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LÜHISELGITUS 

Ühtekuuluvuspoliitika kuulub ELi kõige olulisemate investeerimispoliitika valdkondade 

hulka ning on suunatud majanduskasvule, konkurentsivõimele, töökohtade loomisele, ELi 

kodanike elukvaliteedi parandamisele ja jätkusuutlikule arengule pikas perspektiivis. Kuid 

üksnes ühtekuuluvuspoliitikaga ei ole võimalik tagada asjakohast investeeringute mahtu, mida 

on vaja, et tagada ELi piisav majanduskasv. 

 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) näol on EL kasutusele võtnud 

innovatiivse vahendi, millega püütakse esialgu võtta uus kurss ning leida uusi 

investeerimislahendusi. Hetkel, kui avaliku sektori vahendid on suurema surve all kui kunagi 

varem, on EFSI eesmärk võimendada maksimaalselt avaliku sektori vahendite mõju ning 

meelitada samas ligi erasektori investeeringuid.  

 

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

toetatakse majanduskasvu ja Euroopa lisaväärtusega strateegilisi investeeringuid liidu 

poliitikaeesmärkide saavutamiseks, esineb nende puhul olulisi erinevusi kohaldamisala ja 

eesmärkide osas.  

 

Arvamuse koostaja on veendunud, et regionaalarengukomisjoni arvamus, mis käsitleb 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse muutmist ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja 2015/1017, peaks 

ühest küljest tagama nimetatud vahendite parema kooskõlastatuse, suurendades sünergiat ja 

tagades nende omavahelise täiendavuse, et Euroopa Liidu erinevatest vahenditest ja fondidest 

eraldatav toetus ei kattuks, ning tagades teisest küljest, et eeskätt EFSI toetatavad algatused ja 

projektid üksteist ka tõepoolest täiendavad. 

 

Investeerimisplatvormid on optimaalne võimalus Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

ning EFSI vahelise sünergia ärakasutamiseks, kuna tegu on paindlike vahenditega, mis 

võimaldavad välja selgitada ja rahastada majanduslikult jätkusuutlikke projekte ja algatusi 

ning meelitada ligi võimalikke investoreid, kusjuures erasektori vahendeid kasutatakse 

selleks, et täiendada ELi eelarve raames ning EIP grupi, riiklike tugipankade ja 

finantseerimisasutuste eraldatud avaliku sektori vahendeid. 

 

Investeerimisplatvormide kaudu tuleb suurendada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

osalust EFSIs, kasutades selleks piirkondliku, valdkondliku (ühes konkreetses valdkonnas 

võivad olla kaasatud mitu liikmesriiki) ja riikliku (koondades teatavaid investeerimisprojekte 

teatava liikmesriigi territooriumil) tasandi rahalisi vahendeid.  

 

Piiriüleste projektide puhul peab arvamuse koostaja oluliseks kõiki projekte, mitte ainult 

vähemalt üht Ühtekuuluvusfondist rahastatavat riiki hõlmavaid projekte, ning neid tuleb EFSI 

projektide arendamisel oluliseks pidada. Eelkõige võib nii füüsilisel infrastruktuuril (eelkõige 

jätkusuutlikumad taristuliigid nagu raudtee) kui ka mittefüüsilisel infrastruktuuril (e-taristu, 

infotehnoloogia- ning teadusuuringute ja innovatsioonivõrgustik) olla strateegiline roll EFSI 

majanduskasvu ja arengueesmärkide saavutamisel.  

 

Selles kontekstis on arvamuse koostaja veendunud, et asjakohane on näha ette konkreetne 

kord vahendite võimalikuks kombineerimiseks tingimusel, et see toimub kooskõlas 
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korraldusasutustega. EFSI määruse muutmine peab toimuma käsikäes finantsmääruste 

(koondmäärused) ja eelkõige ühissätete määruse muutmisega, et tagada tõeline sünergia ning 

eri vahendite tulemuslik koostoime.  

 

Lisaks rõhutatakse, kui oluline on tagada geograafiline tasakaal kogu liidus, mis aitab seeläbi 

tugevdada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust. Sellega seoses tuleb 

toetada riike, kes ei ole veel suutnud maksimaalselt EFSI võimalusi ära kasutada, ning neid 

peavad toetama ka ELi organid, pakkudes näiteks tõhusamat tehnilist tuge ka kohalikul 

tasandil, aga ka seeläbi, et kooskõlastatakse EIP piirkondlike büroode tegevust, kusjuures 

tuleb vältida assigneeringute eraldamist konkreetsetele piirkondadele või valdkondadele.  

 

Seda silmas pidades peavad EIP ja komisjon lisaks sellele tõhustama vahendeid, millega 

hinnatakse algatatud projektide tulemusi ning mõju Euroopa majanduslikule, sotsiaalsele ja 

territoriaalsele ühtekuuluvusele. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil võtta arvesse 

järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Pärast investeerimiskava esitlemist 

novembris 20143 on tingimused 

investeeringute kasutamiseks paranenud 

ning usk Euroopa majandusse ja 

majanduskasvu taastumas. Liidu 
majandus on neljandat aastat järjest 

mõõdukalt elavnenud: 2015. aastal kasvas 

sisemajanduse koguprodukt 2 %. 
Suuremate investeerimisprojektide 

makromajanduslik mõju ei saa küll olla 

kohene, ent investeerimiskavaga algatatud 

laiaulatuslikud jõupingutused annavad juba 

konkreetseid tulemusi. Investeeringute 

kasv peaks 2016. ja 2017. aastal tasapisi 

jätkuma, kuigi see on ikka veel allpool 

varasemat määra. 

