendite õigeaegsest eraldamisest ja tööturgudele suunatud täiendavatest 

meetmetest. 

 

Töökohtade loomise potentsiaal 

 

EFSI kaudu rahastatavate projektide peamine eesmärk peaks olema majanduskasvu ja sobilike 

kvaliteetsete töökohtade loomine. See peaks olema kõnealuse määruse läbiv juhtpõhimõte. 

Tulemuslikkuse hindamiseks tuleb viia läbi fondi abil loodud töökohtade arvu ja kvaliteedi 

hoolikas hindamine, keskendudes eelkõige töötingimuste täitmisele loodud töökohtades. 

Ühtlasi peaks see hindamine olema kasulik juhul, kui EFSI tulevikus läbi vaadatakse. 

Vältimaks töökohtade loomise potentsiaali pärssimist, peavad liikmesriigid toetama aktiivset 

tööturupoliitikat, et tagada oma tööjõu oskuste kohandamine suure 

investeerimispotentsiaaliga sektorite vajadustega. Sellega seoses on erakordselt tähtis riiklike 

tööturuasutuste ja Euroopa tööalase liikuvuse portaali (EURES) reformimine. 

 

Väikeste ja keskmise suurusega ning keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjate toetamine 

 

ELi väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad moodustavad 99 % ELi ettevõtjatest, annavad 

tööd enam kui 90 miljonile inimesele ja on loonud 85 % viimasel ajal lisandunud töökohtade 

netoarvust. Seega on neil suur töökohtade loomise potentsiaal, mida tuleks suurendada. EFSI 

edu sõltub sellest, kui suures ulatuses on erasektor valmis investeerima, seega tuleks 

erasektorile võimalikult palju algatusi luua. Fond peaks olema korraldatud nii, et ei tekiks 

olukordi, kus projekte rahastatakse nagunii. Seetõttu tuleb pidada tähtsamaks projekte, millel 
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on suhteliselt kõrge riskiprofiil ja mis võivad tänu EFSI rahastusele muutuda majanduslikult 

tasuvaks. 

 

Täiendavate rahaliste vahendite kogumine 

 

Pärast vägagi vajalikku eelarve konsolideerimise perioodi on Euroopa riikidel aeg hakata 

investeerima. Et muuta fondi investeerimise ja seega ka töökohtade loomise potentsiaal 

võimalikult suureks, tuleb liikmesriikidele luua stiimuleid EFSIs rahaliselt osalemiseks. Seega 

ei tohiks Euroopa Komisjon võtta pakti ennetusliku ja parandusliku osa kohase eelarve 

kohandamise kindlaksmääramisel arvesse liikmesriikide rahalist panust EFSIsse, kaasa 

arvatud nende võimalikku osalust investeerimisplatvormides.  

 

Vastavus teistele olemasolevatele instrumentidele 

 

EFSI edu sõltub ka sellest, kui hästi see suudab eksisteerida koos olemasolevate 

rahastamisvahenditega, nagu Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid, ja neid tugevdada. 

Nende rahastamisvahendite töökohtade loomise potentsiaali suurendamiseks peaks olema 

ühest küljest võimalik kasutada Euroopa struktuurifonde projektide rahastamiseks EFSI 

raames ning teisest küljest kasutada EFSId selleks, et kaasrahastada projekte, mis on 

abikõlblikud Euroopa struktuuripoliitika meetmete raames.  

 

Lisameetmed 

 

EFSI toimimiseks algatab ja toetab Euroopa Komisjon lisameetmeid, et tagada suurem 

regulatiivne prognoositavus ja eemaldada takistused investeerimisele, muutes Euroopa 

atraktiivsemaks investeeringute sihtkohaks. 

Lisaks peaks investeerimisprojektide valikumeetod arvestama riiklike finantsturgude erineva 

arengutaseme ja stabiilsusega, mis mõjutavad otseselt fondi kasutamise võimalusi 

liikmesriikides. See kindlustaks rahaliste vahendite jaotumise kogu ELis, sh riikidesse, mis on 

kriisi tõttu kõige rohkem kannatanud. 

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ja majandus- ja 

rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmised muudatusettepanekud: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Majandus- ja finantskriisi tõttu on 

investeeringute maht liidus vähenenud. 

Pärast jõudmist haripunkti 2007. aastal on 

investeeringute maht vähenenud ligikaudu 

(1) Majandus- ja finantskriisi tõttu on 

investeeringute maht liidus vähenenud. 

Pärast jõudmist haripunkti 2007. aastal on 

investeeringute maht vähenenud ligikaudu 
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15 %. Eelkõige on investeeringute nappus 

liidus tingitud turu ebakindlusest 

majanduslike väljavaadete osas ja 

liikmesriikide eelarvepiirangutest. 

Investeeringute nappus pärsib majanduse 

elavnemist, töökohtade loomist, 

kasvuväljavaateid pikaajalises perspektiivis 

ja konkurentsivõimet. 

15 %. Eelkõige on kvaliteetsete 

sihtotstarbeliste investeeringute nappus 

liidus tingitud turu ebakindlusest 

majanduslike väljavaadete osas, 

liikmesriikide ja/või piirkondade 

eelarvepiirangutest, jätkusuutmatust 

võlast ja struktuurilistest probleemidest. 

Investeeringute nappus pärsib majanduse 

elavnemist, töökohtade loomist, 

kasvuväljavaateid pikaajalises 

perspektiivis, konkurentsivõimet ja 

sotsiaalkindlustussüsteeme. 

 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) EFSI peaks pöörama erilist 

tähelepanu projektidele nendes 

liikmesriikides ja piirkondades, mis siiani 

kriisi tõttu enim kannatavad, et 

vähendada sealseid erinevusi, eriti 

tööpuuduse ja tööhõive taseme osas. 

Piisaval tasemel kvaliteetsete töökohtade 

loomist tuleks erilise tähelepanuga 

käsitleda Euroopa investeeringute 

strateegias, mille koostamisel peaks EFSI 

osalema. 

