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LÜHISELGITUS 

Ühtekuuluvuspoliitika kuulub reaalmajanduses ELi kõige olulisemate 

investeerimispoliitikavaldkondade hulka ning on suunatud majanduskasvule, 

konkurentsivõimele, töökohtade loomisele, ELi kodanike elukvaliteedi parandamisele ning 

jätkusuutlikule arengule pikas perspektiivis. 500 miljardi euro suuruse eelarvega 

ühtekuuluvpoliitika ning selle Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid, sealhulgas toetuste 

ja rahastamisvahendite kaudu võimendatud riiklik kaasrahastamine ja investeeringud, on ELi 

peamised vahendid, mille abil saavutada strateegia „Euroopa 2020” aruka, kaasava ja 

jätkusuutliku majanduskasvu eesmärgid.  

 

2015. aasta veebruari lõpuks võetakse vastu 266 programmi, mis hõlmavad rohkem kui 256 

miljardit eurot, ning investeeringuid tehakse majanduse konkurentsivõime edendamiseks, 

teadusuuringute, tehnoloogilise arengu ja innovatsiooni tugevdamiseks, ettevõtluse ja 

ettevõtluskeskkonna parandamiseks, töötuse ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemiseks ning 

vähese CO2-heitega majandusele üleminemise edendamiseks. Ülejäänud 122 programmil, 

mida plaanitakse vastu võtta 2015. aasta keskpaigaks, on samuti eesmärk tagada SKP 

reaalkasv ning tugevdada konkurentsivõimet kõigis ELi piirkondades. EL loob Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) näol uue vahendi, mille eesmärk on võtta järgmise 

kolme aasta jooksul kasutusele vähemalt 315 miljardi euro suuruses täiendavaid 

investeeringuid, millega maksimeerida avaliku sektori vahendite mõju ning meelitada ligi 

erainvesteeringuid. EFSI puhul piirdutakse projektidega, mis annavad kõrget ühiskondlikku ja 

majanduslikku väärtust, millel on kõrge riski ja tootluse profiil ning mis on majanduslikult ja 

tehniliselt teostatavad. Esialgne eelarve on 21 miljardit eurot (Euroopa Investeerimispangalt 

(EIP) 5 miljardit eurot ning liidu eelarvest 16 miljardit eurot), kuid seda mitmekordistatakse 

kuni 315 miljardi euroni erainvesteeringute, liikmesriikide ja tugipankade osaluse ja 

finantskorraldusvahendite abil.  

 

Kuigi nii Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid (ESIF) kui ka EFSI on vahendid, millega 

toetatakse Euroopa lisaväärtusega strateegilisi investeeringuid liidu poliitikaeesmärkide 

saavutamiseks, on nende vahel kohaldamisala ja eesmärke puudutavaid olulisi erinevusi, mida 

tuleks rõhutada. Ühissätete määruse (määrus (EL) nr 1303/2013) kohaselt toetatakse Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondidest mitmeaastaseid programme, mille eesmärk on rakendada 

liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegiat, ning fondipõhiseid 

ülesandeid, mille eesmärk on saavutada ELi toimimise lepingu artikli 174 lõikes 1 sätestatud 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvusega seotud eesmärke. EFSI (mille 

õiguslik alus on ELi toimimise lepingu artikli 175 lõige 3) eesmärk on aga tegutsemine 

projektide tasandil, eesmärgiga kaasata täiendavaid investeeringuid ning parandada 

rahastamisele juurdepääsu EIP riskitaluvuse tagamise abil.  

 

Arvamuse koostaja on seisukohal, et regionaalarengukomisjoni arvamuses Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (mis käsitleb Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi 

ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013) kohta tuleks 

keskenduda mainitud erinevuste rõhutamisele ning sellele, et oluline on tagada vahendite 

tulemuslik koordineerimine ja korraldus ning vältida võimalikke asendamisi, et suurendada 

koostoimet ja iga vahendi antavat lisaväärtust.  

 



 

PE549.361v02-00 4/25 AD\1055386ET.doc 

ET 

Ühtekuuluvuspoliitika praegune struktuur on tulemustele suunatud ning enne Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide investeeringuid tuleb täita teatavad tingimused, et tagada 

nende mõju maksimeerimiseks sobiv keskkond. Enne investeeringute tegemist tuleb täita 

teatavad eeltingimused, nagu aruka spetsialiseerumise strateegiad või ettevõttesõbralikud 

reformid. Kui majandusliku ja sotsiaalse elujõulisuse tingimused on tagatud ka Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide raames ning kui liikmesriigid pühenduvad fondide 

tõhusamale kasutamisele, on koostoimet kahe vahendi vahel lihtsam saavutada ning seda 

tuleks tõhusalt ära kasutada. 