(1) Liidu majandus on neljandat aastat 

järjest mõõdukalt elavnenud. Suuremate 

investeerimisprojektide makromajanduslik 

mõju ei saa küll olla kohene, ent komisjon 

leiab, et investeerimiskavaga algatatud 

laiaulatuslikud jõupingutused annavad juba 

konkreetseid tulemusi. 

_________________  

3 COM(2014) 903 final.  
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Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Positiivset hoogu tuleb hoida ja on 

vaja jätkata jõupingutusi, et taastada 

pikaajaline jätkusuutlik 

investeerimismäär. Investeerimiskava 

mehhanismid toimivad ning neid tuleks 

tugevdada, et kaasata erainvesteeringuid 

Euroopa tuleviku seisukohalt tähtsatesse 

sektoritesse, kus esineb veel turutõrkeid 

või mitteoptimaalseid 

investeerimisolukordi. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) Euroopa Kontrollikoda avaldas 11. 

novembril 2016 arvamuse nr 2/2016 

teemal „EFSI: varajane ettepanek fondi 

kestuse pikendamiseks ja mahu 

suurendamiseks“, milles väideti, et 

Euroopa Komisjoni plaanid Junckeri 

kava keskmes oleva investeerimisfondi 

suurendamiseks ja selle kestuse 

pikendamiseks tehti liiga vara ning 

piisaval määral põhjendamata. Euroopa 

Kontrollikoda rõhutas ka seda, et 

põhjalikku mõjuhinnangut ei ole tehtud, 

ning kritiseeris asjaolu, et säte, mis sidus 

EFSI jätkumise sõltumatu hindamise 

tulemustega, on välja jäetud. Lisaks 

rõhutas Euroopa Kontrollikoda ohtu, et 

mitmekordistavat mõju on ülehinnatud, 

kinnitades, et tegemist on eeldatavate 

eesmärkide ja tulemustega, mida ei 

kinnita konkreetsed, täpsed, selged ega 

vahetud andmed.  
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Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) EIP grupi hallatav ja kaastoetatav 

EFSI on kindlalt saavutamas eesmärki 
kaasata 2018. aasta keskpaigaks 

reaalmajandusse vähemalt 315 miljardit 

eurot lisainvesteeringuid. Vahendite 

kasutamine on turul olnud eriti kiire seoses 

VKEde komponendiga, mille puhul EFSI 

tulemused on oodatust palju paremad. 

Juulis 2016 suurendati VKEde komponenti 

500 miljoni euro võrra määruse (EL) nr 

2015/1017 olemasolevatest näitajatest 

lähtudes. Senisest suurem osa 

rahastamisvahenditest tuleks suunata 

VKEdele, arvestades, et VKEde nõudlus 

EFSIst rahastamise järele on turul 

erakordselt suur: 40 % EFSI tõhustatud 

riskivõtmisvõimest tuleks suunata sellele, 

et suurendada VKEde juurdepääsu 

rahastamisele. 

(4) EIP grupi hallatava ja 

kaastoetatava EFSIga loodetakse 

saavutada eesmärk kaasata 2018. aasta 

keskpaigaks reaalmajandusse vähemalt 315 

miljardit eurot lisainvesteeringuid. 

Investeeringud on aga liikmesriikide 

lõikes olnud väga ebaühtlased ja see on 

EFSI suur puudus, millega tuleb kiiresti 

tegeleda. Vahendite kasutamine on turul 

olnud eriti kiire seoses VKEde 

komponendiga, mille puhul EFSI 

tulemused on oodatust palju paremad. 

Juulis 2016 suurendati VKEde komponenti 

500 miljoni euro võrra määruse (EL) nr 

2015/1017 olemasolevatest näitajatest 

lähtudes. Senisest suurem osa 

rahastamisvahenditest tuleks suunata 

VKEdele, arvestades, et VKEde nõudlus 

EFSIst rahastamise järele on turul 

erakordselt suur: 40 % EFSI tõhustatud 

riskivõtmisvõimest tuleks suunata sellele, 

et suurendada VKEde juurdepääsu 

rahastamisele. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Määruse (EL) 2015/1017 artikli 18 

lõigetes 6 ja 7 on ette nähtud, et selle 

määruse muutmise ettepanek esitatakse 5. 

juuliks 2018, ja nõutakse, et ettepanekuga 

peab kaasnema sõltumatu hinnang selle 

kohta, kas EFSI „saavutab talle seatud 

eesmärke ning kas investeeringute 

toetamise kava jätkamine on 
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põhjendatud“. See hinnang avaldati alles 

pärast komisjoni ettepanekut EFSI 

pikendamise kohta. 

 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) EFSI loodi algselt kolmeks aastaks 

ja selle eesmärk oli tagada 

investeeringuteks vähemalt 315 miljardit 

eurot. Võttes arvesse saavutatud edu, 

soovib komisjon kahekordistada nii EFSI 

kestust kui ka finantssuutlikkust. Seaduslik 

pikendamine ja tugevdamine hõlmab 

käsiloleva mitmeaastase finantsraamistiku 

perioodi ja peaks tagama aastaks 2020 

kokku vähemalt poole triljoni euro 

väärtuses investeeringuid. Et suurendada 

EFSI võimsust veelgi ja saavutada 

investeerimissihi kahekordistamise 

eesmärk, peaksid liikmesriigid seadma 
EFSI toetamise prioriteediks. 