 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 



 

PE549.263v02-00 6/36 AD\1055863ET.doc 

ET 

 

(2) Investeeringute nappusest tingitud 

nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 

laiaulatuslikke meetmeid. 

Struktuurireformid ja eelarvepoliitiline 

vastutus on investeeringute edendamiseks 

vajalikud eeltingimused. Koos 

investeeringute rahastamise uue hooga 

võivad kõnealused eeltingimused luua 

positiivse mõjuringi, kus 

investeerimisprojektid aitavad toetada 

tööhõivet ja nõudlust ning tagavad 

kasvupotentsiaali jätkusuutliku 

suurenemise. 

(2) Investeeringute nappusest tingitud 

nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 

laiaulatuslikke meetmeid. Sotsiaalselt 

vastutustundlikud struktuurireformid ja 

eelarvepoliitiline vastutus aitavad 

stimuleerida tasuvaid investeeringuid. 

Koos investeeringute rahastamise uue 

hooga võivad kõnealused eeltingimused 

luua positiivse mõjuringi, kus 

investeerimisprojektid toetavad ja loovad 

keskpikka ja pikaajalist kvaliteetset ja 

jätkusuutlikku tööhõivet, suurendavad 

nõudlust, tagavad kasvupotentsiaali 

jätkusuutliku suurenemise ning 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse, sotsiaalse kaasatuse ning 

loovad ühiskonna jaoks lisandväärtust. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Jätkusuutliku majanduskasvu 

toetamiseks tehtud strateegiliste 

investeeringute kõrval tuleks luua 

keskpikas ja pikas perspektiivis 

kvaliteetseid töökohti, mis vastavad 

liikmesriikides sätestatud töötingimustele. 

 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 b) Riikide tasandil on vaja laialdasi 

majandus- ja sotsiaalseid reforme, et luua 

olulist majanduslikku ja sotsiaalset kasu. 

Selliste reformidega tuleks näiteks püüda 

tagada täielik ja võrdne juurdepääs 
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kvaliteetsele haridusele ja koolitusele, 

headele lastehoiuasutustele ning piisavalt 

rahastatud tervishoiusüsteemidele, samuti 

tagada meeste ja naiste võrdne osalemine 

tööturul ning töötada välja õiglane ja 

tõhus maksupoliitika, mis kaotaks edukalt 

maksupettused ja maksustamise vältimise. 

 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 c) EFSI töökohtade loomise mõju 

suurendamiseks peaksid liikmesriigid 

jätkama sotsiaalselt vastutustundlike 

struktuurireformide ja muude algatuste, 

nagu koolitusprogrammide ja aktiivse 

tööturupoliitika läbiviimist, toetama 

kvaliteetsete ja jätkusuutlike töökohtade 

loomiseks vajalikke tingimusi ning 

investeerima sihipärasesse 

sotsiaalpoliitikasse kooskõlas 2013. aasta 

sotsiaalsete investeeringute paketiga. 

Lisaks peaksid liikmesriigid võtma ette 

täiendavaid tegevusi, nagu kohandatud 

koolitusprogrammid, et sobitada töötajate 

oskused EFSIst kasu saavate sektorite 

vajadustega, individuaalselt kohandatud 

äriteenused ettevõtjatele, et nad oleksid 

valmis laienema ja rohkem töökohti 

looma, ning idufirmade ja füüsilisest 

isikust ettevõtjate toetamine.  

 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal on liit 

võtnud meetmeid majanduskasvu 

soodustamiseks, eelkõige aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

strateegia „Euroopa 2020” algatuste kaudu. 

Ka Euroopa Investeerimispank (edaspidi 

„EIP”) on suurendanud oma rolli 

investeeringute soodustamisel ja 

edendamisel liidus, osaliselt kapitali 

suurendamise teel 2013. aasta jaanuaris. 

Tuleb võtta täiendavaid meetmeid, et 

tagada liidu investeerimisvajaduste 

rahuldamine ning turupõhise likviidsuse 

tõhus kasutamine ja suunamine elujõuliste 

investeerimisprojektide rahastamiseks. 

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal on liit 

võtnud meetmeid majanduskasvu 

soodustamiseks, eelkõige aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

strateegia „Euroopa 2020” algatuste kaudu, 

kuid kahjuks ei ole see piisavalt 

mõjutanud tööhõive ja vaesuse taset 

paljudes liikmesriikides. Ka Euroopa 

Investeerimispank (edaspidi „EIP”) on 

suurendanud oma rolli investeeringute 

soodustamisel ja edendamisel liidus, 

osaliselt kapitali suurendamise teel 2013. 

aasta jaanuaris. Seetõttu tuleb võtta edasisi 

ja täiendavaid meetmeid, et tagada liidu 

investeerimisvajaduste rahuldamine ning 

turupõhise likviidsuse tõhus kasutamine ja 

suunamine elujõuliste ja jätkusuutlike 

investeerimisprojektide rahastamiseks, 

pannes erilist rõhku nende 

majanduskasvu ning kvaliteetsete ja 

jätkusuutlike töökohtade loomise 

potentsiaalile ning nende kasule 

ühiskonna jaoks tervikuna. 

 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) EFSI on osa terviklikust 

lähenemisviisist, et lahendada avaliku ja 

erasektori investeeringute ebakindlusega 

seotud probleeme. Strateegia rajaneb 

kolmel alusel: mobiliseerida rahalised 

vahendid investeeringuteks, tagada 

investeeringute jõudmine reaalmajandusse 

ja parandada investeerimiskeskkonda 

liidus. 

