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LÜHISELGITUS 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) sai alguse konsensusest, et Euroopa 

Liidus on võtmetähtsusega taristu ja innovatsiooni valdkond krooniliselt alarahastatud. 

Arvamuse koostaja väljendab heameelt komisjoni käesoleva ettepaneku üle, mis on samm 

selle probleemi lahendamiseks. Arvamuses keskendutakse selle tagamisele, et EFSI saavutaks 

oma eesmärgid, keskendudes ühtsele turule ning integreerides EFSI eesmärgid ja 

rahastamisstruktuurid samal ajal sidusalt liidu õigustiku, eesmärkide ja 

rahastamisvahenditega. 

Seoses fondi eesmärgiga teeb arvamuse koostaja ettepaneku lisada määrusesse konkreetne 

viide mikroettevõtjate (vastavalt komisjoni soovituse 2003/361/EÜ määratlusele) ja VKEde 

kaasamise kohta. Lisatud on ka sotsiaalsed ettevõtjad, nagu kooperatiivid, ühendused, 

sihtasutused ja vastastikused kindlustusandjad. 

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku täiendada artikli 5 lõiget 2, et keskendada fondi 

eesmärgid sektoritele ja valdkondadele, mis lisainvesteeringutest kõige rohkem kasu saaksid 

(töökohtade, innovatsiooni ja taristu näol). See tähendab projekte nendes sektorites ja 

valdkondades, kus praegu on madal tööhõive, innovatsiooni või tootluse tase, kuid millel on 

pikas perspektiivis suur potentsiaal. Sellised projektid peaksid andma pikaajaliselt 

jätkusuutlikku majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnaalast kasu.  

Üks EFSI eesmärke peaks olema siseturu arendamine, eelkõige digitaalse ühtse turu ja 

digitaalse taristu puhul. Digitaalse ühtse turu lõplik väljaarendamine loob kvaliteetseid 

töökohti, majanduskasvu ja innovatsiooni. Lisaks sellele on digitaalse taristu areng 

teadmuspõhise ja kaasava ühiskonna üks eeldusi. 

Tuleks selgeks teha, et EFSI rahastatavad projektid ei hõlma mingil viisil avalike hüvede ja 

teenuste erastamist tagaukse kaudu, ning tagada subsidiaarsuse põhimõtte jätkuvus, eelkõige 

ametiasutuste õigus pakkuda avalikke teenuseid oma parema äranägemise järgi. Projekti 

eesmärgid peaksid olema sidusad ja kokkusobivad liidu eesmärkidega, muu hulgas riigiabi ja 

avalike hangete eeskirjadega, vähendama täielikult toimiva ühtse turu põhjendamatuid 

takistusi, järgides samal ajal subsidiaarsuse põhimõtet, tagades kohaliku omavastutuse 

(kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused, kodanikuühiskond jne) ning võimaluse korral 

kohaliku osaluse projektis. Projektid peaksid samuti andma võimaluse korral ELi 

lisandväärtust.  

Seoses raamprogrammi „Horisont 2020” vahendite eraldamisega EFSI-le teeb arvamuse 

koostaja ettepaneku kehtestada piirang, et kõik üle kantavad „Horisont 2020” vahendid tuleks 

võtta juba turulähedastelt projektidelt. See tagaks, et varases etapis olevaid projekte, mis on 

suurema riskiga ja seetõttu investoritele vähem huvipakkuvad, rahastatakse endiselt 

raamprogrammist „Horisont 2020”. See tagab, et EL jätkab varase innovatsiooni toetamist 

aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu huvides. 

Lõpuks soovib arvamuse koostaja lisada ka eelkontrolli – nimelt peaksid kõik rahastatavad 

projektid olema saanud muu hulgas positiivse mõjuhinnangu majandusliku, sotsiaalse ja 

keskkonnaalase jätkusuutlikkuse kohta. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil ja majandus- 

ja rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

 

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 

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. 

(1) Majandus- ja finantskriisi tõttu on 

investeeringute maht liidus vähenenud. 