(6) EFSI loodi algselt kolmeks aastaks 

ja selle eesmärk oli tagada 

investeeringuteks vähemalt 315 miljardit 

eurot. Fondiga on saavutatud mõningast 

edu, näiteks on tagatud rahastatud 

projektide täiendavus, geograafiline 

tasakaal ja jätkusuutlikkus, kuid sel on ka 

puudujääke. Komisjon on teatanud, et 

laiendab ettepanekut, milles 

kahekordistatakse nii EFSI kestust kui ka 

finantssuutlikkust, et kooskõlastada EFSI 

paremini liidu ühtekuuluvuse ja 

integratsiooni eesmärkidega. Komisjoni 

kavandatud seaduslik pikendamine ja 

tugevdamine hõlmab käsiloleva 

mitmeaastase finantsraamistiku perioodi ja 

peaks tagama aastaks 2020 kokku vähemalt 

poole triljoni euro väärtuses 

investeeringuid. Et üritada suurendada 

EFSI suutlikkust, on liikmesriikidel 

võimalik seada EFSI toetamine 

prioriteediks. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Euroopa Kontrollikoda järeldas 

11. novembril 2016, et majandusliku, 

sotsiaalse ja keskkonnamõju hindamiseks 

või järelduse tegemiseks EFSI eesmärkide 

täitmise kohta on veel liiga vara. Põhjalik 
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mõjuhindamine annab vajalikud tõendid 

selle kohta, kas EFSI-t tuleks pikendada 

või mitte. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) 2020. aastale järgnevaks perioodiks 

kavatseb komisjon esitada vajalikud 

ettepanekud, et jätkata strateegiliste 

investeeringute tegemist jätkusuutlikul 

tasandil. 

(7) 2020. aastale järgnevaks perioodiks 

kavatseb komisjon esitada vajalikud 

ettepanekud, et jätkata strateegiliste 

investeeringute tegemist jätkusuutlikul 

tasandil, täiendades liidu olemasolevaid 

fonde ja programme nagu Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondid, mis on 

jätkuvalt peamised vahendid, millest 

toetatakse ühtekuuluvust ja 

investeeringuid kõigis liikmesriikides ja 

piirkondades, eesmärgiga edendada 

majanduskasvu ja töökohtade loomist 

ning vähendada arengu erinevusi liidu eri 

piirkondade vahel. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Ettepanekutele 

investeerimisperioodi pikendamise kohta 

kauemaks kui 2020. aastani peaksid 

eelnema sõltumatud hinnangud, millel 

need ettepanekud peaksid põhinema ja 

milles analüüsitakse seda, kas EFSI 

saavutab oma eesmärgid, eelkõige seoses 

projektide täiendavusega ja fondi mõjuga 

majanduskasvule ja tööhõivele. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 7 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 b) EFSI pikendamise ettepanekute 

eesmärk ei tohiks olla Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide 

asendamine ega nende eelarve 

vähendamine. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Kahekordistatud kestuse ja 

finantssuutlikkusega EFSI peaks tegelema 

järelejäänud turutõrgete kõrvaldamise ja 

mitteoptimaalsete investeerimisolukordade 

lahendamisega ning jätkama erasektori 

suurema täiendavusega investeeringute 

kaasamist valdkondades, mis on Euroopas 

töökohtade loomise – sealhulgas noorte 

jaoks –, majanduskasvu ja 

konkurentsivõime seisukohalt olulised. 

Selleks on vaja investeeringuid 
energiasektorisse, keskkonna- ja 

kliimameetmetesse, sotsiaal- ja 

inimkapitali ning nendega seotud 

taristusse, tervishoidu, teadusuuringutesse, 

uuendustegevusse, piiriülesesse ja 

säästvasse transporti ning 

digitaliseerimisse. Eelkõige tuleks 

suurendada nende toimingute rahastamist, 

mida EFSI toetab Pariisi 

kliimakonverentsil liidu poolt seatud 

ambitsioonikate eesmärkide saavutamiseks. 

Energiaühendusega seotud prioriteetsetele 

projektidele ja energiatõhususe projektidele 

tuleks samuti suuremat tähelepanu pöörata. 

EFSI toetust ei tohiks kasutada kiirteede 

jaoks, kui see ei ole ette nähtud 

Ühtekuuluvusfondist rahastatavate riikide 

transporti suunatud erainvesteeringute või 

vähemalt üht Ühtekuuluvusfondist 

rahastatavat riiki hõlmavate piiriüleste 

(8) Kahekordistatud kestuse ja 

finantssuutlikkusega EFSI peaks tegelema 

järelejäänud turutõrgete kõrvaldamise ja 

mitteoptimaalsete investeerimisolukordade 

lahendamisega ning jätkama erasektori 

investeeringute kaasamist Euroopas 

töökohtade loomise seisukohalt olulistes 

valdkondades, avaliku ja erasektori 

partnerluste edendamist ning strateegiliste 

investeeringute toetamist, mille 

täiendavust on suurendatud ja millel on 

suur sotsiaalne, keskkonnaalane, 

territoriaalne ja majanduslik 

lisandväärtus, tegutsedes liidu 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse nimel. Erilist tähelepanu 

tuleb pöörata ELi toimimise lepingu 

artiklis 174 osutatud piirkondadele. Siia 

kuuluvad investeeringud praeguste 

majanduslike suundumustega vastavuses 

olevatesse valdkondadesse, näiteks 
energiasektorisse, keskkonna- ja 

kliimameetmetesse, sotsiaal- ja 

inimkapitali ning nendega seotud 

taristusse, tervishoidu, teadusuuringutesse, 

uuendustegevusse, piiriülesesse ja 

säästvasse transporti ning 

digitaliseerimisse. Suurendada tuleks 

nende toimingute rahastamist, mida EFSI 

toetab Pariisi kliimakonverentsil liidu poolt 

seatud ambitsioonikate eesmärkide 
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transpordiprojektide toetamiseks. Kuigi 

põllumajanduse, kalanduse ja vesiviljeluse 

valdkonna projektid vastavad juba toetuse 

saamise tingimustele, tuleks selguse 

huvides sõnaselgelt ette näha, et sellised 

projektid kuuluvad üldiste eesmärkide alla, 

mis vastavad EFSI toetuse saamise 

tingimustele. 