(8) EFSI on osa terviklikust 

lähenemisviisist, et lahendada avaliku ja 

erasektori investeeringute ebakindlusega 

seotud probleeme. Strateegia rajaneb 

kolmel alusel: mobiliseerida rahalised 

vahendid investeeringuteks, tagada 

investeeringute jõudmine reaalmajandusse 

ja parandada investeerimiskeskkonda 

liidus. Kui investeerimiskeskkonda ei 

parandata, on EFSI eesmärke raske 

saavutada. Seetõttu on vaja tõsiselt 

pühenduda liidu siseturu edasisele 
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konsolideerimisele, pöörates erilist 

tähelepanu digitaalsele ühtsele turule. 

EFSI peaks alustama tegevust võimalikult 

kiiresti, nii et investeeringuid saaks 

alustada 2015. aastal. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Tuleks parandada 

investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades 

takistused investeerimisel, tugevdades 

ühtset turgu ja edendades regulatiivset 

prognoositavust. Nii EFSI tegevus kui ka 

investeeringud kogu Euroopas tervikuna 

peaksid sellest täiendavast tööst kasu 

saama. 

(9) Tuleks parandada 

investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades 

takistused investeerimisel, vähendades 

bürokraatiat, tugevdades ühtset turgu, 

hoides tööturud piisavalt paindlikud, 

tagades, et tööjõukulud koos palkadega 

vastavad tootlikkusele, julgustades 

sotsiaalkaitsesüsteeme, mis muudavad töö 

huvipakkuvaks, ümberstruktureerides ja 

kapitaliseerides pankasid, suurendades 

avaliku halduse ja maksusüsteemide 

tõhusust ja edendades regulatiivset 

prognoositavust. Nii EFSI tegevus kui ka 

investeeringud kogu Euroopas tervikuna 

peaksid sellest täiendavast tööst kasu 

saama. 

 

 

 

Muudatusettepanek  10 

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 

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 

lahendada probleeme, mis on seotud 

rahastamisega ja tootlike investeeringute 

rakendamisega liidus ning tagada parem ja 

lihtsam juurdepääs rahastamisele, et luua 

jätkusuutlikku majanduskasvu ning 

kvaliteetseid ja jätkusuutlikke töökohti. 
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väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. 

Samuti on asjakohane laiendada paremast 

juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjatele, st kuni 3 000 töötajaga 

äriühingutele. Euroopa praeguste 

investeerimisraskuste ületamine peaks 

aitama tugevdada liidu majanduslikku, 

sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust. 

Kavakohaselt peaksid paremast 

juurdepääsust rahastamisele saama 

eelkõige kasu väikesed ja keskmise 

suurusega ettevõtjad, kes moodustavad 99 

% liidu ettevõtjatest, annavad tööd enam 

kui 90 miljonile inimesele ning on hiljuti 

liidus loonud rohkem kui 80 % uutest 

töökohtadest Samuti on asjakohane 

laiendada paremast juurdepääsust 

rahastamisele saadavat kasu keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele, st kuni 

3 000 töötajaga äriühingutele ning 

sotsiaalsetele ettevõtetele ja 

mikroettevõtjatele. Euroopa praeguste 

investeerimisraskuste ületamine peaks 

aitama tugevdada liidu majanduslikku, 

sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust. 

 

 

Muudatusettepanek  11 

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 poliitikaeesmärke. 

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 

investeeringuid, millel on suur sotsiaal-

majanduslik lisandväärtus ning 

kvaliteetsete ja jätkusuutlike töökohtade 

loomise potentsiaal, mis aitavad saavutada 

liidu pikaajalisi poliitikaeesmärke, eriti 

ühtekuuluvuspoliitika ning strateegia 

„Euroopa 2020” tööhõive-, haridus- ja 

vaesuse vähendamise eesmärke. 

 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Paljud väikesed ja keskmise suurusega 

ettevõtjad ning keskmise 

(12) Paljud mikro-, väikesed ja keskmise 

suurusega ettevõtjad ning keskmise 



 

AD\1055863ET.doc 11/36 PE549.263v02-00 

 ET 

turukapitalisatsiooniga äriühingud kogu 

liidus vajavad abi turupõhise rahastamise 

ligitõmbamisel, eelkõige suurema riskiga 

investeeringute puhul. EFSI peaks aitama 

kõnealustel ettevõtjatel lahendada 

kapitalipuudusega seotud probleeme, 

võimaldades EIP-l ja Euroopa 

Investeerimisfondil (edaspidi „EIF”) teha 

otseseid ja kaudseid kapitalisüste, samuti 

anda tagatisi kõrgekvaliteedilistele laenude 

väärtpaberistamistele ning muudele 

toodetele, mille puhul järgitakse EFSI 

eesmärke. 

turukapitalisatsiooniga äriühingud kogu 

liidus vajavad abi turupõhise rahastamise 

ligitõmbamisel, eelkõige suurema riskiga 

investeeringute puhul. EFSI peaks aitama 

kõnealustel ettevõtjatel lahendada 

kapitalipuudusega seotud probleeme, 

võimaldades EIP-l ja Euroopa 

Investeerimisfondil (edaspidi „EIF”) teha 

otseseid ja kaudseid kapitalisüste, samuti 

anda tagatisi kõrgekvaliteedilistele laenude 

väärtpaberistamistele ning muudele 

toodetele, mille puhul järgitakse EFSI 

eesmärke. Tähtis on, et EFSI võtaks 

arvesse vähem arenenud finantsturuga 

riikide konkreetseid 

investeerimistingimusi. 

 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) EFSI tuleks luua EIP raames, et saada 

kasu EIP kogemustest ja tõendatud 

tulemustest ning tagada tehingute 

positiivne mõju võimalikult kiiresti. EFSI 

tegevus väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate ning keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingute 

rahastamisel peaks toimuma Euroopa 

Investeerimisfondi (EIF) kaudu, et saada 

kasu EIFi kogemustest selles valdkonnas. 