Pärast jõudmist haripunkti 2007. aastal on 

investeeringute maht vähenenud ligikaudu 

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 sisemist ning välist konkurentsivõimet. 

Investeerimine on otsustav komponent, 

mis ei stimuleeri mitte ainult kiiret 

majanduslikku ja sotsiaalset taastumist 

kriisist, vaid ka arvukamate ning 

paremate töökohtade loomist kogu liidus. 

 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

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 

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal on liit 

võtnud meetmeid majanduskasvu 

soodustamiseks, eelkõige aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

strateegia „Euroopa 2020” algatuste ning 

majanduspoliitika koordineerimise 
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„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. 

Euroopa poolaasta 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. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Ametisseastuv Euroopa Komisjoni 

president esitas 15. juulil 2014 Euroopa 

Parlamendile Euroopa Komisjoni 

poliitikasuunised. Kõnealustes 

poliitkasuunistes kutsuti üles kaasama 

„järgmise kolme aasta jooksul avaliku ja 

erasektori investeeringuteks 

reaalmajandusse juurde kuni 300 miljardit 

eurot”, et soodustada investeeringuid 

töökohtade loomiseks. 

(5) Ametisseastuv Euroopa Komisjoni 

president esitas 15. juulil 2014 Euroopa 

Parlamendile Euroopa Komisjoni 

poliitikasuunised. Kõnealustes 

poliitikasuunistes kutsuti üles looma 

energialiitu ja ühendatud digitaalset 

ühtset turgu ning kaasama „järgmise 

kolme aasta jooksul avaliku ja erasektori 

investeeringuteks reaalmajandusse juurde 

kuni 300 miljardit eurot”, et soodustada 

investeeringuid töökohtade loomiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  4 

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 

(9) Tuleks parandada 

investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades 

takistused investeerimisel, tugevdades 

siseturgu, eelkõige energia-, digitaalset ja 

kapitaliturgu, edendades regulatiivset 

prognoositavust ning soodustades 

hoiakumuutust suurema riskivalmiduse 
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saama. suunas. Nii EFSI tegevus kui ka 

investeeringud kogu Euroopas tervikuna 

peaksid sellest täiendavast tööst kasu 

saama. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) EFSI peaks järgima ettevõtjate 

suhtes kohaldatavaid liidu 

konkurentsieeskirju (Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklid 101–106).  

 

Muudatusettepanek  6 

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 3 000 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 ning tagada parem 

juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 

peaksid paremast juurdepääsust 

rahastamisele saama eelkõige kasu mikro-, 

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, 

nagu on määratletud komisjoni soovituses 

2003/361/EÜ1a, ja idufirmad. Samuti on 

asjakohane laiendada paremast 

juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjatele, st kuni 1500 töötajaga 

äriühingutele. Euroopa praeguste 

investeerimisraskuste ületamine peaks 

aitama tugevdada liidu majanduslikku, 

sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 

ning edendada konkurentsivõimet, 

innovatsiooni, majanduskasvu ja 

töökohtade loomist liidus. 
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 __________________ 

 1a Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 

2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate määratlemise kohta 

(ELT L 124, 20.5.2003, lk 36). 
 

 

Muudatusettepanek  7 

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 majanduslik 

lisaväärtus, sealhulgas suur sotsiaalne ja 

keskkonnaväärtus, mis annavad nii 

lühiajalist majanduslikku, sotsiaalset ja 

keskkonnakasu kui ka edendavad 

pikaajalist jätkusuutlikkust, aidates 
saavutada liidu poliitikaeesmärke. 

 

 

Muudatusettepanek  8 

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 

(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 koostamisel ja 

rahastamisel ning vähemalt ühes 

määruses täpsustatud 

tegevusvaldkondadest. Investeeringute 

komitee peaks andma aru EFSI 

juhtorganile, kes peaks teostama 
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rahastamist, et EIF saaks võtta ette 

individuaalseid projekte väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate ning 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

äriühingute valdkonnas. 

