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LÜHISELGITUS 

I. Üldised tähelepanekud 

 

Euroopa on finants- ja majanduskriisist saadik kannatanud investeeringute nappuse all. 

Hädavajalik pangandussüsteemi rekapitaliseerimise otsus, mis tehti enamasti juba niigi 

pingeliste eelarvete juures, on suurendanud riigivõla tasemeid, mis omakorda vähendas 

investeeringuteks kasutatavaid avaliku sektori vahendeid. Samal ajal on erasektori valduses 

suured likviidsete vahendite varud, mis on tekkinud eriti keskpankade kvantitatiivse 

lõdvendamise poliitika tagajärjel ja mida ei ole suunatud reaalmajandusse. Investeeringute 

nappuse mõju konkurentsivõimele, majanduskasvule ja tööhõivele on olnud katastroofiline. 

Sellal kui teised maailma piirkonnad on hakanud tänu tööstusseadmetesse tehtud 

investeeringutele kriisist üle saama, tammuvad mõned Euroopa riigid ikka veel paigal. 

 

Sellises olukorras tunnevad raportöörid heameelt komisjoni ettepanekust moodustada 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond eesmärgiga ergutada majandusaktiivsust ja 

seeläbi töökohtade loomist tänu ühisele pingutusele ELi tasandil. Nad toetavad uuenduslike 

rahastamisvahendite kasutuselevõtmist, mis tõhusa, kindla ja tsentraliseeritud tegevuse korral 

võimaldavad avaliku ja erasektori partnerite ühistegevuses vahendite kasutamist optimeerida. 

Raportöörid nõustuvad ka mõttega võtta EFSI aluseks nimekiri Euroopa lisaväärtusega 

projektidest, mis võivad olla elujõulised ja toetada majanduskasvu. Väga asjakohastena 

tunduvad ka fondist toetatavad sihtvaldkonnad – transpordi-, energia- ja 

telekommunikatsioonitaristud, teadus- ja arendustegevus, haridus, säästev ressursikasutus ja 

VKEd. 

Kuid fondi loomist põhimõtteliselt toetades on raportööridel ka mitmeid murekohti, eriti 

selle konkreetse rakendamise osas.  

 

II. ELi tagatisfondi suunatavate vahendite suurus ja päritolu 

 

Kõigepealt on raportööridel kahtlusi seoses fondi suurusega, mis näib investeeringuvajadusi 

arvestades olevat üsnagi tagasihoidlik. Kui 16 miljardi suuruse tagatise moodustamiseks 

eraldatakse ELi eelarvest kaheksa miljardit eurot, on asjaomaste projektide riskiprofiili 

arvestades vaja väga tugevat finantsvõimendust, et jõuda eesmärgiks võetud investeeringute 

mahu – 315 miljardi euroni. Pealegi on see eesmärk vaid väike osa arvestuslikust 

investeeringuvajadusest, mille maht on 1000 miljardit eurot ainuüksi üleeuroopaliste 

transpordi- ja energiavõrkude rajamiseks ja lairibaühenduse kasutuselevõtmiseks. Võrdleme 

seda USAga, kes on 2009. aastast saadik süstinud oma majandusse 800 miljardit eurot. 

 

Raportöörid ei saa nõustuda mõttega kasutada fondi ja selle tagatise toetamiseks vajalike 

assigneeringute allikana jaotamata vahendite varu kõrval programmi „Horisont 2020” ja 

Euroopa Ühendamise Rahastut. On väga halb mõte seada ohtu need kaks suurt programmi, 

mis paiknevad ELi eelarve konkurentsivõime ja majanduskasvuga seotud rubriigis ning mille 

osas toimusid ulatuslikud konsultatsioonid, mida kõik sidusrühmad ülekaalukalt toetasid, mis 

on kooskõlas liidu tegevusprogrammide ja prioriteetidega ning on juba toimivad. 

 

Raportööride veendumuse kohaselt peaks transport olema igasuguse ELi 

investeeringukava oluline osa, kuna see stimuleerib kõiki majandusvaldkondi. 
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Transporditaristu projektid loovad töökohti kolmel tasandil: nende rajamise ajal, nende 

kasutamise ajal (tööstus ja teenindus) ning tänu asjaomases piirkonnas ja kaugemalgi 

ilmnevale konkurentsivõime kasvule. Kahjuks on selles valdkonnas investeeringutest terav 

puudus.  

 

Sellises olukorras moodustasid Euroopa institutsioonid Euroopa Ühendamise Rahastu 

(CEF), mis tegutseb alates 1. jaanuarist 2014. See ulatuslike konsultatsioonide põhjal 

demokraatlikult loodud fond juba tegelebki Euroopa lisaväärtusega projektidega. Sellised 

projektid peavad olema küpsed ja teostatavad, omama selget sotsiaalset ja majanduslikku 

mõju ning aitama siseturgu lõplikult välja arendada. Lisaks nähakse siin ette teatavate 

projektide puhul uuenduslike rahastamisvahendite kasutamine ning võimaluse korral 

finantsvõimenduse tekitamine. CEF on juba käivitanud esimese projektikonkursi mahuga 12,2 

miljardit eurot. CEFi eelarve kavandatud kärpimise tõttu võib järgmisel viiel aastal kasutatava 

summa suuruseks jääda 2,2 miljardit eurot ehk keskmiselt ainult 440 miljonit eurot aastas, mis 

jääb ELi investeeringuvajadustest kaugele maha.  

 

Ka programm „Horisont 2020” on transpordisektori jaoks väga tähtis. Kuna sellest 

toetatakse uute tehnoloogiate väljatöötamist, mis peavad vähendama maa-, vee- ja 

õhusõidukite keskkonnareostust, aitab programm vähendada transpordi keskkonnamõju. 

Lisaks võivad selle raames väljatöötatavad uued liikuvuskontseptsioonid aidata tõsta 

liiklusohutust ja vähendada ummikuid. Võimalik tõhususe tõus on ülioluline Euroopa 

transpordivaldkonna ja sellega seotud teenuste konkurentsivõime seisukohalt. 