(13) EFSI tuleks luua EIP raames, et saada 

kasu EIP kogemustest ja tõendatud 

tulemustest ning tagada tehingute 

positiivne mõju võimalikult kiiresti. EFSI 

tegevus väikeste, keskmise suurusega ja 

mikroettevõtjate ning keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingute 

rahastamisel peaks toimuma Euroopa 

Investeerimisfondi (EIF) kaudu, et saada 

kasu EIFi kogemustest selles valdkonnas. 

 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 

millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 

millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 
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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. 

väärtus ning otsene mõju 

reaalmajandusele. Eelkõige peaks EFSI 

keskenduma projektidele, mis soodustavad 

kvaliteetsete ja jätkusuutlike töökohtade 

loomist, jätkusuutlikku ja kaasavat 

pikaajalist majanduskasvu, 

konkurentsivõimet ning teadusuuringuid 
ja innovatsiooni ja oskuste arendamist. 

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. 

 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a) EFSI mõju tööhõivele tuleks 

süstemaatiliselt jälgida ja jätkuvalt 

soodustada, eriti selleks, et saavutada 

pikaajaline ühiskondlik kasu kestliku ja 

kvaliteetse tööhõive kujul, nii et EFSIst 

saaksid kasu nii tööandjad kui ka 

töötajad. 

 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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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) EFSI peaks täiendama olemasolevaid 

liidu rahastamisvahendeid ning 
keskenduma projektidele, millel on raske 

erainvesteeringuid ligi tõmmata ning 
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 ning piirkondades, kus 

tööpuudus on eriti suur. EFSId tuleks 

kasutada ainult juhul, kui ei ole võimalik 

rahastada mõistlikel tingimustel muudest 

allikatest. 

 

 

Muudatusettepanek  17 

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 

millel on märkimisväärne töökohtade 

loomise potentsiaal. Nende 

investeeringutega kaasnev riskitase peaks 

olema kooskõlas EFSI eesmärkidega, 

eelkõige töökohtade loomise seisukohast, 

tingimusel, et teatavad EFSI rahastamise 

nõuded on täidetud. 

Selgitus 

Lisaks elujõulisusele peaks investeeringutel olema märkimisväärne töökohtade loomise 

potentsiaal. Investeeringutega kaasneva riski liigitamine „asjakohaseks” on väga 

ebamäärane; parem oleks see siduda EFSI eesmärkidega, eelkõige tööhõive valdkonnas. 
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Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (16 a) EFSI peaks asjakohaselt arvesse 

võtma liikmesriikide ja regioonide tööturu 

olukorda ning arvestama projektide 

hindamisel nende tööhõive suurendamise 

potentsiaali. 

 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (16 b) EFSI juhtorgan peaks määrama 

kindlaks toetuskõlblike projektide 

investeerimispoliitika ja riskiprofiili. 

Arvestades, et projektide valik sõltub 

sellest poliitikast, tuleks Euroopa 

Parlament kaasata kriteeriumide 

koostamisse. 

Selgitus 

Juhtorganil on EFSIs tähtis ülesanne – määrata kindlaks investeerimispoliitika ja seega ka 

projektide valikukriteeriumid. Euroopa Parlament tuleb kindlasti nende kriteeriumide 

koostamisse kaasata. 

 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (16 c) ESFI peaks keskenduma uute 

investeeringute tegemisele investoritele 

vähem huvi pakkuvates valdkondades 



 

AD\1055863ET.doc 15/36 PE549.263v02-00 

 ET 

ning mitte selliste investeeringute 

korvamisele, mida oleks tehtud mujal 

(väljatõrjumine) või suure 

kasumlikkusega investeeringutele, mida 

oleks tehtud igal juhul (tühimõju). Tuleks 

toetada sotsiaalseid investeeringuid, mis ei 

tekita üksnes finantstulu, vaid 

põhjustavad ka ühiskonnale ülekanduvat 

positiivset mõju, nagu seda on 

investeeringud inimkapitali või 

investeeringud, millel on suur mõju 

töökohtade loomisele või vaesuse 

vähendamisele. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (16 d) Suurendamaks EFSI mõju 

tööhõivele, tuleks investeerimisprojektide 

valikumeetodis arvestada riiklike 

finantsturgude erinevat arengutaset ja 

stabiilsust, mis mõjutavad otseselt EFSI 

liikmesriikides kasutamise võimalusi. See 

kindlustab rahaliste vahendite jaotumise 

üle kogu liidu, sh riikidesse, mis on kriisi 

tõttu kõige rohkem kannatanud. 

 

 

Muudatusettepanek  22 

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 

(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 
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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. 

investeerimisprojektide valdkonnas ning 

tõendatud kogemused ühes strateegia 

„Euroopa 2020” viie põhieesmärgi 

valdkonnas. Investeeringute komiteesse 

peaks kuuluma ekspert (eksperdid), kellel 

on asjakohased teadmised, mis võimaldab 

tal (neil) hinnata projektide mõju 

tööhõivele ja ühiskonnale. 

Investeeringute komitee peaks toimima 

läbipaistvalt. 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. 

 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17 a) Investeeringute komitee eksperdid 

peaksid investeeringute komitee 

demokraatliku valitsemistava ja 

aruandekohustuse parandamiseks saama 

heakskiidu Euroopa Parlamendilt. 

 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Selleks et EFSI saaks toetada 

investeeringuid, peaks liit andma tagatise 

summas 16 000 000 000 eurot. 

Portfellipõhise andmise korral peaks 

(18) Selleks et EFSI saaks toetada 

investeeringuid, peaks liit andma tagatise 

summas 16 000 000 000 eurot. 

Portfellipõhise andmise korral peaks 
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sõltuvalt instrumendi liigist (nt võlg, 

omakapital või tagatised) kohaldama 

tagatise ulatuse suhtes ülempiiri, mida 

kajastatakse protsendina olemasolevate 

kohustuste portfelli mahust. 

Prognoositakse, et tagatise 

kombineerimisel EIP eraldatava 

5 000 000 000 euroga peaks EFSI toetus 

võimaldama teha täiendavaid EIP ja EIFi 

investeeringuid 60 800 000 000 eurot. 