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  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17 a) Juhtorgani ja investeeringute 

komitee läbipaistvuse, vastutuse ja 

sõltumatuse eesmärgil tuleks luua huvide 

konfliktide ennetamise süsteem ja seda 

rakendada. 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 

lepingule peaksid EFSI toetatavad taristu- 

ja projektiinvesteeringud olema kooskõlas 

riigiabi eeskirjadega. Sellega seoses teatas 

komisjon, et määrab kindlaks riigiabi 

hindamise põhimõtted, millele projekt peab 

EFSI toetuse saamiseks vastama. Komisjon 

on teatanud, et juhul, kui projekt vastab 

kõnealustele kriteeriumidele ja saab EFSI 

toetust, hinnatakse mis tahes riiklikku 

täiendavat toetust riigiabi lihtsustatud ja 

kiirendatud hindamismenetluse raames, 

mille puhul kontrollib komisjon täiendavalt 

üksnes avaliku sektori toetuse 

proportsionaalsust (ülemäärase hüvitamise 

(22) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 

lepingule peaksid EFSI toetatavad taristu- 

ja projektiinvesteeringud vastama riigiabi 

eeskirjadele. Sellega seoses teatas 

komisjon, et määrab kindlaks riigiabi 

hindamise põhimõtted, millele projekt peab 

EFSI toetuse saamiseks vastama. Komisjon 

on teatanud, et juhul, kui projekt vastab 

kõnealustele kriteeriumidele ja saab EFSI 

toetust, hinnatakse mis tahes riiklikku 

täiendavat toetust riigiabi lihtsustatud ja 

kiirendatud hindamismenetluse raames, 

mille puhul kontrollib komisjon täiendavalt 

üksnes avaliku sektori toetuse 

proportsionaalsust (ülemäärase hüvitamise 
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puudumine). Samuti on komisjon teatanud, 

et annab täiendavaid suuniseid põhimõtete 

kohta, et tagada avaliku sektori vahendite 

tõhus kasutamine. 

puudumine). Samuti on komisjon teatanud, 

et annab täiendavaid suuniseid põhimõtete 

kohta, et tagada avaliku sektori vahendite 

tõhus kasutamine. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (29 a) Kuna EFSI peaks aitama 

ettevõtjatel kapitalipuudusest üle saada, 

on karta, et alusuuringud ja varase etapi 

teadusuuringud ei saa sellest määrusest 

kasu. Komisjon peaks seetõttu tagama, et 

programmist „Horisont 2020” võetavad 

vahendid võetakse ainult nendelt 

programmidelt, millest rahastatakse 

turulähedast tegevust, et kaitsta 

teadusuuringuid, mis käesolevast 

määrusest otseselt kasu ei saa. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon sõlmib Euroopa 

Investeerimispangaga (edaspidi „EIP”) 

lepingu Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (edaspidi „EFSI”) 

asutamise kohta. 

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 

artikliga 20a vastu delegeeritud õigusakte 
Euroopa Investeerimispangaga (edaspidi 

„EIP”) Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (edaspidi „EFSI”) 

asutamise kohta sõlmitud lepingu kohta. 

Selgitus 

Parlament ja nõukogu kui kaasseadusandjad kontrollivad komisjoni ja Euroopa 

Investeerimispanga (EIP) vahelise lepingu tingimusi, enne kui leping jõustub. 
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Muudatusettepanek  13 

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 artikli 5 lõikes 2 

kirjeldatud investeeringuid liidus 

mittediskrimineerival viisil, mis soodustab 

pikaajalist konkurentsivõimelist ja 

kestlikku majanduskasvu ja 

innovatsiooni, ning tagada parem 

juurdepääs rahastamisele kuni 1500 

töötajaga äriühingutele, keskendudes 

eelkõige mikro- ning väikestele ja 

keskmise suurusega ettevõtjatele ja 

idufirmadele. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 EFSI toetab strateegilisi investeeringuid, 