saavutamiseks. Energiaühendusega seotud 

prioriteetsetele projektidele ja 

energiatõhususe projektidele tuleks samuti 

suuremat tähelepanu pöörata. EFSI toetust 

ei tohiks kasutada kiirteede jaoks, kui see 

ei ole ette nähtud Ühtekuuluvusfondist 

rahastatavate riikide transporti suunatud 

investeeringute või vähemalt üht 

Ühtekuuluvusfondist rahastatavat riiki 

hõlmavate piiriüleste transpordiprojektide 

toetamiseks. Kuigi põllumajanduse, 

kalanduse ja vesiviljeluse valdkonna 

projektid vastavad juba toetuse saamise 

tingimustele, tuleks selguse huvides 

sõnaselgelt ette näha, et sellised projektid 

kuuluvad üldiste eesmärkide alla, mis 

vastavad EFSI toetuse saamise 

tingimustele. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Tuleks ergutada 

segarahastamistoiminguid, mis 

kombineerivad tagastamatut toetust ja/või 

liidu eelarvest eraldatavaid 

rahastamisvahendeid, nagu Euroopa 

ühendamise rahastu raames kättesaadavad 

vahendid, ning EIP grupi rahastust, 

sealhulgas EFSI raames antavad EIP 

vahendid, ja muude investorite toetust, 

arvestades nende potentsiaali tõhustada 

EFSI sekkumist. Segarahastamise eesmärk 

on suurendada liidu eelarvest tehtavate 

kulutuste lisandväärtust, meelitades ligi 

täiendavaid rahalisi vahendeid 

erainvestoritelt, ning tagada toetatavate 

meetmete majanduslik ja rahaline 

elujõulisus. 

(10) Tuleks ergutada tagastamatu 

toetuse ja/või liidu eelarvest eraldatavate 

rahastamisvahendite, nagu Euroopa 

ühendamise rahastu raames kättesaadavate 

vahendite ning EIP grupi rahastuse, 

sealhulgas EFSI raames antavate EIP 

vahendite, ja muude investorite toetuse 

kombineerimist, arvestades nende 

potentsiaali tõhustada EFSI sekkumist. 

Kombineerimise eesmärk on suurendada 

liidu eelarvest tehtavate kulutuste 

lisandväärtust, meelitades ligi täiendavaid 

rahalisi vahendeid erainvestoritelt, ning 

tagada toetatavate meetmete majanduslik ja 

rahaline elujõulisus. EFSI ja Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide 

kombineeritud kasutamine võib aidata 

laiendada EFSI geograafilist ulatust. 

EFSI ei tohiks aga asendada ega välja 

tõrjuda toetusi. Säilitada tuleb ka EFSI 

täiendavus. 
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Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) EFSI potentsiaal elavdada 

tööturge ja luua püsivaid töökohti tuleks 

selgemalt esile tuua, nagu see on 

ühtekuuluvuspoliitika puhul, ning koguda 

ja analüüsida asjaomaseid 

usaldusväärseid andmeid. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Selleks et ergutada EFSI 

kasutuselevõttu vähem arenenud ja 

üleminekupiirkondades, tuleks laiendada 
EFSI toetuse tingimustele vastavate 

üldeesmärkide ulatust. 

(11) Euroopa Investeerimispanga 

(EIP) aruandes „Evaluation of the 

functioning of the European Fund for 

Strategic Investments“ (Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi 

toimimise hindamine), mis avaldati 6. 

oktoobril 2016, rõhutatakse vajadust 

tegeleda EFSI toetuse geograafilise 

tasakaalustamatusega selliste meetmete 

abil nagu EFSI toetuse tingimustele 

vastavate üldeesmärkide ja projektide 

ulatuse laiendamine ning Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse rolli 

tõhustamine. Seetõttu tuleks võtta 

meetmeid EFSI valdkondliku ja 

geograafilise mitmekesisuse 

suurendamiseks ja kaitseks, et saavutada 

liidu ühtekuuluvuseesmärgid ja ergutada 

EFSI kasutuselevõttu eelkõige vähem 

arenenud ja üleminekupiirkondades.  

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 a) EFSI-t ja Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfonde tuleks käsitada üksteist 

täiendavatena, Euroopa lisaväärtusse 

tehtavaid strateegilisi jätkusuutlikke 

investeeringuid toetavana, et saavutada 

liidu poliitikaeesmärke, nagu liidu 

kliimaeesmärgid, mille abil saab 

panustada territoriaalsesse arengusse ja 

ühtekuuluvusse. EFSI ja Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide 

kohaldamisala, eesmärgid, põhjendus, 

ülesehitus ning õigus- ja reguleeriv 

raamistik on siiski erinevad. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 b) EFSI-t tuleks paremini tutvustada 

ELi kandidaatriikidele ja taotlejariikidele, 

võttes arvesse nende riikide väga madalat 

teadlikkust EFSIst ja asjaolu, et EFSI 

kaudu ei ole siiani rahastatud ühtki 

projekti neis riikides. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Kuna VKEde nõudlus EFSIst 

rahastamise järele on turul erakordselt suur 

ja eeldatavasti sellisena ka püsib, tuleks 

EFSI VKEde komponenti laiendada. Erilist 

tähelepanu tuleks pöörata sotsiaalsetele 

ettevõtetele, sealhulgas uute instrumentide 

arendamise ja kasutuselevõtmise kaudu. 