Need EFSI toetatavad 60 800 000 000 

eurot peaksid võimaldama teha aastatel 

2015–2017 investeeringuid liidus kokku 

315 000 000 000 eurot. Tagatised, mis on 

seotud projektidega, mis on viidud lõpule 

ilma tagatist realiseerimata, on 

kättesaadavad uute tehingute toetamiseks. 

sõltuvalt instrumendi liigist (nt võlg, 

omakapital või tagatised) kohaldama 

tagatise ulatuse suhtes ülempiiri, mida 

kajastatakse protsendina olemasolevate 

kohustuste portfelli mahust. 

Prognoositakse, et tagatise 

kombineerimisel EIP eraldatava 

5 000 000 000 euroga peaks EFSI toetus 

võimaldama teha täiendavaid EIP ja EIFi 

investeeringuid 60 800 000 000 eurot. 

Need EFSI toetatavad 60 800 000 000 

eurot peaksid võimaldama teha aastatel 

2015–2017 investeeringuid liidus kokku 

315 000 000 000 eurot, näidates nii fondi 

erakorralist olemust ja vajadust saavutada 

kohene mõju järgmise kolme aasta 

jooksul. Tagatised, mis on seotud 

projektidega, mis on viidud lõpule ilma 

tagatist realiseerimata, on kättesaadavad 

uute tehingute toetamiseks. 

Selgitus 

Kahest üldisest lähenemisviisist, mida Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) 

võiks järgida, on äärmiselt oluline toetada lähenemisviisi, mille kohaselt on tegemist 

erakorralise vahendiga, mis avaldab lühiajalist tugevat mõju võitluses töötuse vastu, selle 

asemel, et edendada Euroopas ajakohastamise eesmärgil struktuurimuutust. 

 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) EFSI vahendite täiendavaks 

suurendamiseks peaks selles osalemine 

olema olemasolevate panustajate 

nõusolekul avatud kolmandatele isikutele, 

sealhulgas liikmesriikidele, riiklikele 

tugipankadele või liikmesriikide omandis 

olevatele või kontrollitavatele avalik-

õiguslikele asutustele, erasektori üksustele 

ja liiduvälistele üksustele. Kolmandad 

isikud võivad otseselt panustada EFSI ja 

võtta osa EFSI juhtimisstruktuurist. 

(19) EFSI vahendite täiendavaks 

suurendamiseks peaks selles osalemine 

olema olemasolevate panustajate 

nõusolekul avatud kolmandatele isikutele, 

sealhulgas liikmesriikidele, riiklikele tugi- 

ja investeerimispankadele või 

liikmesriikide või piirkondlike 

institutsioonide omandis olevatele või 

kontrollitavatele avalik-õiguslikele 

asutustele, erasektori üksustele ja 

liiduvälistele üksustele. Kolmandad isikud 
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võivad otseselt panustada EFSI ja võtta osa 

EFSI juhtimisstruktuurist, tingimusel et 

otsuste tegemisel ning 

poliitikavaldkondade ja strateegiate 

määratlemisel võetakse arvesse liidu 

üldisi huvisid. 

 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (20 a) EIP peaks kasutama 

kättesaadavaid vahendeid ja ressursse, et 

toetada geograafiliste ja temaatiliste 

investeerimisplatvormide arendamist, mis 

koondaksid kaasinvesteerijaid, avaliku 

sektori asutusi, eksperte, haridus-, 

koolitus- ja teadusinstitutsioone ning teisi 

asjaomaseid osalejaid liidu, liikmesriigi ja 

piirkondlikul tasandil, et edendada 

innovatsiooni, oskuste arendamist ning 

kvaliteetsete ja jätkusuutlike töökohtade 

loomist põhilistes valdkondades, kus 

vajatakse rohkem investeeringuid. 
 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (20 b) Euroopa Komisjon ei peaks 

liikmesriigi rahalist panust EFSIsse – 

kaasa arvatud võimalikku osalust 

investeerimisplatvormides – pakti 

ennetusliku ja parandusliku osa kohase 

eelarve kohandamise kindlaksmääramisel 

arvesse võtma. Puudujäägi 

kontrollväärtuse ületamise korral ei 

tohiks Euroopa Komisjon algatada 
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ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust, 

kui see puudujääk tuleneb ainult 

rahalisest osalusest ning on väike ja 

eelduste kohaselt ajutine. Samuti ei tohiks 

võlakoormuse kontrollväärtuse ületamise 

hindamisel algatada menetlust juhul, kui 

see tuleneb ainult rahalisest osalusest 

EFSIs. 

Selgitus 

Me peame soovitama võimalikult paljudel liikmesriikidel EFSIs osaleda, et selle positiivne 

mõju Euroopa majandusele oleks võimalikult suur. Sellega seoses ei tohi liikmesriikide 

rahaline osalus, sh osalus investeerimisplatvormides, kaasa tuua ülemäärase 

eelarvepuudujäägi menetlust. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Tingimusel et täidetud on kõik 

asjaomased abikõlblikkuse kriteeriumid, 

võivad liikmesriigid kasutada Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfonde, et 

panustada selliste toetuskõlblike projektide 

rahastamisse, mida toetatakse ELi 

tagatisega. Kõnealuse lähenemisviisi 

paindlikkus peaks võimaldama 

maksimaalselt tõmmata ligi investoreid 

EFSI investeeringute valdkondades. 

(21) Tingimusel et täidetud on kõik 

asjaomased abikõlblikkuse kriteeriumid, 

võivad liikmesriigid kasutada Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfonde, et 

panustada selliste toetuskõlblike projektide 

rahastamisse, mida toetatakse ELi 

tagatisega. Kõnealuse lähenemisviisi 

paindlikkus peaks võimaldama 

maksimaalselt tõmmata ligi investoreid 

EFSI investeeringute valdkondades. EFSI 

kaudu võib kaasrahastada ka neid 

projekte, mis on abikõlblikud Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide 

raames. 