 

Kõike seda arvestades ei pea raportöörid õigeks mõtet rahastada EFSI tagatist programmi 

„Horisont 2020” ja CEFi mahu kärpimise arvel. Nad ei sea kahtluse alla ELi eelarvest 

rahastatava 16 miljardi suuruse tagatise põhimõtet, kuid teevad ettepaneku vähendada selle 

mõju kahele eelnimetatud programmile ning kasutada EFSI rahastamiseks eeskätt ELi eelarve 

jaotamata vahendeid. Vaid viimase võimalusena võib tagatisfond nõuda assigneeringute 

tegemist mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 1A all olevate programmide kasutamata 

vahenditest. 

 

III. Juhtimine ja projektide valikukriteeriumid 

 

Kiire tegutsemise vajaduse tõttu on loodud mehhanism, mis ühitati täielikult Euroopa 

Investeerimispangaga (EIP), arvestades panga kogemusi ja võimet kohe tööle asuda. 

 

See võib pärssida suuremate institutsiooniliste osalejate ja erakapitali valdajate osalemist. 

Kõigele lisaks on vaja tagada kooskõla liidu tegevuspoliitikatega ning Euroopa 

institutsioonide tehtud strateegiliste valikute kohaldamine, mistõttu ei saa piirduda üksnes 

finantsjuhtimisega. Seepärast teevad raportöörid ettepaneku süsteem ümber korraldada ja 

kaasata taas komisjon, eriti otsuste tegemisel investeeringute komitees, ning korrata taas, kui 

tähtis on järgida transpordisektoris kahe aasta eest kokku lepitud üleeuroopalise võrgustiku 

arendamise suuniseid. See on seda vajalikum, et demokraatlik kontroll toimib vaid 

järelkontrollina ja fondi jooksva tegevuse üle sellist kontrolli ei ole. 

 

Raportöörid nõustuvad sellega, et EFSI peaks rahastama potentsiaalselt elujõulisi ja küpseid 

projekte, mida saab kiiresti ellu viia, kuid nad tahaksid meelde tuletada transporditaristu 

projektide turutingimustes rahastamise raskusi, ka seal, kus rahastamisvahendid olukorda 
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kergendavad. Vältimaks seda, et EIP keskendub tavapärastele transpordivaldkonna 

äriprojektidele, mis ei pruugi olla päriselt ELi prioriteetidega kooskõlas, sisaldab raporti 

projekt mitmeid muudatusettepanekuid, millega tahetakse suunata EIPd keskenduma ELi 

seadusandjate poolt varem ära märgitud prioriteetsetele projektidele, mis omavad ka tugevat 

sotsiaalmajanduslikku mõju, kaasa arvatud ökoloogiline jätkusuutlikkus. 

 

Et viia EFSI kooskõlla ELi valdkondliku poliitikaga, loetakse käesolevas arvamuse projektis 

EFSI toetuskõlblikeks projektideks need, mis sisaldusid nende kahe määruse projektiregistris, 

millega kehtestati ELi transporditaristu keskpika tähtajaga poliitikaraamistik. Liikmesriigid, 

komisjon, Euroopa Parlament, piirkonnad ja sidusrühmad tegelesid nende registrite 

koostamisega 2013. aasta lõpus, kui nad üleeuroopaliste transpordivõrkude (TEN-T) määruse 

ja CEFi määruse heaks kiitsid. CEFi määrus sisaldab põhjalikku loetelu projektidest ja 

prioriteetidest, mille liikmesriigid tahavad lähiaastatel ellu viia, ning selles loetletakse ka 

kiiret tulu anda võivad ja potentsiaalselt teostatavad valdkonnad. Projektid linnade 

transpordisõlmedes, kus suur rahvastikutihedus võib tagada piisava tulu, ühendvedude 

jaamad, kiirühendused lennujaamadega, linna- ja linnalähirongide süsteemid on vaid mõned 

näited projektidest, mis võivad investoritele huvi pakkuda. Veel esitatakse arvamuse projektis 

tingimused EFSI toetuse andmiseks projektidele, mis vastavad üleeuroopalise transpordivõrgu 

arendamist käsitlevate liidu suuniste nõuetele, millega välditakse ebasoovitavaid probleeme 

koostalitlusvõime ja võrkude sidususe osas. 

 

IV. Kuidas stimuleerida avalikku ja erasektorit Junckeri kavas osalema 

 

Investeerimiskava õnnestumiseks tuleb rohkem tegeleda õigusliku kohandamisega, et muuta 

fond nii avaliku kui ka erasektori jaoks ligitõmbavamaks. 

 

Liikmesriikide osalemisega seoses on kõige tähtsamad komisjoni uued suunised1, milles 

käsitletakse EFSI investeeringute rahanduslikku kohtlemist stabiilsuse ja kasvu pakti 

kontekstis. Need kujutavad endast investeeringute paketi üht peamist uuendust, mis on 

huvitaval kombel EFSI määrusest välja jäänud. 

 

Euroopa Parlament tegi juba 2010. aastal ettepaneku võtta avaliku sektori eelarvepuudujäägi 

arvutamisel arvesse transpordi infrastruktuuri tehtavad pikaajalised investeeringud2. Selles 

mõttes on raportöörid rahul komisjoni uue tõlgendusega, kuid teevad õigusliku selguse 

saamiseks ettepaneku lisada see oluline muudatus ka praegusesse seadusandlikku 

ettepanekusse. 

 

Lisaks peaks ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse all olevate liikmesriikide suhtes olema 

võimalik kasutada nn investeerimisklauslit (maksete lugemine liikmesriigipoolse kaudse 

rahalise toetuse hulka), kuna just neis riikides on investeeringute suurendamine hädavajalik. 