(16) Kuna VKEde nõudlus EFSIst 

rahastamise järele on turul erakordselt suur 

ja eeldatavasti sellisena ka püsib, tuleks 

EFSI VKEde komponenti laiendada, 

eelkõige vähem arenenud ja 

üleminekupiirkondades. Erilist tähelepanu 

tuleks pöörata sotsiaalsetele ettevõtetele, 

samuti jätkusuutlike ja digiprojektidega 
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tegelevatele ettevõtetele, sealhulgas uute 

instrumentide arendamise ja 

kasutuselevõtmise ning rahastamisallikate 

mitmekesistamise kaudu, julgustades 

kattuvat rahastamist, näiteks 

ühisrahastamine. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) EIP ja EIF peaksid tagama, et 

lõppkasusaajaid, sealhulgas VKEsid, 

teavitatakse EFSI toetuse olemasolust, et 

suurendada määruse (EL) nr 2015/1017 

alusel antava ELi tagatise nähtavust. 

(17) EIP ja EIF peaksid tagama, et 

lõppkasusaajaid, sealhulgas VKEsid, 

teavitatakse erinevate ELi 

rahastamisvahendite olemasolust, mida 

võib kasutada eraldi või koos EFSIga, 

ning pakkuma abi kõige asjakohasema 

vahendi või vahendite kombinatsiooni 

valimisel, et suurendada teadlikkust 

määruse (EL) nr 2015/1017 alusel antavast 

ELi tagatisest ning innustada koostama 

laia valdkondliku ja geograafilise 

ulatusega investeerimisprojekte. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17 a) Tuleks käivitada EFSI 

investeerimisprojektide 

teavituskampaaniad. Sellega seoses peaks 

EIP avaldama teostatud toimingute ja 

projektide kohta teavet ja mõju hindamise 

tulemused, märkides ära nende 

lisaväärtuse ja täiendavuse. Samuti peaks 

EIP avaldama iga rahastatava projekti 

analüütilised andmed, et oleks võimalik 

siduda andmeid EFSI poolt loodud 

töökohtadega.  

 



 

PE595.749v02-00 14/27 AD\1121099ET.docx 

ET 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Euroopa investeerimisnõustamise 

keskuse tegevust tuleks tõhustada ja see 

peaks keskenduma vajadustele, mida 

kehtiv kord piisavalt ei käsitle. Keskus 

peaks erilist tähelepanu pöörama kaht või 

enamat liikmesriiki kaasavate projektide ja 

Pariisi kliimakonverentsil seatud 

eesmärkide saavutamisele kaasa aitavate 

projektide ettevalmistamise toetamisele. 

Hoolimata Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse 

eesmärgist tegutseda olemasolevatele EIP 

ja komisjoni osutatavatele 

nõustamisteenistustele tuginedes ühtse 

projektide rahastamise tehnilise nõustamise 

keskusena liidus, peaks ta ka aktiivselt 

kaasa aitama EFSI valdkondliku ja 

geograafilise mitmekesisuse eesmärgi 

saavutamisele ja toetama EIPd vajaduse 

korral projektide algatamisel. Samuti peaks 

keskus aktiivselt osalema 

investeerimisplatvormide loomises ja 

andma nõu EFSI vahendite 

kombineerimiseks muude liidu 

rahastamisallikatega. 

(21)  Euroopa investeerimisnõustamise 

keskuse tegevust tuleks tõhustada ja 

seetõttu tuleks selle käsutusse anda 

asjakohane eelarve. Keskuse tegevus 
peaks keskenduma vajadustele, mida 

kehtiv kord piisavalt ei käsitle. Keskus 

peaks erilist tähelepanu pöörama kaht või 

enamat liikmesriiki kaasavate projektide ja 

Pariisi kliimakonverentsil seatud 

eesmärkide saavutamisele kaasa aitavate 

projektide ettevalmistamise toetamisele. 

Hoolimata Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse 

eesmärgist tegutseda olemasolevatele EIP 

ja komisjoni osutatavatele 

nõustamisteenistustele tuginedes ühtse 

projektide rahastamise tehnilise nõustamise 

keskusena liidus, peaks ta ka aktiivselt 

kaasa aitama EFSI valdkondliku ja 

geograafilise mitmekesisuse eesmärgi 

saavutamisele ja toetama EIPd vajaduse 

korral projektide algatamisel. Samuti peaks 

keskus aktiivselt osalema 

investeerimisplatvormide loomises ja 

andma nõu EFSI vahendite 

kombineerimiseks muude liidu 

rahastamisallikatega. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (1 a) Artikli 5 lõike 1 teine lõik 

asendatakse järgmisega: 
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EFSIst toetatud projekte, millega 

püütakse luua töökohti ja edendada 

jätkusuutlikku majanduskasvu, peetakse 

täiendavateks, kui nad kätkevad endas 

riske, mis on iseloomulikud EIP 

eritegevusele, nagu on sätestatud EIP 

põhikirja artiklis 16 ja EIP krediidiriski 

hindamise põhimõtetes.  

„EFSI toetatavat EIP eritegevust, nagu 

on sätestatud EIP põhikirja artiklis 16 ja 

EIP krediidiriski hindamise põhimõtetes, 

käsitletakse samuti täiendavana, kui on 

avalikult dokumenteeritud, et sellega 

käsitletakse turutõrkeid või 

mitteoptimaalseid investeerimisolukordi, 

ning mida EIP või EIFi poolt või 

olemasolevate liidu rahastamisvahendite 

abil ei oleks olnud võimalik ilma EFSI 

toetuseta samal ajavahemikul ellu viia.“ 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Turutõrgete kõrvaldamise või 

mitteoptimaalsete 

investeerimisolukordade lahendamise 

tõhustamiseks iseloomustavad EFSI poolt 

toetatavat EIP eritegevust üldiselt sellised 

näitajad nagu allutatus, osalemine 

riskijagamisvahendites, piiriülesus, avatus 

spetsiifilistele riskidele või muud II lisas 

lähemalt kirjeldatud aspektid. 