Selgitus 

EFSI tuleks pidada investeerimisvahendiks, mis täiendab olemasolevaid Euroopa 

struktuurifonde. Nii peaks EFSI ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide projektide 

kaasrahastamine toimima kahesuunaliselt, et mõlema vahendi mõju oleks võimalikult suur. 

Eriti EFSI kaudu saadaval olevate rahaliste vahendite nagu laenude kasutamine võib aidata 

minna edasi paljude oluliste struktuuripoliitika projektidega, mis on avaliku sektori raha 

puudumise tõttu seiskunud. 
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Muudatusettepanek  29 

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 peaks korrapäraselt hindama EFSI 

toetatavaid tegevusi, et hinnata nende 

asjakohasust, tulemusi ja mõju, eelkõige 

sotsiaalset ja majanduslikku mõju, 

pöörates erilist tähelepanu töökohtade 

loomisele, ning teha kindlaks aspektid, 

millega saab tulevast tegevust tõhustada. 

Sellised hindamised peaksid toetama 

vastutust ja jätkusuutlikkuse analüüsi. 

Hindamised tuleks edastada korrapäraselt 

aruande vormis Euroopa Parlamendile 

arvamuse andmiseks. 

Selgitus 

Väga oluline on EFSI toetatavaid tegevusi hinnata, eriti töökohtade loomise seisukohalt. 

 

 

Muudatusettepanek  30 

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, 

VKEde esindajate ning sotsiaal- ja 

tööhõivepoliitika asjatundjate teadmisi. 

See peaks olema ühtne kontaktpunkt 

küsimustes, mis on seotud liidus tehtavate 

investeeringute tehnilise abiga, mille 
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kättesaadavust soodustab mitmekeelne ja 

veelgi detsentraliseeritum lähenemisviis, 

et toetada tõhusat teabelevikut.  

 

 

Muudatusettepanek  31 

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 1291/2013 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 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. 

(29) Liidu eelarvest antava panuse 

osaliseks rahastamiseks tuleks vähendada 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EL) nr 1291/2013 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 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, ilma 

programmide esialgsetest eesmärkidest 

loobumata. 

__________________ __________________ 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

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

millega luuakse teadusuuringute ja 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

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

millega luuakse teadusuuringute ja 
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innovatsiooni raamprogramm „Horisont 

2020” aastateks 2014–2020 ning 

tunnistatakse kehtetuks otsus nr 

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

104). 

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). 

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  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 31 

 

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. 

(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 ja läbipaistev teave 

investeerimisotsuste tegemiseks. 

Projektide registriga seoses peetakse 

tähtsaks oluliste ärisaladuste kaitset. 
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Muudatusettepanek  33 

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 

Euroopa kodanike ees, peaks EIP 

korrapäraselt esitama Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruandeid EFSI 

edusammude ja tegeliku majandusliku ja 

sotsiaalse mõju kohta, pöörates erilist 

tähelepanu töökohtade loomisele. Selleks 

peaks EIP esitama Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule aastaaruande nende 

arvamuse saamiseks. 

Selgitus 

Eesmärk on täpsustada EIP poolt Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatavate 

korrapäraste aruannete sisu. Nagu osutatud, on oluline hinnata, kas rahastatud 

investeeringud avaldavad mõju töökohtade loomisele. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon sõlmib Euroopa 

Investeerimispangaga (edaspidi „EIP”) 

lepingu Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (edaspidi „EFSI”) 

asutamise kohta. 

1. Komisjon võib sõlmida Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu mandaadi alusel 

Euroopa Investeerimispangaga (edaspidi 

„EIP”) lepingu Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (edaspidi „EFSI”) 

asutamise kohta. Nimetatud leping 

edastatakse Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule ning see avaldatakse. 

 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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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 avaliku ja 

erasektori kvaliteetseid investeeringuid 

liidus ja tagada parem juurdepääs 

rahastamisele kuni 3 000 töötajaga 

äriühingutele, keskendudes eelkõige 

väikestele ja keskmise suurusega ning 

mikroettevõtjatele ja sotsiaalsetele 

ettevõtetele. EFSI üldeesmärk on toetada 

strateegia „Euroopa 2020” eesmärke ning 

edendada jätkusuutlikku, kaasavat ja 

pikaajalist majanduskasvu ning 

töökohtade loomine liidus. 

 

 

Muudatusettepanek  36 

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, 

piirkondlike või kohalike ametiasutuste 
omandis olevatele või kontrollitavatele 

avalik-õiguslikele asutustele ning 

erasektori üksustele. 

 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. EFSI lepinguga nähakse ette Euroopa 2. EFSI lepinguga nähakse ette Euroopa 
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investeerimisnõustamise keskuse loomine 

EIP raames. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse eesmärk 

on tuginedes olemasolevatele EIP ja 

komisjoni nõustamisteenustele anda 

nõuandvat toetust investeerimisprojektide 

kindlakstegemiseks, ettevalmistamiseks ja 

arendamiseks ning tegutseda ühtse 

projektide rahastamise tehnilise nõustamise 

keskusena liidus. See hõlmab toetust 

tehnilise abi kasutamiseks projekti 

koostamisel, uudsete rahastamisvahendite 

kasutamiseks, avaliku ja erasektori 

partnerluse kasutamiseks ning vajaduse 

korral nõuandeid ELi õiguse asjaomastes 

küsimustes. 

investeerimisnõustamise keskuse loomine 

EIP raames. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus on 

läbipaistev ja sõltumatu. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse eesmärk 

on tuginedes olemasolevatele EIP ja 

komisjoni nõustamisteenustele anda 

nõuandvat toetust investeerimisprojektide 

kindlakstegemiseks, ettevalmistamiseks ja 

arendamiseks ning tegutseda ühtse 

projektide rahastamise tehnilise nõustamise 

keskusena liidus. See hõlmab toetust 

tehnilise abi kasutamiseks projekti 

koostamisel, uudsete rahastamisvahendite 

kasutamiseks, avaliku ja erasektori 

partnerluse kasutamiseks ning vajaduse 

korral nõuandeid ELi õiguse asjaomastes 

küsimustes. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus koostab 

koostöös komisjoniga 

kommunikatsioonistrateegia, et teavitada 

avalikkust oma tegevusest.  

