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VASTUVÕETUD TEKSTID 
 

P8_TA(2015)0236 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond ***I 

Euroopa Parlamendi 24. juuni 2015. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta 

võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 

1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013 (COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2015)0010), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikleid 172 

ja 173, artikli 175 kolmandat lõiku ning artikli 182 lõiget 1, mille alusel komisjon 

esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0007/2015), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1, 

– võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust2, 

– võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 9. juuni 2015. aasta kirjas võetud kohustust kiita 

Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 

294 lõikele 4, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 55 kohaseid ühisarutelusid eelarvekomisjoni ning 

majandus- ja rahanduskomisjoni vahel, 

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni, 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, 

eelarvekontrollikomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja 

toiduohutuse komisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, regionaalarengukomisjoni, 

                                                 
1  19. märtsi 2015. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata). 
2  16. aprilli 2015. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata). 



põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni ja 

põhiseaduskomisjoni arvamusi (A8-0139/2015), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. Kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 

komisjoni ühisavalduse, mis avaldatakse koos lõpliku seadusandliku aktiga Euroopa 

Liidu Teataja L-seerias; 

3. Võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avaldused, mis 

avaldatakse koos lõpliku seadusandliku aktiga Euroopa Liidu Teataja L-seerias; 

4. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon 

kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 



P8_TC1-COD(2015)0009 

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 24. juunil 2015. aastal 

eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/..., mis 

käsitleb Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi, Euroopa investeerimisnõustamise 

keskust ja Euroopa investeerimisprojektide portaali ning millega muudetakse määrusi 

(EL) nr 1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013 – Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond 

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 

seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2015/1017) lõplikule kujule). 



SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA 

1. Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus programmi „Horisont 2020” 

vahendite jaotuse kohta 

„Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon lepivad kokku, et järgmisi eelarveridu ei kasutata 

EFSI rahastamiseks: „Eesliiniuuringute tugevdamine Euroopa Teadusnõukogu kaudu, Marie 

Skłodowska-Curie meetmed” ning „Tipptasemel teadmiste levitamine ja osalemise 

laiendamine”. Ülejäänud summa, mis tuleneb varu täiendavast kasutamisest võrrelduna 

komisjoni ettepanekuga, kantakse tagasi muudele programmi „Horisont 2020” eelarveridadele 

proportsionaalselt komisjoni poolt kavandatud vähendamistega. Vahendite soovituslik jaotus 

on esitatud EFSI määruse I lisas.” 

2. Komisjoni avaldus 2016. aasta eelarveprojekti kohta 

„Komisjon analüüsib programmi „Horisont 2020” eri eelarveridadelt EFSIsse tehtavate 

sissemaksete võimalikku mõju vastavate programmide tulemuslikule rakendamisele ning 

esitab asjakohasel juhul liidu 2016. aasta üldeelarve projekti kirjaliku muutmisettepaneku, et 

kohandada programmi „Horisont 2020” eelarveridade vahendite jaotust. 

3. Komisjoni avaldus oma hinnangu kohta EFSI algatuse raames tehtavatele 

ühekordsetele sissemaksetele stabiilsuse ja kasvu pakti elluviimiseks 

„Piiramata nõukogu eelisõigusi stabiilsuse ja kasvu pakti elluviimisel, tuleks liikmesriikide 

ühekordseid sissemakseid – kas liikmesriigi poolt või valitsemissektorisse klassifitseeritavate 

või liikmesriigi nimel tegutsevate riigi tugipankade poolt – EFSIsse või investeerimiskava 

rakendamiseks loodud valdkondlikesse või mitut riiki hõlmavatesse 

investeerimisplatvormidesse käsitada põhimõtteliselt ühekordsete meetmetena nõukogu 

määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli 5 ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1467/97 artikli 3 tähenduses.” 