 

Arvamuse koostaja nõuab seetõttu, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ja EFSI tugi 

oleks täiendav ning üks rahastamisvahend ei tõrjuks välja teist. Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide kasutamist reguleerivad ühissätete määrus ning fonde käsitlevad 

määrused. Kuna EFSI ei ole rahastamisvahend finantsmääruse tähenduses, ei ole olemas 

mehhanismi, mille abil Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid saaksid otseselt panustada 

EFSI kapitali. Sellegipoolest on üksikprojektide tasandil võimalik kombineerida Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfonde EFSI investeeringutega. Vastav projekt peab olema 

kooskõlas Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide õigusraamistikuga, kuuluma teatavasse 

programmi ning vastama Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide eesmärkidele. Peale 

selle võib Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamine olla võimalik ka 

investeerimisplatvormide kaudu, mis võivad olla piirkondlikud (mõningatel juhtudel 

piiriülesed, hõlmates mitut liikmesriiki), valdkondlikud (hõlmates ühte valdkonda mitmes 

liikmesriigis) ning riiklikud (koondades teatavad investeerimisprojektid ühe liikmesriigi 

territooriumil). Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide korraldusasutused võivad 

otsustada, kas investeerida investeerimisplatvormi kapitali või osaleda vahendis, mille puhul 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi poolt toetatava rahastamisvahendi ja 

investeerimisplatvormiga kaasrahastatakse konkreetseid projekte koos erainvestoritega.  

 

Arvamuse koostaja toetab seetõttu erikorra sätestamist vahendite võimalikuks 

kombineerimiseks. Eelseisvatel aastatel kogutakse rohkem teavet sellise korra ulatuse kohta. 

Selline erikord tuleks igal juhul sätestada komisjoni delegeeritud õigusaktiga.  

 

Kuigi territoriaalsed aspektid ei ole EFSI jaoks peamine probleem, kuna esmatähtis kriteerium 

on projektide elujõulisus, on piirkondliku arengu seisukohast oluline tagada liidus 

geograafiline tasakaal, aidates niimoodi kaasa majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse tugevdamisele. Sellega seoses on selgunud, et piiriülesed projektid pakuvad 

suurt Euroopa lisaväärtust.  

 

Sellest vaatepunktist lähtudes peaksid EIP ja komisjon hindama ning andma teada ka oma 

hinnangutest, mis puudutavad EFSI investeeringute koordineerimist muude liidu 

poliitikavaldkondade ja rahastamisvahenditega, eelkõige Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondidega, ning mõju majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele 

ühtekuuluvusele. Oluline võiks olla hinnata Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

tegelikku osakaalu EFSI projektides. Järgnevatel aastatel saadakse teavet Euroopa struktuuri- 

ja investeerimisfondide tegeliku kasutuse kohta neid EFSIga kombineerides projekti tasandil. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 
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Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil ning majandus- ja 

rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Volitus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 

lepingut, eriti selle artikleid 172 ja 173, 

artikli 175 lõiget 3 ja artikli 182 lõiget 1, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 

lepingut, eriti selle artikleid 172, 173 ja 

174, artikli 175 lõiget 3 ja artikli 182 lõiget 

1, 

 

Muudatusettepanek  2 

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 ja teadmiste 

väärtustamine liidus vähenenud. Pärast 

jõudmist haripunkti 2007. aastal on 

investeeringute maht vähenenud ligikaudu 

15 %, mis mõjutab kõiki Euroopa 

piirkondi ning eelkõige vähem arenenud 

piirkondi. Investeeringute nappus kõigis 

liidu piirkondades ja eelkõige kriisist 

enam mõjutatud piirkondades on tingitud 

turu ebakindlusest majanduslike 

väljavaadete osas ja liikmesriikide 

eelarvepiirangutest. Investeeringute nappus 

pärsib majanduse elavnemist, töökohtade 

loomist, kasvuväljavaateid pikaajalises 

perspektiivis ja konkurentsivõimet. 

Seetõttu takistab see liidu aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

strateegia eesmärkide kiiremat 

saavutamist ning piirkondadevaheliste 

erinevuste vähendamise protsessi 

elluviimist. 
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Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(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 ja endiselt 

suurenevatest piirkondlikest erinevustest 
tingitud nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 

laiaulatuslikke meetmeid. 