millel on suur majanduslik lisaväärtus, 

sealhulgas suur sotsiaalne ja 

keskkonnaväärtus, nagu ühtse turu 

lõpuleviimine ja integreerimine, mis 

annab ühtaegu lühiajalist majanduslikku 

kasu ja suurendab pikaajalist 

jätkusuutlikkust kõigis valdkondades, 

kaasa arvatud töökohtade loomine, 

näiteks liidu aruka, kestliku ja kaasava 

majanduskasvu eesmärgid, ning edendab 

majanduslikku, sotsiaalset ja 

territoriaalset ühtekuuluvust, aidates 

saavutada liidu poliitikaeesmärke. Kõik 

projektid peavad olema kooskõlas liidu 

õigustiku, poliitika ja vahenditega. 
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Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt g 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(g) ELi tagatise kasutamist reguleerivad 

nõuded, sealhulgas teatavad tähtajad ja 

peamised tulemusnäitajad; 

(g) ELi tagatise kasutamist reguleerivad 

nõuded, sealhulgas teatavad tähtajad¸ 

artikli 5 lõikes 2 loetletud peamised 

projektid ja rahastamisvaldkonnad ning 
peamised tulemusnäitajad; 

 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EFSI lepinguga nähakse ette Euroopa 

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. 

EFSI lepinguga nähakse ette Euroopa 

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 liidu õiguse valdkondade 

ja poliitika kohta eelkõige seoses artikli 5 

lõikes 2 sätestatud eesmärkidega. Eriti 

pööratakse tähelepanu uuenduslike 

ettevõtjate teavitamisele ja toetamisele. 
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Muudatusettepanek  17 

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 

investeerimisprojektide koostamise ja 
rahastamise valdkonnas ja vähemalt ühes 

artikli 5 lõikes 2 loetletud valdkonnas. 

Need eksperdid nimetab ametisse 

juhtorgan kolmeaastaseks ametiajaks, mida 

võib pikendada. 

 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Investeeringute komitee annab aru 

juhtorganile, kes jälgib EFSI eesmärkide 

saavutamist. Juhtorgani vastu võetud 

suuniste rakendamisel ei võta 

investeeringute komitee vastu juhiseid 

EIP-lt, liikmesriikidelt, muudelt liidu 

asutustelt ega üheltki muult organilt.  

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada juhtorgani ja investeeringute komitee vastastikust 

tegevust ning täpsustada, et investeeringute komitee teeb otsuseid iseseisvalt. 

 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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: 

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. 

 EFSI keskendub projektidele, mille 

riskiprofiil on kõrgem kui olemasolevatel 

EIP ja liidu instrumentidel ning 

programmidel, et tagada täiendavus 

olemasolevate tehingute suhtes. 

 Asjaomased tehingud on kooskõlas liidu 

poliitikaga, täiendavad olemasolevaid 

liidu programme, taotlevad soodsaimat 

hinna ja kvaliteedi suhet kooskõlas liidu 

avaliku hanke teemaliste õigusaktidega, 

võimaluse korral annavad ELi 

lisaväärtust ja toetavad mis tahes järgmist 

üldeesmärki: 

 

 

 

Muudatusettepanek  20 

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) siseturu ja selle taristu arendamine, 

sealhulgas digitaalse ühtse turu, 

transpordi ja kestliku liikuvuse 

valdkonnas, kaasa arvatud ühistransport, 

tööstus-, linna- ja turismikeskustes ning 

maapiirkondades, energiavaldkonnas, 

näiteks energiaühendused, 

sünkroniseerimine ja salvestamine, ja 

telekommunikatsioonitaristu valdkonnas, 
eelkõige selleks, et vähendada linna- ja 
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maapiirkondade erinevust; 
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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) investeeringud haridusse ja koolitusse, 

sealhulgas taristusse, digitaaloskustesse, 

kirjaoskusse ning kultuuri- ja 

loovtööstusse, tervishoidu, teadus- ja 

arendustegevusse, info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiasse ning 

innovatsiooni; 

 

 

 

Muudatusettepanek  22 

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 ja sotsiaal- 

ning avalike teenuste valdkonnas, kaasa 

arvatud digitaalne avalik haldus ja e-

hanked; 

 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komisjon tagab, et määruse (EL) nr 

1291/2013 II lisa alusel võetavad 
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vahendid võetakse ainult nendelt 

programmidelt, millest rahastatakse 

turulähedast tegevust, et kaitsta 

teadusuuringuid, mis käesolevast 

määrusest otseselt kasu ei saa. 