 

                                                 
1 COM(2015)0012. Stabiilsuse ja kasvu pakti kehtivate nõuete paindlikum kasutamine. 

2Euroopa Parlamendi 6. juuli 2010. aasta resolutsioon transpordi jätkusuutliku tuleviku kohta 

(P7_TA(2010)0260), punkt 32. 
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Kui projektid on EIP ja komisjoni kui EFSI juhtorganite poolt heaks kiidetud, teeb see neist 

tõelised Euroopa lisaväärtust andvad projektid, mis väärivad erikohtlemist. See võimaldab 

liikmesriikidel ja eeskätt suuremates raskustes olevatel riikidel investeerida ja EFSI-d 

rahaliselt toetada. 

 

Raportööride arvates tuleks erasektori osalemise soodustamiseks ja investorite usalduse 

taastamiseks oluliselt parandada õiguskeskkonda. 

 

Midagi tuleb ette võtta fondist rahastatavate projektide riskitaseme alandamiseks, milleks on 

vaja meetmeid maksustamise, riigihangete ja turgude avamise valdkonnas. Erilist tähelepanu 

tuleks pöörata pakkumispoolele, et tõsta Euroopa tööstuse konkurentsivõimet, näiteks 

energiahindade kaudu. Lõpetuseks leiavad raportöörid, et erasektori vahendite ulatuslikumaks 

kaasamiseks tuleks mõningal määral muuta direktiivi Solventsus II eeskirju. Lühidalt kokku 

võttes peab meie õiguskeskkond muutuma stabiilsemaks, mõistetavamaks ja investoritele 

atraktiivsemaks, ning see oleks pidanud olema kõigi ELi investeeringukavade eeltingimus. 

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutavatel majandus- ja rahanduskomisjonil ning 

eelarvekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Majandus- ja finantskriisi tõttu on 

investeeringute maht liidus vähenenud. 

Pärast jõudmist haripunkti 2007. aastal on 

investeeringute maht vähenenud ligikaudu 

15 %. Eelkõige on investeeringute nappus 

liidus tingitud turu ebakindlusest 

majanduslike väljavaadete osas ja 

liikmesriikide eelarvepiirangutest. 

Investeeringute nappus pärsib majanduse 

elavnemist, töökohtade loomist, 

kasvuväljavaateid pikaajalises perspektiivis 

ja konkurentsivõimet. 

(1) Majandus- ja finantskriisi tõttu on 

investeeringute maht liidus vähenenud. 

Pärast jõudmist haripunkti 2007. aastal on 

investeeringute maht vähenenud ligikaudu 

15 %. Eelkõige on investeeringute nappus 

liidus tingitud turu ebakindlusest 

majanduslike väljavaadete osas, 

liikmesriikide eelarvepiirangutest ja 

ettevõtlussõbraliku õiguskeskkonna 

puudumisest. Investeeringute nappus, mis 

on olnud eriti tõsine kriisist kõige rohkem 

mõjutatud liikmesriikides, pärsib 

majanduse elavnemist, töökohtade loomist, 

kasvuväljavaateid pikaajalises perspektiivis 

ja konkurentsivõimet. Euroopa Komisjoni 

hinnangul on kuni 2020. aastani 

üleeuroopaliste transpordi-, energia- ja 
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telekommunikatsioonivõrkudesse vaja 

investeerida 970 miljardit eurot. 

 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) EFSI on osa terviklikust 

lähenemisviisist, et lahendada avaliku ja 

erasektori investeeringute ebakindlusega 

seotud probleeme. Strateegia rajaneb 

kolmel alusel: mobiliseerida rahalised 

vahendid investeeringuteks, tagada 

investeeringute jõudmine reaalmajandusse 

ja parandada investeerimiskeskkonda 

liidus. 

(8) EFSI on osa terviklikust 

lähenemisviisist, et lahendada avaliku ja 

erasektori investeeringute ebakindlusega 

seotud probleeme. Strateegia rajaneb 

kolmel alusel: mobiliseerida rahalised 

vahendid investeeringuteks, tagada 

investeeringute jõudmine reaalmajandusse 

ja parandada investeerimiskeskkonda 

liidus. Strateegia peab täiendama liidu 

majanduslikke, sotsiaalsed, 

keskkonnaalaseid ja territoriaalse 

ühtekuluvuse eesmärke, samuti 

strateegiat „Euroopa 2020”.  

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Tuleks parandada 

investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades 

takistused investeerimisel, tugevdades 

ühtset turgu ja edendades regulatiivset 

prognoositavust. Nii EFSI tegevus kui ka 

investeeringud kogu Euroopas tervikuna 

peaksid sellest täiendavast tööst kasu 

saama. 

(9) Tuleks parandada 

investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades 

takistused investeerimisel, näiteks seoses 

halduskoormusega, tugevdades ühtset 

turgu ja edendades õigusraamistikku, et 

muuta see lihtsamaks, paindlikumaks ja 

stabiilsemaks ning seeläbi 

atraktiivsemaks. Nii EFSI tegevus kui ka 

investeeringud kogu Euroopas tervikuna 

peaksid sellest täiendavast tööst kasu 

saama. 
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Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 

lahendada probleeme, mis on seotud 

rahastamisega ja tootlike investeeringute 

rakendamisega liidus ning tagada parem 

juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 

peaksid paremast juurdepääsust 

rahastamisele saama eelkõige kasu 

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. 

Samuti on asjakohane laiendada paremast 

juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjatele, st kuni 3 000 töötajaga 

äriühingutele. Euroopa praeguste 

investeerimisraskuste ületamine peaks 

aitama tugevdada liidu majanduslikku, 

sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust. 

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 

lahendada probleeme, mis on seotud 

rahastamisega ja tootlike investeeringute 

rakendamisega liidus ning tagada kõigi 

tasandite projektidele parem ja õiglane 

juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 

peaksid paremast juurdepääsust 

rahastamisele saama eelkõige kasu 

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 

ning uuenduslikud ja idufirmad. 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.  