Struktuurireformid ja eelarvepoliitiline 

vastutus on investeeringute edendamiseks 

vajalikud eeltingimused, samal ajal kui 

liikmesriikides investeeringuid soodustava 

keskkonna loomise stiimulid võiksid 

aidata majandust elavdada. Koos 

investeeringute rahastamise uue hooga 

võivad kõnealused eeltingimused luua 

positiivse mõjuringi, kus 

investeerimisprojektid aitavad toetada 

tööhõivet ja nõudlust ning tagavad 

kasvupotentsiaali jätkusuutliku 

suurenemise. 

 

Muudatusettepanek  4 

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 

„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. 

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 poliitika 

ja vahendite koordineerimiseks ja selleks, 

et tagada liidu investeerimisvajaduste 

tulemuslik rahuldamine ühtlustatud 

arengu kindlustamiseks ning turupõhise 
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likviidsuse tõhus kasutamine ja suunamine 

elujõuliste investeerimisprojektide 

rahastamiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  5 

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 ja stabiliseerida 

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. 

 

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 ning majanduslikult ja 

ühiskondlikult oluliste tootlike ja 

strateegiliste investeeringute 

rakendamisega liidus, et soodustada 

jätkusuutlikku majandust ja kvaliteetsete 

töökohtade loomist ning tagada parem 

juurdepääs rahastamisele, eelkõige 

piirkondades, kus juurdepääs on 

struktuurselt piiratud. Kavakohaselt 

peaksid paremast juurdepääsust 

rahastamisele saama eelkõige kasu 

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, 

mis loob asjakohase keskkonna 

uuenduslikele idufirmadele. Samuti on 

asjakohane laiendada paremast 

juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 
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keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjatele, st kuni 3 000 töötajaga 

äriühingutele. Euroopa praeguste 

investeerimisraskuste ületamine peaks 

aitama tugevdada liidu majanduslikku, 

sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust. 

 

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, ühiskondlik ja 

keskkonnaalane lisandväärtus. Need 

investeeringud peaksid liidu muid 

vahendeid suurel määral täiendama ja 

nendega sidusad olema, saades seeläbi 

kasu positiivsest välismõjust, et saavutada 

liidu poliitikaeesmärke ning aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

strateegia eesmärke. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 

millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 

väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mis edendavad töökohtade 

loomist, pikaajalist majanduskasvu ja 

konkurentsivõimet. EFSI peaks toetama 

väga erinevaid finantstooteid, sealhulgas 

omakapitali, võlga või tagatisi, et paremini 

vastata konkreetse projekti vajadustele. 

Selline lai tootevalik peaks võimaldama 

EFSI-l kohaneda turu vajadustega, 

edendades samas erainvesteeringuid 

projektidesse. EFSI ei tohiks asendada 

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 

millel on suur majanduslik, ühiskondlik ja 

keskkonnaalane väärtus ning mis samal 

ajal aitavad tugevdada ka liidu 

majanduslikku, sotsiaalset ja 

territoriaalset ühtekuuluvust, takistades 

seega uue tasakaalustamatuse teket liidu 

eri piirkondade vahel. Eelkõige peaks 

EFSI keskenduma projektidele, mis 

edendavad töökohtade loomist, pikaajalist 

majanduskasvu ja konkurentsivõimet. EFSI 

peaks toetama väga erinevaid 

finantstooteid, sealhulgas omakapitali, 
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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. 

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. Tähelepanu tuleks pöörata 

ka piirkondade kogemustele ja tavadele 

turuinstrumentide kasutamise osas. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 

tehinguid, peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mille riski ja tootluse profiil 

on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 

instrumentidel. EFSI peaks rahastama 

projekte kogu liidus, sealhulgas riikides, 

mida finantskriis kõige rohkem mõjutas. 

EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei 

ole võimalik rahastada mõistlikel 

tingimustel muudest allikatest. 

(15) Selleks et tagada täiendavus ja 

vastastikune täiendavus olemasolevate 

tehingute suhtes, peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mille riski ja tootluse profiil 

on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 

instrumentidel. EFSI peaks rahastama 

projekte kogu liidus, pöörates erilist 

tähelepanu vähemarenenud piirkondadele 

ja piirkondadele, kus on ebasoodsad 

geograafilised või demograafilised 

tingimused (nt äärepoolseimad 

piirkonnad, põhjapoolseimad piirkonnad, 

saared või mäestikualad), samuti kõrge 

tööpuudusega piirkondadele, mida 

finantskriis üldiselt kõige rohkem mõjutas. 

EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui 

projekti ei ole mõistlikel 

finantstingimustel võimalik täies mahus 

rahastada muudest allikatest ja eri 

ressursside väljatõrjumist tuleks projekti 

tasandil vältida nii palju kui võimalik. 
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Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) EFSI peaks keskenduma 

investeeringutele, mis eeldatavalt on 

majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 

millega võib kaasneda asjakohane risk, 

kuid mis samas peavad vastama teatavatele 

EFSI rahastamise nõuetele. 

(16) EFSI peaks keskenduma 

investeeringutele, mis eeldatavalt on 

majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 

millega võib kaasneda asjakohane risk, 

kuid mis samas peavad vastama teatavatele 

EFSI rahastamise nõuetele. Seetõttu on 

vaja kehtestada EFSI toetuse 

kasutamiseks selged põhimõtted, 

kriteeriumid ja tingimused. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Projektide tasandil võivad kolmandad 

isikud kaasrahastada EFSIga 

projektipõhiselt või 

investeerimisplatvormide kaudu, mis on 

seotud teatavate geograafiliste 

piirkondadega või valdkondlike 

sektoritega. 

(20) Liikmesriigid võivad kasutada 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde 

selliste toetuskõlblike projektide 

rahastamiseks, millel on ELi tagatis, 

järgides nende fondide suhtes 

kohaldatava õigusraamistiku kohaseid 

eesmärke, põhimõtteid ja eeskirju ning 

eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrust (EL) nr 1303/20131a (ühissätete 

määrus) ning partnerluslepinguid ja 

asjakohaseid programme. Selle 

lähenemisviisi paindlikkus peaks 

suurendama koostoimet liidu vahendite 

vahel, tagama maksimaalse 

lisandväärtuse ja parandama võimet 

tõmmata ligi investoreid EFSI 

investeeringute valdkondades. Tagada 

tuleks vahendite ja investeeringute täielik 

vastastikune täiendavus ilma Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide alla 

kuuluvaid rahastamisvahendeid 
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asendamata, et vältida vahendite 

väljatõrjumist nii palju kui võimalik. 

 ____________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 

1303/2013, millega kehtestatakse 

ühissätted Euroopa Regionaalarengu 

Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 

Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 

Arengu Põllumajandusfondi ning 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 

kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 

Regionaalarengu Fondi, Euroopa 

Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 

kohta (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320). 

 

Muudatusettepanek  12 

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) Projektide tasandil võivad kolmandad 

isikud kaasrahastada EFSIga 

projektipõhiselt või 

investeerimisplatvormide kaudu, mis on 

seotud teatavate geograafiliste 

piirkondadega või valdkondlike 

sektoritega. Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide abi piirkondlikele, 

riiklikele ja valdkondlikele 

investeerimisplatvormidele peaks olema 

võimalik teatavatel tingimustel, mis tuleks 

määrata kindlaks komisjoni delegeeritud 

õigusaktiga. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) EIP peaks korrapäraselt hindama EFSI 

toetatavaid tegevusi, et hinnata nende 

asjakohasust, tulemusi ja mõju ning teha 

kindlaks aspektid, millega saab tulevast 

tegevusi tõhustada. Sellised hindamised 

peaksid toetama vastutust ja 

jätkusuutlikkuse analüüsi. 

(25) EIP ja komisjon peaksid korrapäraselt 

hindama EFSI toetatavaid tegevusi, et 

hinnata nende asjakohasust, tulemusi, mõju 

ning nende kooskõla, täiendavust ja 

järjepidevust seoses muude ELi 

poliitikapõhimõtete ja 

rahastamisvahendite ning eelkõige 

Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondidelt saadava toetusega, 

ning teha kindlaks aspektid, millega saab 

tulevast tegevust tõhustada. Sellised 

hindamised peaksid toetama vastutust ja 

jätkusuutlikkuse analüüsi. 

 

 

Muudatusettepanek  14 

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 1316/2013 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 

(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 1316/2013 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 
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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. 

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. 

Idufirmasid edendatavate projektide ning 

muude teadus- ja arendustegevust ning 

innovatsiooni edendavate projektide 

rahastamine EFSI poolt peaks kõigil 

juhtudel andma reaalmajandusele 

lisandväärtust. 

 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (29 a) Komisjon peaks eelarvepädevaid 

institutsioone mitmeaastase 

finantsraamistiku vahekokkuvõtte raames 

teavitama sellest, millised võimalused 

eksisteerivad olemasolevate rahaliste 

vahendite ümbersuunamiseks ELi 

tagatisele, võttes selleks vahendeid mujalt 

kui programmist „Horisont 2020” ja 

Euroopa ühendamise rahastust. 