 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Selle eesmärgi täitmiseks kasutab Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus EIP, 

komisjoni, riiklike tugipankade ning 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

juhtimisorganite teadmisi. 

Selle eesmärgi täitmiseks kasutab Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus EIP, 

komisjoni, riiklike tugipankade ning 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

juhtimisorganite, sotsiaalpoliitika ja 

tööhõive valdkonna ekspertide teadmisi 

ning konsulteerib regulaarselt asjaomaste 

sidusrühmadega. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid, kes saavad EFSI lepingu 

osalisteks, peavad suutma anda oma 

panuse, eelkõige raha või EIP-le 

vastuvõetava tagatise vormis. Muud 

kolmandad osalised peavad suutma anda 

oma panuse üksnes rahas. 

3. Liikmesriigid, kes saavad EFSI lepingu 

osalisteks, peavad suutma anda oma 

panuse, eelkõige raha või EIP-le 

vastuvõetava tagatise vormis. Muud 

kolmandad osalised peavad suutma anda 

oma panuse üksnes rahas. Komisjon ei võta 

stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku ja 

parandusliku osa kohase eelarve 

kohandamise kindlaksmääramisel arvesse 

liikmesriigi rahalist panust EFSIsse, 

kaasa arvatud võimalikku osalust 

investeerimisplatvormides. Eelarve 

puudujäägi kontrollväärtuse ületamise 

korral ei tohiks Euroopa Komisjon 

algatada ülemäärase eelarvepuudujäägi 

menetlust, kui see puudujääk tuleneb 

ainult rahalisest osalusest ning on väike 

ja eelduste kohaselt ajutine. Samuti ei tohi 

võlakoormuse kontrollväärtuse ületamise 

hindamisel algatada menetlust juhul, kui 

see tuleneb ainult rahalisest osalusest 

EFSIs. 

Selgitus 

Me peame soovitama võimalikult paljudel liikmesriikidel EFSIs osaleda, et selle positiivne 

mõju Euroopa majandusele oleks võimalikult suur. Sellega seoses ei tohi liikmesriikide 

rahaline osalus, sh osalus investeerimisplatvormides, kaasa tuua ülemäärase 

eelarvepuudujäägi menetlust. 

 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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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 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. 

Juhtorgani liikmete seas on esindaja(d), 

kellel on tõendatud kogemused tööhõive 

ja sotsiaalpoliitika valdkonnas ning kes 

suudab (suudavad) tegeleda suurte 

sotsiaal-majanduslike probleemidega 

liidus. Juhtorgan valib ühe oma liikmetest 

eesistujaks. Juhtorgan toimib läbipaistvalt 

ja sõltumatult. 

 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Juhtorgani otsust ei võeta vastu juhul, kui 

komisjon või EIP hääletab selle vastu. 

Juhtorgani otsust ei võeta vastu juhul, kui 

komisjon või EIP hääletab selle vastu. Kui 

otsuse vastu hääletatakse, põhjendatakse 

seda juhtorgani liikmetele. Euroopa 

Parlamenti teavitatakse aastaaruandes 

kõikidest vaidlustest. 

 

 

Muudatusettepanek  42 

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, kes vastutab 

võimalike tehingute (sh 

investeerimisplatvormide) analüüsimise 
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ELi tagatise vormis toetuse andmise 

heakskiitmise eest tehingutele kooskõlas 

artikliga 5, olenemata nende geograafilisest 

asukohast. 

eest kooskõlas EFSI 

investeerimispoliitikaga ja ELi tagatise 

vormis toetuse (sh 

investeerimisplatvormide) andmise 

heakskiitmise eest tehingutele kooskõlas 

artikliga 5, olenemata nende geograafilisest 

asukohast. 

 

 

Muudatusettepanek  43 

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. Sõltumatutel ekspertidel on 

suured asjakohased kogemused projektide 

rahastamise valdkonnas, teadmised 

asjaomastest sektoritest ja nende 

eripäradest ja/või makromajandusest. 

Vähemalt ühel eksperdil on asjakohased 

teadmised, et hinnata projektide mõju 

tööhõivele ja ühiskonnale. Kõik eksperdid 
nimetab nende pädevuste põhjal ning 

läbipaistva ja sõltumatu menetluse alusel 
ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 

ametiajaks, mida võib pikendada. Kõik 

eksperdid deklareerivad kirjalikult, et neil 

ei ole investeerimistehingute suhtes 

huvide konflikti.  

 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Kõigi EFSI organite liikmete ametisse 

nimetamise, valiku- või 

värbamismenetluste suhtes kohaldatakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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direktiivi (XXXX), milles käsitletakse 

soolise tasakaalu parandamist börsil 

noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda 

mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja 

sellega seotud meetmeid 

(2012/0299/COD). 

Selgitus 

Soolise tasakaalu parandamise direktiiv on ka EFSI juhatuse jaoks äärmiselt oluline, sest 

soolisel tasakaalul on investeerimisstruktuurile positiivne mõju. 