 

Muudatusettepanek  5 

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 

lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 

poliitikaeesmärke kooskõlas strateegiaga 

„Euroopa 2020”. Kõik EFSI raames 

tehtavad tehingud peaksid olema 

kooskõlas liidu poliitikaga, sh 

ühtekuuluvuspoliitikaga, ning täiendama 

muid asjaomaseid ELi 

rahastamisvahendeid. Investeeringud 

peaksid tagama suure majandusliku ja 

sotsiaalse lisaväärtuse, edendades 

jätkusuutlikku majanduskasvu, 

innovatsiooni ja kvaliteetsete töökohtade 
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loomist ning oskusi, integreerides ja 

kujundades välja ühtse turu ning 

suurendades liidu konkurentsivõimet. 

EFSI peaks aitama Euroopal ületada 

praegused investeerimisraskused ja 

seeläbi panustama liidu majandusliku, 

sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 

tugevdamisse. 

 EFSI toetus transpordi 

infrastruktuuridele peaks aitama täita 

määruste (EL) nr 1315/2013 (Euroopa 

ühendamise rahastu määrus) ja nr 

1316/2013 (üleeuroopalise 

transpordivõrgu määrus) eesmärke, luues 

uue või puuduoleva taristu, aga ka 

kaasajastades ja taastades olemasolevaid 

rajatisi, võimaldades selle valdkonna 

teadusuuringute ja uuendustegevuse 

rahastamist . Erilist tähelepanu tuleks 

pöörata sünergiat andvatele projektidele, 

millega tugevdatakse seost transpordi-, 

telekommunikatsiooni- ja energiasektorite 

vahel ning aruka ja jätkusuutliku 

transpordi projekte. 

 

Muudatusettepanek  6 

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 täiendada olemasolevaid 

tehinguid, peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mille riski ja tootluse profiil 

on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 

rahastamisvahenditest toetatavatel 

projektidel. EFSI peaks rahastama projekte 

kogu liidus, eelkõige riikides, mida 

majandus- ja finantskriis kõige rohkem 

mõjutas. EFSId tuleks kasutada ainult 

juhul, kui ei ole võimalik rahastada 

mõistlikel tingimustel muudest allikatest. 
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Muudatusettepanek  7 

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 

ning säästlikud, kui neil on 

keskkonnamõju, ja millega võib kaasneda 

asjakohane risk, kuid mis samas peavad 

vastama teatavatele EFSI rahastamise 

nõuetele. 

 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 

kohta taristu ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingute suurte 

projektide puhul peaks tegema 

investeeringute komitee. Investeeringute 

komiteesse peaksid kuuluma sõltumatud 

eksperdid, kellel on teadmisi ja kogemusi 

investeerimisprojektide valdkonnas. 

Investeeringute komitee peaks andma aru 

EFSI juhtorganile, kes peaks teostama 

järelevalvet EFSI eesmärkide saavutamise 

üle. Selleks et tõhusalt ära kasutada EIFi 

kogemusi, peaks EFSI toetama EIFi 

rahastamist, et EIF saaks võtta ette 

individuaalseid projekte väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate ning 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

äriühingute valdkonnas. 

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 

kohta taristu ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingute suurte 

projektide puhul peaks tegema 

investeeringute komitee. Investeeringute 

komiteesse peaksid kuuluma sõltumatud 

eksperdid, kellel on teadmisi ja kogemusi 

investeerimisprojektide valdkonnas ja 

EFSI investeeringuteks valitud artikli 2a 

lõikes 2 nimetatud 

investeerimisvaldkondades, ning Euroopa 

Komisjoni esindaja. See esindaja peaks 

tegema tihedat koostööd vastavate 

komisjoni peadirektoraatidega projektide 

investeerimisvaldkonnast sõltuvalt ning 

tagama ja kinnitama võimaliku tegevuse 

kooskõla liidu poliitikaga. Investeeringute 

komitee peaks andma aru EFSI 

juhtorganile, kes peaks teostama 

järelevalvet EFSI eesmärkide saavutamise 

üle. Selleks et tõhusalt ära kasutada EIFi 

kogemusi, peaks EFSI toetama EIFi 

rahastamist, et EIF saaks võtta ette 
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individuaalseid projekte väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate ning 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

äriühingute valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek  9 

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) Projektide tasandil võivad kolmandad 

isikud olla koos EFSIga kaasrahastajateks 

kas projektipõhiselt või 

investeerimisplatvormide kaudu, mis 

võivad olla seotud teatavate geograafiliste 

piirkondadega või valdkondlike 

sektoritega. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 a) Komisjoni 13. jaanuari 2015. aasta 

teatises („Stabiilsuse ja kasvu pakti 

kehtivate nõuete paindlikum 

kasutamine”) esitatakse EFSIle antava 

rahalise toetuse suhtes kohaldatavad 

konkreetsed kaalutlused vastavalt ELi 

toimimise lepingu artikli 126 kohaselt 

liikmesriikide rahandusele antava 

hinnanguga. EFSI juhtorganite poolt 

heaks kiidetud ja ELi poliitikasuundadega 

kooskõlas olevad projektid loetakse tõelist 

Euroopa lisaväärtust andvateks 

projektideks, mis väärivad stabiilsuse ja 

kasvu paktiga seoses erikohtlemist. 

Selleks et õhutada liikmesriike, riiklikke 

tugipanku ja investeerimisplatvorme 

EFSI ja selle tegevust rahastama, tuleks 

need rahalised toetused ja EFSI 

projektides osalemine lugeda 
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ühekordseteks meetmeteks määruste (EÜ) 

nr 1467/97 ja (EÜ) nr 1466/97 

tähenduses. 

 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 b) Euroopa Komisjon ei võta 

stabiilsuse ja kasvu pakti ei ennetava ega 

ka parandusliku osa alusel 

eelarvekohanduste kindlaksmääramisel 

arvesse liikmesriikide ega riiklike 

tugipankade rahalist toetust EFSIle ega 

sihtotstarbelistele 

investeerimisplatvormidele. Ka ei võta 

Euroopa Komisjon pakti paindlikkust 

täielikult ära kasutades ei pakti ennetava 

ega ka parandusliku osa alusel 

eelarvekohanduste kindlaksmääramisel 

arvesse EFSIst toetatavaks tegevuseks 

riigi nimel antud rahalist toetust. 