 

 

Muudatusettepanek  16 

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 

(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 
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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. 

hindamiseks. Komisjon ja EIP peaksid 

liikmesriikide toel edendama liidus 

läbipaistva registri loomist praegustest ja 

tulevastest investeerimiseks sobivatest 

projektidest, mida saab edendada muu 

hulgas ka avaliku ja erasektori 

partnerluste kaudu. Projektide register 

peaks tagama, et teave 

investeerimisprojektide kohta 

avalikustatakse korrapäraselt ja 

struktureeritud viisil, et tagada investoritele 

usaldusväärne teave investeerimisotsuste 

tegemiseks. 

 

 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(32) Liikmesriigid on ka riiklikul tasandil 

alustanud projektide registrite loomist ja 

edendamist riikliku tähtsusega projektide 

jaoks. Komisjoni ja EIP koostatav teave 

peaks sisaldama viiteid asjaomastele 

riiklikele projektiregistritele. 

(32) Piirkondlikud ja kohalikud asutused 

ja sidusrühmad, sealhulgas piirkondlikud 

innovatsiooniplatvormid, piirkondlikud 

arenguagentuurid ning Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide 

haldusasutused omavad ülivajalikku 

teavet praeguste ja tulevaste 

investeerimisvõimaluste kohta. Seetõttu 

peaksid liikmesriigid kaaluma oma 

panust, luues projektide registreid ja 

edendades neid riikliku, piirkondliku, 

piiriülese või makropiirkondliku 
tähtsusega projektide jaoks. Komisjoni ja 

EIP koostatav teave peaks sisaldama viiteid 

asjaomastele riiklikele projektiregistritele. 

 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 34 
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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, peaksid EIP ja 

komisjon korrapäraselt esitama Euroopa 

Parlamendile, nõukogule, Euroopa 

Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 

Regioonide Komiteele aruandeid EFSI 

edusammude ja mõju kohta. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 1 Artikkel 1 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute 

Fond 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute 

Fond 

1. Komisjon sõlmib Euroopa 

Investeerimispangaga (edaspidi „EIP”) 

lepingu Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (edaspidi „EFSI”) 

asutamise kohta. 

1. Komisjon sõlmib Euroopa 

Investeerimispangaga (edaspidi „EIP”) 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute 

Fondi (edaspidi „EFSI”) asutamise kohta 

lepingu, mis edastatakse Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. 

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 

suurendamise teel toetada investeeringuid 

liidus ja tagada parem juurdepääs 

rahastamisele kuni 3000 töötajaga 

äriühingutele, keskendudes eelkõige 

väikestele ja keskmise suurusega 

ettevõtjatele. 

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 

suurendamise teel toetada 

konkurentsivõimelisi ja tõhusaid 
investeeringuid liidus ja tagada 

ulatuslikum ja kättesaadavam 

rahastamine kuni 3000 töötajaga 

äriühingutele, sealhulgas idufirmadele, 

keskendudes eelkõige väikestele ja 

keskmise suurusega ettevõtjatele. 

 1 a. Komisjon ja EIP tagavad, et EFSI 

antav toetus on liidu teiste 

poliitikavaldkondade ja 

rahastamisvahenditega kooskõlas ja 

täiendab neid, aidates samuti kaasa 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse eesmärgi saavutamisele. 

2. EFSI leping on ühinemiseks avatud 

liikmesriikidele. Olemasolevate panustajate 

2. EFSI leping on ühinemiseks avatud 

liikmesriikidele. Olemasolevate panustajate 
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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. 

nõusolekul on EFSI leping avatud 

ühinemiseks ka muudele kolmandatele 

isikutele, sealhulgas riiklikele 

tugipankadele või liikmesriikide omandis 

olevatele või kontrollitavatele avalik-

õiguslikele asutustele, piirkondlikele ja 

kohalikele omavalitsustele ning erasektori 

üksustele. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 1 a 

 Mõisted 

 Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi 

mõisteid: 

 (1) „investeerimisplatvorm” – 

kaasrahastamise kord, mis luuakse sellise 

projektide rühma rahastamiseks, mille 

õiguslik vorm võib olla eriotstarbeline 

rahastamisvahend, hallatav konto või 

leping; investeerimisplatvorm võib olla 

piirkondlik (koondatakse mitme 

liikmesriigi ja/või piirkonna projektid), 

riiklik (koondatakse konkreetse 

liikmesriigi territooriumil paiknevad 

teatavad investeerimisprojektid) või 

valdkondlik (koondatakse mitme 

liikmesriigi ühe valdkonna projektid); 