 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ELi tagatis antakse EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingutele tervikliku 

jätkusuutlikkuse mõjuhinnangu alusel, 

kus võetakse arvesse majanduslikku, 

keskkonna- ja sotsiaalset mõju, samuti 

liidu lisaväärtust ja positiivset mõju 

töökohtade loomisele, majanduskasvule 

ning siseturu integratsioonile. 

 

 

Muudatusettepanek  25 

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 loovad liikmesriikide 

toel läbipaistva praeguste ja võimalike 

tulevaste investeerimisprojektide registri 

liidus. Register ei mõjuta lõplike projektide 

valimist toetuseks vastavalt artikli 3 lõikele 

5. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 
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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, 

läbipaistval ja struktureeritud viisil teavet 

praeguste ja tulevaste investeeringute 

kohta, mis märkimisväärselt aitavad 

saavutada liidu poliitikaeesmärke. 
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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, 

läbipaistval ja struktureeritud viisil teavet 

nende territooriumil tehtavate praeguste ja 

tulevaste investeerimisprojektide kohta. 

 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) hinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute kvaliteedi kohta; 

(d) hinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute kvaliteedi ja 

tulemuslikkuse kohta; 

 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 5 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. EIP ja komisjon hindavad, kas 

rahastamisvahendite ümbersuunamine 

raamprogrammist „Horisont 2020” ja 

Euroopa ühendamise rahastust on 

parandanud avalike vahendite kasutamise 

tulemuslikkust ja suurendanud erasektori 

vahendite kaasamist, võrreldes liidu 

eelarvest rahastamisega. 

 

 

Muudatusettepanek  30 

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 huvide konflikti, 

pettust, korruptsiooni, rahapesu või muud 

ebaseaduslikku tegevust, mis võib 

kahjustada liidu finantshuve, teatab ta 

sellest viivitamatult OLAFile ning esitab 

kogu vajaliku teabe. 

 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 

Määrus (EL) nr 1291/2013 

Artikkel 6 – lõiked 1, 2, 3 ning II lisa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 18 välja jäetud 

Määruse (EL) nr 1291/2013 muutmine  

Määrust (EL) nr 1291/2013 muudetakse 

järgmiselt. 
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(1) Artikli 6 lõiked 1, 2 ja 3 asendatakse 

järgmistega: 

 

„1. Rahastamispakett programmi 

„Horisont 2020” rakendamiseks on 74 

328,3 miljonit eurot jooksevhindades, 

millest kuni 71 966,9 miljonit eurot 

eraldatakse ELi toimimise lepingu 

XIX jaotise kohase tegevuse jaoks.  

 

Euroopa Parlament ja nõukogu 

kinnitavad iga-aastased assigneeringud 

mitmeaastase finantsraamistiku piires. 

 

2. ELi toimimise lepingu XIX jaotise 

kohase tegevuse jaoks ette nähtud summa 

jaotatakse käesoleva määruse artikli 5 

lõikes 2 nimetatud prioriteetide vahel 

järgmiselt: 

 

(a) tipptasemel teadus: 23 897,0 miljonit 

eurot jooksevhindades;  

 

(b) juhtpositsioon tööstuses: 16 430,5 

miljonit eurot jooksevhindades; 

 

(c) ühiskondlikud väljakutsed: 28 560,7 

miljonit eurot jooksevhindades.  

 

Maksimaalne kogusumma, mille liit 

eraldab programmist „Horisont 2020” 

artikli 5 lõikes 3 sätestatud 

erieesmärkidele ja Teadusuuringute 

Ühiskeskuse otsestele meetmetele 

väljaspool tuumaenergiavaldkonda, on 

järgmine:  

 

(i) tipptaseme levitamine ja osaluse 

laiendamine: 782,3 miljonit eurot 

jooksevhindades; 

 

(ii) teadus koos ühiskonnaga ja 

ühiskonna heaks: 443,8 miljonit eurot 

jooksevhindades;  

 

(iii) Teadusuuringute Ühiskeskuse otsesed 

meetmed väljaspool 

tuumaenergiavaldkonda: 1 852,6 miljonit 

eurot jooksevhindades.  