 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Võttes arvesse kiireloomuliste 

meetmete vajadust liidus, võivad EIP ja 

EIF rahastada 2015. aastal enne käesoleva 

määruse jõustumist täiendavaid projekte, 

mis jäävad väljapoole nende tavapärast 

profiili. Selleks et käesoleva määrusega 

ette nähtud meetmetest saadav kasu oleks 

võimalikult suur, peaks olema võimalik 

hõlmata sellised täiendavad projektid ELi 

tagatisega juhul, kui need vastavad 

käesolevas määruses sätestatud sisulistele 

(23) Võttes arvesse kiireloomuliste 

meetmete vajadust liidus, võivad EIP ja 

EIF rahastada 2015. aastal enne käesoleva 

määruse jõustumist täiendavaid projekte, 

mis jäävad väljapoole nende tavapärast 

profiili. Selleks et käesoleva määrusega 

ette nähtud meetmetest saadav kasu oleks 

võimalikult suur, peaks olema võimalik 

sellised täiendavad projektid tagantjärele 

hõlmata ELi tagatisega juhul, kui need 

vastavad käesolevas määruses sätestatud 
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kriteeriumidele. sisulistele kriteeriumidele ja kui nende 

riski ja tootluse profiil on kõrgem kui EIP 

rahastamisvahenditest toetatavatel 

projektidel, selleks et tagada täiendavus 

olemasolevale tegevusele. 

 

 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 

rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus peaks 

andma olulist tuge projektide arendamiseks 

ja ettevalmistamiseks kogu liidus, 

kasutades ära komisjoni, EIP, riiklike 

tugipankade ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide juhtimisorganite 

teadmisi. See peaks olema ühtne 

kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud 

investeeringute tehnilise abiga liidus. 

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 

rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus peaks 

andma olulist tuge liikmesriikidele ja 

nende ametiasutustele, erainvestoritele ja 

kõigi tasandite investeerimisplatvormidele 
projektide arendamiseks ja 

ettevalmistamiseks kogu liidus, kasutades 

ära komisjoni, EIP, riiklike tugipankade 

ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide juhtimisorganite 

teadmisi. See peaks olema ühtne 

kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud 

investeeringute tehnilise abiga liidus, 

võimaluse korral peaks tegevus olema 

detsentraliseeritud, ilma et see muudaks 

olemasolevate tehnilise abi programmide 

eesmärke ega mõjutaks nende kvaliteeti 

või suutlikkust neile määratud asjaomaste 

ülesannete täitmisel. 

Rahastamisvahenditest kasu saajate 

valdkondliku mitmekesisuse tagamiseks 

ning geograafilise mitmekesisuse 

edendamiseks liikmesriikides peaks 

juhtorgan aitama Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse kaudu 

liikmesriikidel ja projektide edendajatel 

koostada võimalike rahastatavate 

projektide registreid. Transpordisektoris 

peaks Euroopa investeerimisnõustamise 
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keskus tegema Innovatsiooni ja Võrkude 

Rakendusameti (INEA) toetusel tihedat 

koostööd komisjoniga, eriti Euroopa 

transpordi infrastruktuuride poliitika 

järgimisel. Seda silmas pidades peaksid 

Euroopa investeerimisnõustamise 

keskusel olema valdkondlikud teadmised. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 27 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(27) EIP-le antava ELi tagatisega seotud 

riskide katmiseks tuleks luua tagatisfond. 

Tagatisfond tuleks luua järk-järguliste 

maksetega liidu eelarvest. Lisaks tuleks 

tagatisfondi täiendada ka selliste projektide 

tuludest ja tagasimaksetest, mis on saanud 

EFSI toetust, ja summadest, mis on sisse 

nõutud lepingulised kohustused täitmata 

jätnud võlgnikelt, kui tagatisfond on juba 

EIP-le tagatise välja maksnud. 

(27) EIP-le antava ELi tagatisega seotud 

riskide katmiseks tuleks luua tagatisfond. 

Tagatisfond tuleks luua järkjärguliste 

maksetega liidu eelarvest. Lisaks tuleks 

tagatisfondi täiendada ka selliste projektide 

tuludest ja tagasimaksetest, mis on saanud 

EFSI toetust, tagatisfondi vahendite 

investeerimise tuludest ja summadest, mis 

on sisse nõutud lepingulised kohustused 

täitmata jätnud võlgnikelt, kui tagatisfond 

on juba EIP-le tagatise välja maksnud. 

 

Muudatusettepanek  15 

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 1291/20132 ette 

nähtud teadusuuringute ja innovatsiooni 

2014.–2020. aasta raamprogrammi 

„Horisont 2020” ja Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu määrusega (EL) nr 

1316/20133 ette nähtud Euroopa 

ühendamise rahastu rahastamispaketti. 

EFSI ei dubleeri kõnealuste programmide 

eesmärki. Mõlema programmi 

(29) Tagatisfondi tuleks osaliselt 

rahastada liidu eelarvest, kasutades 

selleks eeskätt jaotamata vahendeid, 

eelarveülejääke, paindlikkusmehhanisme 

ja kõiki kasutada olevaid 

eelarvevahendeid ja mehhanisme vastavat 

määrusele, millega määratakse kindlaks 

mitmeaastane finantsraamistik. Tagatis ei 

tohiks mõjutada programme, millel juba 

on investeerimiseesmärk ja mille eesmärk 

on edendada konkurentsivõimet ja 

majanduskasvu, mis toimivad ja milles 
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vähendamine tagatisfondi rahastamiseks 

peaks siiski tagama suuremad 

investeeringud nende vastavate volituste 

alla kuuluvates valdkondades, kui oleks 

võimalik teha olemasolevate programmide 

raames. EFSI peaks suutma võimendada 

ELi tagatist, et mitmekordistada 

finantsmõju teadus- ja arendustegevuse, 

innovatsiooni ja transpordi-, 

telekommunikatsiooni- ja energiataristu 

valdkonnas võrreldes sellega, kui 

vahendeid oleks kasutatud toetustena 

programmi „Horisont 2020” ja Euroopa 

ühendamise rahastu raames. Seepärast 

oleks asjakohane suunata osa kõnealuste 

programmide jaoks kavandatud 

rahastamisest ümber EFSI tarbeks. 

nähakse ette innovatiivsete 

rahastamisvahendite kasutamise 

võimalus. Seetõttu tuleks mitmeaastase 

finantsraamistiku (2014–2020) rubriigi 1a 

all olevate programmide rahastamist 

kärpida üksnes tegeliku nõudluse põhjal. 