 (2)„kolmas osapool” – avalik-õiguslik või 

eraõiguslik asutus, mis ei ole komisjon 

ega EIP, ning mis võib olemasolevate 

panustajate nõusolekul otseselt panustada 

EFSI ja võtta osa EFSI 

juhtimisstruktuurist, sealhulgas 

liikmesriigid, riiklikud tugipangad või 

liikmesriikide omandis olevad või 

kontrollitavad avalik-õiguslikud asutused, 

eraõiguslikud üksused ja liiduvälised 

üksused; 
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 (3)„täiendavus” – EFSIst ja muudest liidu 

vahenditest või eraallikatest pärit 

ressursside vastastikust väljatõrjumist 

välditakse nii palju kui võimalik ning 

EFSI vahendeid kasutatakse vaid juhul, 

kui projekte ei saa mõistlikel 

finantstingimustel täies mahus rahastada 

muudest vahenditest. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – lõigud 1 ja 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. 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. 

2. EFSI lepinguga nähakse ette Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse loomine 

EIP raames. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus pakub 

toetust, mille puhul võetakse arvesse 

liikmesriikide eripära ja konkreetseid 

vajadusi. Keskuse eesmärk on 

olemasolevatele EIP ja komisjoni 

nõustamisteenustele tuginedes ning neid 

täiendades anda nõuandvat toetust 

investeerimisprojektide 

kindlakstegemiseks, ettevalmistamiseks ja 

arendamiseks ning tegutseda ühtse 

projektide rahastamise tehnilise nõustamise 

keskusena EFSI raames. See hõlmab 

toetust tehnilise abi kasutamiseks projekti 

koostamisel, uudsete rahastamisvahendite 

kasutamiseks, avaliku ja erasektori 

partnerluse kasutamiseks ning vajaduse 

korral nõuandeid ELi õiguse asjaomastes 

küsimustes, piiramata komisjoni pädevust 

kontrollida liidu õiguse kohaldamist.  

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, tehnilise abi ekspertide, riiklike 

ja piirkondlike tugipankade, kohalike ja 

piirkondlike asutuste ja sidusrühmade, sh 

piirkondlikud innovatsiooniplatvormid, 
ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide juhtimisorganite ja 
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järelevalvekomiteede, samuti piirkondlike 

arenguagentuuride teadmisi. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSId 

juhib juhtorgan, kes määrab kindlaks 

strateegilise suuna, strateegilise varade 

jaotuse ning tegevuspõhimõtted ja -korra, 

sealhulgas selliste projektide 

investeerimispoliitika, mida EFSI võib 

toetada, ja EFSI riskiprofiili kooskõlas 

artikli 5 lõikes 2 sätestatud eesmärkidega. 

Juhtorgan valib ühe oma liikmetest 

eesistujaks. 

1. EFSI lepinguga nähakse ette, et 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. 

Nende kindlaksmääramisel võtab 
juhtorgan arvesse vajadust vältida 

geograafilist koondumist. Juhtorgan valib 

ühe oma liikmetest eesistujaks. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSI-l 

on investeeringute komitee, kes vastutab 

võimalike tehingute analüüsimise eest 

kooskõlas EFSI investeerimispoliitikaga ja 

ELi tagatise vormis toetuse andmise 

heakskiitmise eest tehingutele kooskõlas 

artikliga 5, olenemata nende 

geograafilisest asukohast.  

5. EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSI-l 

on investeeringute komitee, kes vastutab 

võimalike tehingute analüüsimise eest 

kooskõlas EFSI investeerimispoliitikaga ja 

ELi tagatise vormis toetuse andmise 

heakskiitmise eest tehingutele kooskõlas 

artikliga 5. 

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus 

sõltumatut eksperti ja tegevdirektor. 

Sõltumatutel ekspertidel on suured 

asjakohased kogemused projektide 

rahastamise valdkonnas ja nad nimetab 

ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 

ametiajaks, mida võib pikendada.  

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus 

sõltumatut eksperti ja tegevdirektor. 

Sõltumatutel ekspertidel on suured 

asjakohased kogemused projektide 

rahastamise valdkonnas ja ulatuslikud 

ekspertteadmised muu hulgas 

regionaalarengu valdkonnas ning nad 
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nimetab ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 

ametiajaks, mida võib pikendada.  

Investeeringute komitee otsused tehakse 

lihthäälteenamusega.  

Investeeringute komitee otsused tehakse 

lihthäälteenamusega.  