 

 

Muudatusettepanek  45 

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 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. Kõik 

asjaomased tehingud on kooskõlas liidu 

poliitikaga, aitavad kaasa strateegia 

„Euroopa 2020” eesmärkide 

saavutamisele ja toetavad mis tahes 

järgmist üldeesmärki: 

 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) investeeringud haridusse ja koolitusse, 

tervishoidu, teadus- ja arendustegevusse, 

info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasse 

ning innovatsiooni; 

(b) kapitaliinvesteeringud sotsiaalpoliitika 

toetuseks, sealhulgas sotsiaalteenustesse, 
haridusse alates varasest east ja koolitusse, 

tervishoiu- ja hooldussektorisse, teadus- ja 

arendustegevusse, info- ja 
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kommunikatsioonitehnoloogiasse ning 

innovatsiooni, sotsiaalmajandusse ja 

sotsiaalsetesse ettevõtetesse; 

 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) taristuprojektid keskkonna, 

loodusvarade, linnaarenduse ja 

sotsiaalvaldkonnas; 

(d) taristuprojektid keskkonna, 

loodusvarade, linnaarenduse, sotsiaal- ja 

avalike teenuste valdkonnas; 

 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (e a) investeeringud, mis annavad suurt 

sotsiaal-majanduslikku kasu ning 

toetavad jätkusuutlikku ja pikaajalist 

majanduskasvu, töökohtade loomist ning 

majanduslikku, sotsiaalset ja 

territoriaalset ühtekuuluvust; 

 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Et suunata projektide valikut, mida EFSI 

saab toetada, lisab juhtorgan strateegilisse 

suunda, strateegilisse varade jaotusse 

ning tegevuspõhimõtetesse ja -korda, 

sealhulgas investeerimispoliitikasse, 
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tööhõive ja sotsiaalse mõjuga arvestamise. 

 

Muudatusettepanek  50 

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. EFSI kaudu võib 

kaasrahastada ka neid projekte, mis on 

abikõlblikud Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide raames. 

Selgitus 

EFSI tuleks pidada investeerimisvahendiks, mis täiendab olemasolevaid Euroopa 

struktuurifonde. Nii peaks EFSI ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide projektide 

kaasrahastamine toimima kahesuunaliselt, et mõlema vahendi mõju oleks võimalikult suur. 

Eriti EFSI kaudu saadaval olevate rahaliste vahendite nagu laenude kasutamine võib aidata 

minna edasi paljude oluliste struktuuripoliitika projektidega, mis on avaliku sektori raha 

puudumise tõttu seiskunud. 

 

 

Muudatusettepanek  51 

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 ametiasutuste 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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Muudatusettepanek  52 

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, 

struktureeritud ja läbipaistval viisil teavet 

praeguste ja tulevaste investeeringute 

kohta, mis märkimisväärselt aitavad 

saavutada ELi poliitikaeesmärke. 

 

 

Muudatusettepanek  53 

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, piirkondlikud ja/või 

kohalikud ametiasutused koostavad, 

ajakohastavad ja levitavad korrapäraselt, 

läbipaistval ja struktureeritud viisil teavet 

nende territooriumil tehtavate praeguste ja 

tulevaste investeerimisprojektide kohta. 

 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 

 

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 

1. EIP ja EFSI investeeringute komitee 

annavad kord poolaastas, vajaduse korral 

koos EIFiga, komisjonile, nõukogule ja 

Euroopa Parlamendile aru käesoleva 

määruse kohaste EIP ja EFSI rahastamis- 

ja investeerimistehingute kohta. Aruandes 

hinnatakse vastavust artikli 2 lõike 1 punkti 
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tulemusnäitajatele. Aruanne sisaldab ka 

statistilisi, finants- ja 

raamatupidamisandmeid iga EIP 

rahastamis- ja investeerimistehingu kohta 

ning agregeeritult. 

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. Aruanne peaks 

sisaldama ka üksikasjalikku kvalitatiivset 

hinnangut asjaomaste tehingute kohta, 

nagu on määratletud artiklis 5. 

 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) hinnang panuse kohta liidu 

sotsiaalsetesse eesmärkidesse, eelkõige 

strateegia „Euroopa 2020” sihtidesse 

tööhõive, hariduse ja vaesuse 

vähendamise valdkonnas; 

 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a b) hinnang loodud töökohtade arvule, 

kvaliteedile ja jätkusuutlikkusele; 

 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt d 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) hinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute kvaliteedi kohta; 

(d) hinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute kvaliteedi ja 

saavutatud tulemuste kohta; 

 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 5 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komisjon lisab koos komisjoni teatisega 

iga-aastase majanduskasvu analüüsi 

kohta esitatavasse ühisesse 

tööhõivearuandesse üksikasjaliku 

hinnangu EFSIst rahastatavate 

investeeringute otsese mõju kohta 

töökohtade loomisele ning samuti 

analüüsi selliste investeeringute 

kõrvalmõju kohta tööhõivele Euroopas. 

 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõik 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) EIP avaldab põhjaliku aruande EFSI 

toimimise kohta; 

(a) EIP avaldab põhjaliku aruande EFSI 

toimimise kohta ja selle tulemuste kohta 

majanduskasvu ja tööhõive osas; 

 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 5 
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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 põhjaliku 

kvaliteedihinnangu, et hinnata selle 

konkreetse strateegilise kava tegelikku 

sotsiaal-majanduslikku mõju käesoleva 

määruse rakendamisele, lisades sellele mis 

tahes asjakohased ettepanekud. 

Selgitus 

EFSId tuleks hinnata tervikuna pärast kolme aastat, et oleks võimalik hinnata, kas fond on 

lühiajalise kiireloomulise instrumendina oma eesmärgid saavutanud. 

 

Muudatusettepanek  61 

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 

ebaseaduslikku tegevust, mis võib 

kahjustada liidu finantshuve, teatab ta 

sellest viivitamatult OLAFile ning esitab 

kogu vajaliku teabe. 

1. Kui EIP-il on ELi tagatisega hõlmatud 

tehingute ettevalmistamise, rakendamise 

või lõpetamise mis tahes etapis põhjust 

kahtlustada võimalikku pettust, 

korruptsiooni, rahapesu või mis tahes 

muud ebaseaduslikku tegevust, mis võib 

kahjustada liidu finantshuve, teatab ta 

sellest viivitamatult OLAFile ning esitab 

kogu vajaliku teabe. 
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