Vastavalt aluslepingutele peaksid 

eelarvepädevad institutsioonid andma igal 

aastal loa kasutada eelarveridu 

tagatisfondi rahastamiseks. Tagatisfondi 

rahastamine nii kulukohustuste kui ka 

maksete osas tuleks hinnata ümber 

mitmeaastase finantsraamistiku 

vahekokkuvõtte raames 2016. aasta lõpus 

(nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 

1311/2013 artikli 2 alusel). Uued 

rahastamisvõimalused tuleks kindlaks 

määrata ainult tegelik nõudluse ja eri 
programmide tulemus- ja täitmismäärade 

analüüsi alusel, ei hoida ära vahendite 

ümberpaigutamine rubriigist 1a aastatel 

2016–2020.  

__________________  

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

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

2013, millega luuakse teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogramm „Horisont 

2020” aastateks 2014–2020 ning 

tunnistatakse kehtetuks otsus nr 

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

104). 

 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EL) nr 1316/2013, 11. detsember 

2013, millega luuakse Euroopa 

Ühendamise Rahastu, muudetakse 

määrust (EL) nr 913/2010 ning 

tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) 

nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 

348, 20.12.2013, lk 129). 

 

 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 33 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(33) Kuigi projektide registri raames 

kindlaks tehtud projekte võib EIP kasutada 

EFSI toetatavate projektide 

kindlakstegemiseks ja väljavalimiseks, 

peaks projektide registril olema laiem 

kohaldamisala projektide 

kindlakstegemisel kogu liidus. See 

kohaldamisala võib hõlmata projekte, mida 

võib täielikult rahastada erasektori poolt 

või muude Euroopa või riikliku tasandi 

instrumentide abil. EFSI peaks suutma 

toetada rahastamist ja investeeringuid 

projektide registrisse kantud projektidesse, 

kuid ei tohiks olla automaatset seost 

registrisse kandmise ja EFSI toetusele 

juurdepääsu vahel ning EFSI-l peaks olema 

kaalutlusõigus selliste projektide valikul ja 

toetamisel, mis ei ole registrisse kantud. 

(33) Kuigi projektide registri raames 

kindlaks tehtud projekte võib kasutada 

EFSI toetatavate projektide 

kindlakstegemiseks ja väljavalimiseks, 

peaks projektide register tagama 

valdkondliku ja geograafilise 

mitmekesisuse ning sellel peaks olema 

laiem kohaldamisala projektide 

kindlakstegemisel kogu liidus. See 

kohaldamisala võib hõlmata projekte, mida 

võib täielikult rahastada erasektori poolt 

või muude Euroopa või riikliku tasandi 

instrumentide abil. EFSI peaks suutma 

toetada rahastamist ja investeeringuid 

projektide registrisse kantud projektidesse, 

kuid ei tohiks olla automaatset seost 

registrisse kandmise ja EFSI toetusele 

juurdepääsu vahel ning EFSI-l peaks olema 

kaalutlusõigus selliste projektide valikul ja 

toetamisel, mis ei ole registrisse kantud. 

 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 34 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(34) Selleks et tagada aruandekohustus 

Euroopa kodanike ees, peaks EIP 

korrapäraselt esitama Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruandeid EFSI 

edusammude ja mõju kohta. 

(34) Selleks et tagada aruandekohustus 

Euroopa kodanike ees, peaksid komisjon 

ja EIP, EFSI juhtrühma esimees ja EFSI 

investeeringute komitee tegevdirektor 
korrapäraselt esitama Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruandeid EFSI 

edusammude ja mõju kohta. 

 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon sõlmib Euroopa 

Investeerimispangaga (edaspidi „EIP”) 

lepingu Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (edaspidi „EFSI”) 

asutamise kohta. 

Komisjon sõlmib Euroopa 

Investeerimispangaga (edaspidi „EIP”) 

lepingu Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (edaspidi „EFSI”) 

asutamise kohta ajavahemikuks 2015–

2020. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 

suurendamise teel toetada investeeringuid 

liidus ja tagada parem juurdepääs 

rahastamisele kuni 3 000 töötajaga 

äriühingutele, keskendudes eelkõige 

väikestele ja keskmise suurusega 

ettevõtjatele. 

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 

suurendamise teel toetada investeeringuid, 

mis on liidu jaoks strateegilised, ja tagada 

parem ning õiglasem juurdepääs 

rahastamisele kuni 3 000 töötajaga 

äriühingutele, keskendudes eelkõige 

väikestele ja keskmise suurusega 

ettevõtjatele ning uuenduslikele 

idufirmadele. 