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Investeeringute komitee võtab arvesse 

liidu eesmärki tugevdada majanduslikku, 

sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 

ning vältida piirkondadevahelise 

tasakaalustamatuse suurendamist, et 

saavutada kogu liidus igakülgne 

harmooniline areng. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1  

 

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. Asjaomased 

tehingud on kooskõlas liidu poliitika ning 

liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 

majanduskasvu strateegiaga ja toetavad 

mis tahes järgmist üldeesmärki: 

(a) taristu arendamine, sealhulgas 

transpordivaldkonnas, eelkõige 

tööstuskeskustes, energiavaldkonnas, 

eelkõige energiaühendus, ja digitaalse 

taristu valdkonnas; 

(a) taristu arendamine, sealhulgas 

transpordi- ja piiriüleste ühenduste 

valdkonnas, eelkõige tööstus- ja 

turismikeskustes, energiavaldkonnas, 

eelkõige energiaühendus ja 

taastuvenergia, ja digitaalse taristu 
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valdkonnas; 

(b) investeeringud haridusse ja koolitusse, 

tervishoidu, teadus- ja arendustegevusse, 

info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasse 

ning innovatsiooni; 

(b) investeeringud haridusse ja koolitusse, 

sotsiaalsesse kaasamisse, tervishoidu, 

teadus- ja arendustegevusse, info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiasse, 

innovatsiooni ja sinisesse majanduskasvu; 

(c) taastuvenergia ning energia- ja 

ressursitõhususe edendamine; 

(c) taastuvenergia ning energia- ja 

ressursitõhususe edendamine; 

(d) taristuprojektid keskkonna, 

loodusvarade, linnaarenduse ja 

sotsiaalvaldkonnas; 

(d) taristuprojektid keskkonna, 

loodusvarade, linnaarenduse ja 

sotsiaalvaldkonnas, sh vajaduse korral 

sotsiaaleluruumid, ning avalike teenuste 

valdkonnas; 

(e) rahalise toetuse andmine artikli 1 lõikes 

1 osutatud äriühingutele, sealhulgas 

käibekapitali riski rahastamine. 

(e) rahalise toetuse andmine artikli 1 lõikes 

1 osutatud äriühingutele, sealhulgas 

käibekapitali riski rahastamine. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Asjaomaste tehingutega aidatakse 

kaasa tehingute teostamise piirkonna 

pikaajalisele säästvale arengule. 

 

Muudatusettepanek  27 

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. Liikmesriigid võivad kasutada Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfonde, et toetada 

selliste toetuskõlblike projektide 

rahastamist, millesse EIP ELi tagatise 

toetusel investeerib vastavalt nende 

fondide suhtes kohaldatava 

õigusraamistiku kohastele eesmärkidele, 

põhimõtetele ja eeskirjadele ning 

partnerluslepingutele ja asjakohastele 
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programmidele. Tagatakse 

koordineerimine, täiendavus ja 

vastastikune täiendavus, sidusus ja 

koostoime. Samale kuluartiklile ei anta 

toetust rohkem kui ühest allikast. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 17 vastu delegeeritud õigusakte, 

millega sätestatakse täiendav erikord, mis 

puudutab Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide toetuse 

kombineerimist projektidega, mida EIP 

rahastab ELi tagatise abiga, sealhulgas 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi 

osalemise kord investeerimisplatvormide 

raames. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 4 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 b. Komisjon, EIP ja liikmesriigid 

tagavad, et kõikide EFSI rahalise toega 

investeeringute puhul võetakse arvesse 

nende mõju piirkondlikul tasandil ning 

mõju majanduslikule, sotsiaalsele ja 

territoriaalsele ühtekuuluvusele ning et 

nendega edendatakse koostoimet ja 

tõhusat koordineerimist EFSI ning 

Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide vahel, tagamaks, et 

nendega aidatakse kaasa liidu 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse saavutamisele. 
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Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 9 Artikkel 9 

Euroopa investeerimisprojektide register Euroopa investeerimisprojektide register 

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 toel läbipaistva praeguste ja 

võimalike tulevaste investeerimisprojektide 

registri loomist liidus. Register ei mõjuta 

lõplike projektide valimist toetuseks 

vastavalt artikli 3 lõikele 5. Projektide 

valimisel võetakse arvesse lisandväärtust 

majandusliku ja sotsiaalse 

jätkusuutlikkuse seisukohast. 

 1 a. Liikmesriigid kasutavad ära 

piirkondlike ja kohalike asutuste ja 

sidusrühmade, sealhulgas piirkondlike 

innovatsiooniplatvormide, 

arenguagentuuride ning Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide 

haldusasutuste eksperditeadmisi, et saada 

teavet praeguste ja tulevaste 

investeerimisvõimaluste ja -suundumuste 

kohta. 