 

Artikli 5 lõigetes 2 ja 3 sätestatud 

prioriteetidele ja erieesmärkidele 

eraldatud vahendite soovituslik jaotus on 

kindlaks määratud II lisas.  
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3. Programmist „Horisont 2020” 

eraldatakse EITile kuni 2 361,4 miljonit 

eurot jooksevhindades, nagu on sätestatud 

II lisas.” 

 

(2) II lisa asendatakse käesoleva määruse 

I lisaga. 

 

Selgitus 

Programmi „Horisont 2020” rahastamise puutumata jätmine on vajalik, et säilitada 

teadusinnovatsioon ning töökohtade ja majanduskasvu edendamine kogu ELis ja liidu 

teadussektori ülemaailmne konkurentsivõime. 

 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 

Määrus (EL) nr 1316/2013 

Artikkel 5 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 19 välja jäetud 

Määruse (EL) nr 1316/2013 muutmine  

Määruse (EL) nr 1316/2013 artikli 5 lõige 

1 asendatakse järgmisega: 

 

„1.Euroopa ühendamise rahastu 

rakendamise rahastamispakett aastateks 

2014–2020 on 29 942 259 000 (*) eurot 

(jooksevhindades). See summa jaotatakse 

järgnevalt: 

 

(a) transpordisektor: 23 550 582 000 

eurot, millest 11 305 500 000 eurot 

paigutatakse ümber Ühtekuuluvusfondist, 

mida kasutatakse kooskõlas käesoleva 

määrusega üksnes Ühtekuuluvusfondist 

abi saamise tingimustele vastavates 

liikmesriikides; 

 

(b) telekommunikatsioonisektor: 1 041 

602 000 eurot; 

 

(c) energiasektor: 5 350 075 000 eurot.  

Need summad ei piira nõukogu määruses 

(EL, Euratom) nr 1311/2013 (*) 
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sätestatud paindlikkusmehhanismi 

kohaldamist. 

(*) Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta 

määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, 

millega määratakse kindlaks 

mitmeaastane finantsraamistik aastateks 

2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 

884). 

 

Selgitus 

Edukate programmide, näiteks Euroopa ühendamise rahastu vahendite kärpimist tuleks 

vältida. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 20 a 

 Delegeeritud volituste rakendamine 

 1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 

sätestatud tingimustel. 

 2. Volitused võtta vastu artikli 1 lõikes 1 

osutatud delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile määramata ajaks. 

 3. Euroopa Parlament või nõukogu võib 

artikli 1 lõikes 1 osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 

Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 

selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 

või otsuses nimetatud hilisemal 

kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 

delegeeritud õigusaktide kehtivust. 

 4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 

õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 

ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. 
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 5. Artikli 1 lõike 1 alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 

juhul, kui Euroopa Parlament ega 

nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 

õigusakti teatavakstegemist Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 

suhtes vastuväidet või kui Euroopa 

Parlament ja nõukogu on enne selle 

tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 

et nad ei esita vastuväidet. Euroopa 

Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 

võrra. 

 



 

PE551.771v02-00 22/22 AD\1054808ET.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 

IMCO 

12.2.2015 

Arvamuse koostaja 

       nimetamise kuupäev 

Pascal Durand 

24.2.2015 

Kodukorra artikkel 55 – komisjonide 

ühised koosolekud 

       istungil teada andmise kuupäev 

        

        

9.3.2015 

Arutamine parlamendikomisjonis 17.3.2015    

Vastuvõtmise kuupäev 24.3.2015    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

30 

6 

2 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, 

Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-

Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio 

Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Jiří 

Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, 

Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża 

Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van 

Bossuyt, Marco Zullo 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Pascal Arimont, Roberta Metsola, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, 

Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen, Inês Cristina Zuber 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2) 

Jonathan Arnott, Ashley Fox, Andrey Novakov 

 
 