 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 1 a 

 Mõiste 

 Käesolevas määruses kasutatakse järgmist 

mõistet: 

 1) „investeerimisplatvorm” – 

eriotstarbelised rahastamisvahendid, 

hallatavad kontod, lepinguline 

kaasrahastamine või riskijagamise 

kokkulepped, mis võimaldavad koondada 

mitme investori vahendeid. Platvormi 
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sihiks võib olla konkreetne valdkond või 

geograafiline piirkond ja seda võib 

juhtida kas riiklik või eraorganisatsioon; 
 

 2) „riiklik tugipank või 

finantseerimisasutus” – kutseliselt 

finantseerimise alal tegutsev juriidiline 

isik, kes on saanud volituse liikmesriigilt 

kas kesksel, piirkondlikul või kohalikul 

tasandil tegeleda riikliku arendus- või 

edendustegevusega. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) EIP poolt EFSI kaudu antava rahalise 

toetuse summa ja tingimused; 

b) EIP poolt EFSI kaudu antava rahalise 

toetuse suurus (vähemalt 5 000 000 000 

euro suurune tagatis) ja tingimused; 

 

 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EFSI lepinguga nähakse ette Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse loomine 

EIP raames. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse eesmärk 

on tuginedes olemasolevatele EIP ja 

komisjoni nõustamisteenustele anda 

nõuandvat toetust investeerimisprojektide 

kindlakstegemiseks, ettevalmistamiseks ja 

arendamiseks ning tegutseda ühtse 

projektide rahastamise tehnilise nõustamise 

keskusena liidus. See hõlmab toetust 

tehnilise abi kasutamiseks projekti 

koostamisel, uudsete rahastamisvahendite 

kasutamiseks, avaliku ja erasektori 

EFSI lepinguga nähakse ette Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse loomine 

EIP raames. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse eesmärk 

on võimalust mööda detsentraliseeritud 

korras olemasolevatele EIP ja komisjoni 

nõustamisteenustele tuginedes ja neid 

täiendades anda liikmesriikidele ja nende 

ametiasutustele, erainvestoritele ja kõigi 

tasandi investeerimisplatvormidele 
nõuandvat toetust investeerimisprojektide 

väljavalimiseks, ettevalmistamiseks ja 

arendamiseks ning tegutseda ühtse 

projektide rahastamise tehnilise nõustamise 
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partnerluse kasutamiseks ning vajaduse 

korral nõuandeid ELi õiguse asjaomastes 

küsimustes. 

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. 

 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a) Komisjonil on õigus võtta 

delegeeritud õigusaktidega vastu EFSI 

leping kooskõlas käesoleva määruse 

artikliga 17. 

 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui EFSI panustajad on üksnes liit ja EIP, 

jaotatakse juhtorgani liikmete ja häälte arv 

vastavalt raha või tagatise vormis antud 

panuse suurusele. 

Kui EFSI panustajad on üksnes liit ja EIP, 

koosneb juhtorgan viiest liikmest, kellest 

neli peaks nimetama ametisse Euroopa 

Komisjon ja ühe EIP. Juhtorgan valib 

ühe oma liikmete hulgast eesistujaks, 

kelle ametiaeg kestab kolm aastat, mida 

võib pikendada. Liitu esindavate liikmete 
ja häälte arv kajastab liidu eelarvest 

kooskõlas liidu poliitikaga eri 

valdkondadele (artikli 5 lõige 2) antud 

toetusi. 
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Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Juhtorgan teeb otsuseid ühehäälselt. Juhtorgan koguneb koosolekule vähemalt 

korra kvartalis ja teeb otsuseid 

ühehäälselt. Projektide poliitika ja lõikes 1 

ette nähtud strateegilise suuna 

kindlaksmääramisel ja selleks, et vältida 

ülemääraseid riskipositsioone, peaks 

juhtorgan tagama rahastamisvahenditest 

kasu saajate valdkondliku ja geograafilise 

mitmekesisuse.  

 

 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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. 

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. 

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus 

sõltumatut eksperti ja tegevdirektor. 

Sõltumatutel ekspertidel on suured 

asjakohased kogemused projektide 

rahastamise valdkonnas ja nad nimetab 

ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 

ametiajaks, mida võib pikendada. 

Investeeringute komiteesse kuuluvad 

kaheksa sõltumatut eksperti, tegevdirektor 

ja komisjoni esindaja. Sõltumatutel 

ekspertidel on suured asjakohased 

kogemused projektide rahastamise ja EFSI 

investeeringuteks valitud artikli 5 lõikes 2 

nimetatud valdkondades ning nad valib 

ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 

ametiajaks, mida võib pikendada, aga mitte 

rohkem kui kokku kuue aastani. 

Ekspertide valikumenetlus on läbipaistev 

ning nende majanduslike huvide 

deklaratsioonid edastatakse komisjonile, 
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nõukogule ja Euroopa Parlamendile. 

Komisjoni esindajal puudub hääleõigus, 

aga tema kindlustab tegevuse kooskõla 

liidu poliitikaga. Ta teeb tihedat koostööd 

vastavate komisjoni peadirektoraatidega 

projektide investeerimisvaldkonnast 

sõltuvalt. Transpordisektoris võtab 

investeeringute komitee arvesse komisjoni 

vastava peadirektoraadi soovitusi. 

Investeeringute komitee otsused tehakse 

lihthäälteenamusega.  

Investeeringute komitee otsused tehakse 

lihthäälteenamusega ja need kinnitab 

juhtorgan. 

 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liit annab EIP-le liidus tehtavateks 

rahastamis- ja investeerimistehinguks 

tagatise, mis on reguleeritud käesoleva 

määrusega (ELi tagatis). ELi tagatis 

antakse nõudmisel tagatisena artiklis 6 

osutatud instrumentide suhtes. 

Liit annab EIP-le EFSI kaudu liidus 

tehtavateks rahastamis- ja 

investeerimistehinguteks tagasivõtmatu ja 

tingimusteta tagatise, mis on reguleeritud 

käesoleva määrusega (ELi tagatis). ELi 

tagatis antakse nõudmisel tagatisena 

artiklis 6 osutatud instrumentide suhtes. 

Tagatis on kasutatav projektideks 

kolmandates riikides, eeldusel et need 

projektid on seotud ühe liikmesriigiga 

tehtava piiriülese koostööga ning 

projektiga seotud riigid on sõlminud 

kirjaliku lepingu.  

 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 5 Artikkel 5 
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ELi tagatise kasutamise nõuded ELi tagatise kasutamise nõuded 

1. ELi tagatise andmiseks peab jõustuma 

EFSI leping. 