Turutõrgete kõrvaldamise või näiteks 

riigipiiride või riiklike õigusaktide 

põhjustatud takistuste tõttu 

mitteoptimaalse investeeringu 
lahendamise tõhustamiseks iseloomustavad 

EFSI poolt toetatavat EIP eritegevust 

üldiselt sellised näitajad nagu allutatus, 

osalemine riskijagamisvahendites, 

piiriülesus, avatus spetsiifilistele riskidele 

või muud II lisas lähemalt kirjeldatud 

aspektid. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Piiriülese koostöö projekte ning 

piirkondade vahelise, eriti 

funktsionaalsete piirkondade vahelise 

koostöö projekte käsitatakse samuti 
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täiendavatena. 

 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EIP eritegevuse miinimumriskist väiksemat 

riski kätkevaid EIP projekte võib samuti 

EFSIst toetada, kui ELi tagatise 

kasutamine on vajalik käesoleva lõike 

esimeses lõigus määratletud täiendavuse 

tagamiseks.  

EIP eritegevuse miinimumriskist väiksemat 

riski kätkevaid EIP projekte saab EFSIst 

toetada ainult juhul, kui on tõendatud, et 

ELi tagatise kasutamine on vajalik 

käesoleva lõike esimeses lõigus 

määratletud täiendavuse tagamiseks. 

Investeeringute komitee tagab 

täiendavuse kontrolli komitee 

valikumenetluses. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EFSI toetatavaid projekte, mis hõlmavad 

kaht või enamat liikmesriiki ühendavat 

füüsilist taristut või millega laiendatakse 

ühe liikmesriigi füüsilist taristut või 

füüsilise taristuga seotud teenuseid teisele 

liikmesriigile või teistele liikmesriikidele, 

käsitatakse samuti täiendavatena. 

EFSI toetatavaid piiriüleseid projekte, mis 

hõlmavad kaht või enamat liikmesriiki 

ühendavat füüsilist ja mittefüüsilist või 

mittemateriaalset taristut, nagu digitaalne 

taristu, infotehnoloogia- ja 

teadusuuringute võrgustik, või millega 

laiendatakse ühe liikmesriigi selliseid 

taristuid või taristuga seotud teenuseid 

teisele liikmesriigile või teistele 

liikmesriikidele, käsitatakse samuti 

täiendavatena. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav fraas 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EFSI lepingus on sätestatud, et EFSI toetab 

projekte, mille eesmärk on kõrvaldada 

turutõrkeid ja lahendada mitteoptimaalseid 

investeerimisolukordi ning mis:. 

EFSI lepingus on sätestatud, et EFSI toetab 

geograafiliselt tasakaalus projekte, mis on 

täiendavad ja mille eesmärk on kõrvaldada 

turutõrkeid ja lahendada mitteoptimaalseid 

investeerimisolukordi ning mis:. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a – alapunkt -i (uus) 

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 7 – lõige 8 – lõik 3 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 -i)  kolmas lõik asendatakse 

järgmisega: 

Investeeringute komitee koosseis peab 

olema sooliselt tasakaalustatud. Juhatus 

püüab valida eksperdid, kellel on 

investeerimisalased kogemused ühes või 

rohkemas järgmistest valdkondadest: 

Investeeringute komitee koosseis peab 

olema sooliselt tasakaalustatud. Juhatus 

püüab valida eksperdid, kellel on üheskoos 

investeerimisalased kogemused kõigis 

järgmistes valdkondades: 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt d 

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 7 – lõige 12 – lõik 2 – teine lause 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Otsused, millega kiidetakse heaks ELi 

tagatise kasutamine, on avalikud ja 

kättesaadavad ning sisaldavad otsuse 

tegemise põhjendust, pöörates erilist 

tähelepanu täiendavuse kriteeriumi 

järgimisele. Tundlikku äriteavet ei 

avaldata. Investeeringute komitee toetub 

otsuse tegemisel EIP esitatavatele 

Otsused, millega kiidetakse heaks ELi 

tagatise kasutamine, on avalikud ja 

kättesaadavad ning sisaldavad otsuse 

tegemise põhjendust, pöörates erilist 

tähelepanu liidu poliitika, sh aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu, 

kvaliteetsete töökohtade loomise ning 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
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dokumentidele. ühtekuuluvuse eesmärgi ning täiendavuse 

kriteeriumi järgimisele. Tuleks edendada 

geograafilist tasakaalu, tugevdades 

Euroopa investeerimisnõustamise keskuse 

abi liikmesriikidele, piirkondadele ja 

kohalikele omavalitsustele, kus EFSI 

projektides osalemise määr on madalam. 