2. Komisjon ja EIP koostavad, 

ajakohastavad ja levitavad korrapäraselt ja 

struktureeritud viisil teavet praeguste ja 

tulevaste investeeringute kohta, mis 

märkimisväärselt aitavad saavutada ELi 

poliitikaeesmärke. 

2. Komisjon ja EIP koostavad, 

ajakohastavad ja levitavad korrapäraselt ja 

struktureeritud viisil kogu kättesaadavat 

teavet praeguste ja tulevaste 

investeeringute kohta, mis 

märkimisväärselt aitavad saavutada ELi 

poliitikaeesmärke. Euroopa Parlament 

võib küsida komisjonilt ja EIP-lt selle 

kohta täiendavaid selgitusi. 

3. Liikmesriigid koostavad, ajakohastavad 

ja levitavad korrapäraselt ja struktureeritud 

viisil teavet nende territooriumil tehtavate 

praeguste ja tulevaste 

investeerimisprojektide kohta. 

3. Liikmesriigid ning vajaduse korral 

piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 
koostavad, ajakohastavad ja levitavad 

korrapäraselt ja struktureeritud viisil teavet 

nende territooriumil tehtavate praeguste ja 

tulevaste investeerimisprojektide kohta. 
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Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. EIP annab kord aastas, vajaduse korral 

koos EIFiga, Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aru EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute kohta. See aruanne 

avalikustatakse ja see hõlmab järgmist: 

2. EIP annab kord aastas, vajaduse korral 

koos EIFiga, Euroopa Parlamendile, 

nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

Komiteele aru EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute kohta. See aruanne 

avalikustatakse ja see hõlmab järgmist: 

(a) hinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute kohta tehingu, 

sektori, riigi ja piirkonna tasandil ning 

nende tehingute käesolevale määrusele 

vastavuse kohta koos hinnanguga EIP 

rahastamis- ja investeerimistehingute 

jaotuse kohta artikli 5 lõikes 2 esitatud 

eesmärkide lõikes; 

(a) hinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute kohta tehingu, 

sektori, riigi, piirkonna ja makropiirkonna 

tasandil ning nende tehingute käesolevale 

määrusele vastavuse kohta koos 

hinnanguga EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute jaotuse kohta artikli 

5 lõikes 2 esitatud eesmärkide lõikes; 

 (-a) nende projektide kirjeldus, mille 

puhul Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide rahaline abi on 

kombineeritud EFSI-lt saadava abiga, 

ning mõlemast rahastamisallikast saadava 

abi kogusumma; 

 (-aa) hinnang Euroopa lisaväärtusele ja 

EFSI panusele liidu poliitika eesmärkide, 

eelkõige aruka, jätkusuutliku ja kaasava 

majanduskasvu eesmärkide saavutamisse; 

(b) koondhinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute lisandväärtuse, 

erasektori vahendite kaasamise ning 

hinnanguliste ja tegelike väljundite, 

tulemuste ja mõju kohta; 

(b) koondhinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute lisandväärtuse, 

erasektori vahendite kaasamise ning 

hinnanguliste ja tegelike väljundite, 

tulemuste ja mõju kohta; 

(c) koondhinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingutest kasusaajatele üle 

kantud rahalise kasu kohta; 

(c) koondhinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingutest kasusaajatele üle 

kantud rahalise kasu kohta; 

(d) hinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute kvaliteedi kohta; 

(d) hinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute kvaliteedi, sh 

saavutatud tulemuste kohta; 

(e) üksikasjalik teave ELi tagatise 

kasutamise kohta; 

(e) üksikasjalik teave ELi tagatise 

kasutamise kohta; 
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(f) EFSI finantsaruanded. (f) EFSI finantsaruanded. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Lõike 2 punktis b viidatud aruandes 

hindab komisjon EFSI rahalist panust 

liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 

majanduskasvu strateegiasse, selle 

kooskõla muude liidu 

poliitikavaldkondade ja vahenditega ning 

EFSI tehingute mõju majanduslikule, 

sotsiaalsele ja territoriaalsele 

ühtekuuluvusele. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. Kui käesoleva määruse artikli 5 lõike 

4 kohaselt kasutatakse Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfonde selliste 

toetuskõlblike projektide rahastamiseks, 

millesse EIP investeerib ELi tagatise toel, 

annavad liikmesriigid kõnealuse 

rahastamise kohta teavet ühissätete 

määruse artikli 50 lõikes 5 ja artikli 52 

lõike 2 punktis d sätestatud 

aruandekohustuste raames. 
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