Toimingute hindamiseks kasutatud 

näitajate tulemustabel avaldatakse kohe 

pärast ELi tagatise saanud toimingut 

käsitleva lepingu allkirjastamist, jättes 

välja tundliku äriteabe. Investeeringute 

komitee toetub otsuse tegemisel EIP 

esitatavatele dokumentidele.; 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b 

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EIP seab eesmärgiks, et taristu- ja 

innovatsioonikomponendi raames EFSI 

poolt eraldatavatest rahalistest vahenditest 

vähemalt 40 % ulatuses toetatakse 

projekte, mis sisaldavad kliimameetmeid 

toetavaid elemente, kooskõlas Pariisi 

kliimakonverentsi kohustustega. Juhatus 

annab selleks üksikasjalikke juhiseid.; 

EIP seab eesmärgiks, et taristu- ja 

innovatsioonikomponendi raames EFSI 

poolt kombineeritud eesmärkide 

saavutamiseks eraldatavatest rahalistest 

vahenditest vähemalt 40 % ulatuses 

toetatakse projekte, mis sisaldavad 

kliimameetmeid toetavaid elemente, 

kooskõlas Pariisi kliimakonverentsi 

kohustustega. See arvestus ei hõlma 

VKEde ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjate 

toetamiseks eraldatavaid EFSI rahalisi 

vahendeid. Juhatus annab selleks 

üksikasjalikke juhiseid.; 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 – teine lause 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Selline tugi hõlmab sihipärase toetuse 

andmist tehnilise abi kasutamiseks projekti 

struktureerimiseks, uudsete 

rahastamisvahendite kasutamiseks ning 

avaliku ja erasektori partnerluse 

kasutamiseks, võttes arvesse vähem 

arenenud finantsturgudega liikmesriikide 

eripära ja vajadusi.; 

Selline tugi hõlmab sihipärase toetuse 

andmist tehnilise abi kasutamiseks projekti 

struktureerimiseks, uudsete 

rahastamisvahendite kasutamiseks, 

keskendudes seejuures eelkõige VKEdele, 

piirkondlikele ja kohalikele 

omavalitsustele, ja avaliku ja erasektori 

partnerluse kasutamiseks ning nõuandeid 

liidu õigusega seotud asjakohastes 

küsimustes, võttes arvesse vähem arenenud 

finantsturgudega liikmesriikide eripära, 

vajadusi ja investeerimispotentsiaali. 

Euroopa investeerimisnõustamise keskus 

annab tehnilist abi artikli 9 lõikes 2 

loetletud valdkondades, sealhulgas 

energiatõhususe, taastuvenergia, 

põllumajanduse, ringmajanduse, TEN-T 

ja linnalise liikumiskeskkonna 

küsimustes. Lisaks annab Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus 

komisjonile teada tuvastatud mis tahes 

regulatiivsetest tõketest, olles niiviisi 

tagasiside kanaliks EIP ja komisjoni 

vahel.;  

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 14 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) võimendab kohalikke teadmisi, et 

hõlbustada EFSI toetust kogu liidus, ning 

aitab võimalust mööda saavutada II lisa 8. 

punktis nimetatud EFSI valdkondliku ja 

geograafilise mitmekesisuse eesmärki, 

toetades EIPd toimingute algatamisel; 

c) võimendab piirkondlikke ja 

kohalikke teadmisi ning toetab suutlikkuse 

suurendamist, et hõlbustada EFSI toetust 

kõigil tasanditel kogu liidus, ning aitab 

võimalust mööda saavutada ELi 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse eesmärke, nagu ka II lisa 

8. punktis nimetatud EFSI valdkondliku ja 

geograafilise mitmekesisuse eesmärki, 

toetades EIPd toimingute algatamisel, 

kooskõlastades ühtlasi tegevust riiklike ja 
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piirkondlike tugipankadega; 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 14 – lõige 2 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) annab proaktiivset tuge 

investeerimisplatvormide loomiseks; 

e) annab proaktiivset tuge 

investeerimisplatvormide loomiseks, 

eesmärgiga parandada juurdepääsu 

projektidele, mis hõlmavad eri 

liikmesriike, ka koostöös piirkondlike ja 

riiklike tugipankadega; 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 14 – lõige 2 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

f) annab nõu muude liidu 

rahastamisallikate (nagu Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondid, 

programm „Horisont 2020“ ja Euroopa 

ühendamise rahastu) kombineerimiseks 

EFSI vahenditega.; 

f) annab nõu muude liidu 

rahastamisallikate kombineerimiseks EFSI 

vahenditega eesmärgiga võimaldada 

investeeringute optimaalset täiendavust ja 

koostoimet, pidades silmas poliitilise 

sekkumise ühtset kavandamist.; 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt c 

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 14 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Lõikes 1 osutatud eesmärgi 

saavutamiseks ja kohalikul tasandil nõu 

andmise hõlbustamiseks püüab Euroopa 

5. Lõikes 1 osutatud eesmärgi 

saavutamiseks ning piirkondlikul ja 

kohalikul tasandil nõu andmise 
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investeerimisnõustamise keskus kasutada 

EIP, komisjoni, liikmesriikide tugipankade 

või finantseerimisasutuste ning Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide 

juhtimisorganite teadmisi.; 

hõlbustamiseks püüab Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus kasutada 

EIP, komisjoni, riiklike ja piirkondlike 

tugipankade või finantseerimisasutuste 

ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide juhtimisorganite 

teadmisi. Erainvestorite ligitõmbamise 

hõlbustamiseks tugevdatakse Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse, 

Euroopa investeerimisprojektide portaali, 

EIP ning riiklike ja piirkondlike 

tugipankade või finantseerimisasutuste 

koostööd.; 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 16 – lõige 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (9 a) Artikli 16 lõige 2 asendatakse 

järgmisega: 

„2. EIP esitab kord aastas, asjakohasel 

juhul koos EIFiga, Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule aruande käesoleva 

määrusega hõlmatud EIP rahastamis- ja 

investeerimistoimingute kohta. See 

aruanne avalikustatakse ja see hõlmab 

järgmist:“ 

„2.  EIP esitab kord aastas, asjakohasel 

juhul koos EIFiga, Euroopa Parlamendile, 

nõukogule, Regioonide Komiteele, 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 

ja Euroopa Kontrollikojale aruande 

käesoleva määrusega hõlmatud EIP 

rahastamis- ja investeerimistoimingute 

kohta. See aruanne avalikustatakse ja see 

hõlmab järgmist:“ 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 Määrus (EL) nr 2015/1017  

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt f 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (9 b) (15) Artikli 16 lõike 2 punkt f 

asendatakse järgmisega: 
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„f) nende projektide kirjeldus, mille 

puhul Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide toetus on ühendatud 

EFSI toetusega, ning mõlemast 

rahastamisallikast tehtavate sissemaksete 

kogusumma;“ 

„f) juhul kui EFSI vahendeid 

kombineeritakse liidu teiste 

rahastamisallikatega, nagu Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondid, 

„Horisont 2020“ ja Euroopa ühendamise 

rahastu, esitatakse projektide üksikasjalik 

kirjeldus ja iga rahastamisallika täpne 

rahaline osalus ning samuti iga projekti 

riskiprofiil;“ 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 16 – lõige 6a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 c) Artiklile 16 lisatakse järgmine 

lõige: 

 „6a.  EIP töötab aruandluse eesmärgil 

välja tulemusnäitajate kogumi iga 

toimingu kohta, et tagada usaldusväärne 

alus liidu rahastamise lisandväärtuse 

analüüsimiseks. Sellise metoodika peab 

heaks kiitma juhatus.“ 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt a 

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 18 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Hiljemalt 30. juuniks 2018 ja 30. 

juuniks 2020 esitab komisjon Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande, mis 

sisaldab sõltumatut hinnangut käesoleva 

määruse kohaldamise kohta.; 

6. Hiljemalt 30. juuniks 2018 ja 30. 

juuniks 2020 esitab komisjon Euroopa 

Parlamendile, nõukogule, Euroopa 

Keskpangale, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele, 

Euroopa Kontrollikojale ja Euroopa 

Investeerimispangale aruande, mis 

sisaldab sõltumatut hinnangut käesoleva 

määruse kohaldamise kohta ja selle kohta, 
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kas EFSI saavutab oma eesmärke seoses 

projektide täiendavusega ja avaldatava 

mõjuga sotsiaalsele, majanduslikule ja 

territoriaalsele ühtekuuluvusele ning selle 

kohta, kas suudeti saavutada projektide 

parem geograafiline tasakaal.; 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 

Määrus (EL) nr 2015/1017 

Artikkel 19 – lõik 1 a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EIP ja EIF teavitavad või kohustavad 

finantsvahendajaid teavitama 

lõppkasusaajaid, sealhulgas VKEsid, EFSI 

toetuse olemasolust.; 

EIP ja EIF teavitavad ja kohustavad 

finantsvahendajaid teavitama 

lõppkasusaajaid, sealhulgas VKEsid, 

erinevate liidu rahastamisvahendite 
olemasolust, mida võib kasutada eraldi või 

koos EFSIga. 

 EIP avaldab oma veebisaidil igale 

projektile EFSIst antava toetussumma.; 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – punkt 1 – alapunkt -a (uus) 

Määrus (EL) nr 2015/1017 

II lisa – punkt 2 – alapunkt a – taane 5 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (-a) alapunkti a viies taane 

asendatakse järgmisega: 

„– avaliku sektori üksused 

(territoriaalsed või mitte, aga jättes välja 

selliste üksustega tehtavad toimingud, mis 

põhjustavad otsest riski liikmesriigile) ning 

avaliku sektori tüüpi üksused.“  

„– avaliku sektori üksused 

(territoriaalsed või muud, aga jättes välja 

selliste üksustega tehtavad toimingud, mis 

põhjustavad otsest riski liikmesriigile) ning 

avaliku sektori tüüpi üksused. Määruse 

(EÜ) nr 1082/2006 (ETKR kohta)* põhjal 

moodustatud Euroopa territoriaalse 

koostöö rühmitust (ETKR) loetakse 

üksuseks, mis ei põhjusta liikmesriigile 
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otsest riski.“ 

 _______________  

 * Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. 

juuli 2006. aasta määrus (EÜ) nr 

1082/2006 Euroopa territoriaalse koostöö 

rühmituse (ETKR) kohta, ELT L 210, 

31.7.2006, lk 19–24. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – punkt 1 – alapunkt a 

Määrus (EL) nr 2015/1017 

II lisa – punkt 2 – alapunkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EFSI toetust ei tohiks kasutada kiirteede 

jaoks, kui see ei ole ette nähtud 

Ühtekuuluvusfondist rahastatavate riikide 

transporti suunatud erainvesteeringute või 

vähemalt üht Ühtekuuluvusfondist 

rahastatavat riiki hõlmavate piiriüleste 

transpordiprojektide toetamiseks.; 

EFSI toetust ei tohiks kasutada kiirteede 

jaoks, kui see ei ole ette nähtud 

Ühtekuuluvusfondist rahastatavate riikide 

transporti suunatud avaliku sektori või 

erainvesteeringute või vähemalt üht 

Ühtekuuluvusfondist rahastatavat riiki 

hõlmavate piiriüleste transpordiprojektide 

toetamiseks, või kui turutõrgete olemasolu 

on üheselt kindlaks tehtud ja täiendavust 

selgelt hinnatud.; 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – punkt 6 – alapunkt c 

Määrus (EL) nr 2015/1017 

II lisa – punkt 8 – alapunkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) alapunkti b esimeses lauses jäetakse 

välja sõna „algse“. 

(c) alapunkti b esimeses lauses jäetakse 

välja sõna „algse“. Alapunkti b teises 

lauses asendatakse fraas „võtab juhatus 

vastu suunavad geograafilise 

mitmekesisuse ja kontsentratsiooni 

juhised“ fraasiga „võtab juhatus vastu 

suunavad geograafilise mitmekesisuse ja 

kontsentratsiooni juhised ja tagab nende 
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tulemusliku rakendamise“. 
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