1. ELi tagatise andmiseks peab jõustuma 

EFSI leping. 

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, kui juhtorgan selle 

kinnitab, EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingutele, mille on heaks 

kiitnud artikli 3 lõikes 5 osutatud 

investeeringute komitee, või Euroopa 

Investeerimisfondi rahastamiseks vastavalt 

artikli 7 lõikele 2, et teha EIP rahastamis- 

ja investeerimistehinguid, mille on kiitnud 

heaks sama investeeringute komitee. 

Asjaomased tehingud on kooskõlas liidu 

poliitikaga ja toetavad mis tahes järgmist 

üldeesmärki: 

(a) taristu arendamine, sealhulgas 

transpordivaldkonnas, eelkõige 

tööstuskeskustes, energiavaldkonnas, 

eelkõige energiaühendus, ja digitaalse 

taristu valdkonnas;  

(a) uue, olemasoleva või puuduva 

transporditaristu ning uuenduslike 

tehnoloogiate arendamine kooskõlas 

määrustega (EL) nr 1316/2013 (Euroopa 

ühendamise rahastu määrus) ning nr 

1315/2013 (üleeuroopalise 

transpordivõrgu suuniste määrus) nii 

üldiste kui ka põhivõrkude ning 

horisontaalsete prioriteetide osas; 

(b) investeeringud haridusse ja koolitusse, 

tervishoidu, teadus- ja arendustegevusse, 

info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasse 

ning innovatsiooni;  

(b) arukate ja säästlike 

linnaliiklusprojektide arendamine, mis 

sisaldavad eesmärke 

juurdepääsuvõimaluste, 

kasvuhoonegaaside vähendamise, energia 

ja õnnetuste osas; 

(c) taastuvenergia ning energia- ja 

ressursitõhususe edendamine; 

(c) energiataristu arendamine ja 

kaasajastamine kooskõlas energialiidu 

prioriteetidega ning aastate 2020, 2030 ja 

2050 kliima- ja energiaraamistiku 

eesmärkidega, eelkõige energiaühenduste, 

levitamistasandi nutivõrkude, energia 

salvestamise ning turgude 

sünkroniseerimise valdkondades; 

(d) taristuprojektid keskkonna, 

loodusvarade, linnaarenduse ja 

sotsiaalvaldkonnas; 

(d) taastuvenergia, ressursitõhususe, 

energiatõhususe ja energiasäästu 

edendamine, keskendudes eelkõige 

nõudluse vähendamisele nõudluse 

juhtimise ja hoonete renoveerimise 

kaudu; 

(e) rahalise toetuse andmine artikli 1 (e) info- ja 
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lõikes 1 osutatud äriühingutele, 

sealhulgas käibekapitali riski 

rahastamine. 

kommunikatsioonitehnoloogia, digitaalse 

ja telekommunikatsioonitaristu ning 

lairibavõrkude arendamine kogu liidus; 

 (f) sünergiat andvate projektide 

arendamine transpordi-, 

telekommunikatsiooni- ja energiasektori 

üleeuroopaliste võrkude vahel, nagu on 

määratletud Euroopa ühendamise 

rahastu määruses nr 1315/2013; 

 (g) investeeringud innovatsiooni ning 

teadus- ja arendustegevusse, sh 

teadusuuringute taristutesse, katse- ja 

näidisprojektidesse, teadusringkondade ja 

tööstuse koostöösse ning teadmus- ja 

tehnosiirdesse;  

 (h) investeeringud haridusse, koolitusse, 

ettevõtlusoskustesse; 

 (i) investeeringud uuenduslikesse 

tervishoiulahendustesse, nagu e-tervis ja 

uued tõhusad ravimid, ning 

sotsiaalvaldkonda; 

 (j) investeeringud kultuuri- ja 

loovustööstusse; 

 (k) investeeringud keskkonnakaitse ja - 

juhtimise projektidesse ning taristusse; 

ökosüsteemi teenuste ning säästva 

linnaarenduse tugevdamine; 

 (l) rahalise toetuse andmine, sh 

käibekapitali riski rahastamisega, 

VKEdele, idufirmadele, hargettevõtetele ja 

väikestele keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingutele 

Euroopa Investeerimisfondi kaudu ning 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

äriühingutele, et tagada tehnoloogiaalase 

juhtpositsioon uuenduslikes ning 

jätkusuutlikes valdkondades; 

 (m) selliste projektide rahastamine, mis 

on kooskõlas programmi „Horisont 2020” 

ning Euroopa ühendamise rahastu 

eesmärkidega. 

 EFSIst toetatakse ainult järgmisi projekte 

ja tegevusi, mis 



 

PE551.752v02-00 24/36 AD\1055563ET.doc 

ET 

 (a) annavad Euroopa lisaväärtust ja on 

kooskõlas liidu poliitikaga vastavalt 

strateegiale „Euroopa 2020” ning mis 

panevad aluse arukale, jätkusuutlikule ja 

kaasavale majanduskasvule; need peavad 

olema kooskõlas artiklis 9 sätestatud 

eesmärkidega ja määruse (EL) nr 

1303/2013 artikliga 10 ning I lisaga; 

 (b) on majanduslikult ja tehniliselt 

teostatavad; 

 (c) tagavad täiendavuse, vastase juhul 

oleks need võinud ellu viia olemasolevate 

ELi rahastamisvahenditega; 

 (d) suurendavad võimaluse korral 

erasektori kapitali kaasamist; 

 (e) on jätkusuutlikud ja annavad tõestatud 

ühiskondlikku puhaskasu ja lisaväärtust 

jätkusuutlike töökohtade, investeeringute 

ja konkurentsivõime osas, võttes arvesse 

projekti kulusid ja kasu selle oodatava 

kestuse jooksul. 

 EFSI võimaldab väikestele projektidele ja 

väikestele ettevõtjatele eelisjuurdepääsu 

tagatistele, järgides seejuures 

riskimaandamise strateegiat. Sel 

eesmärgil antakse ELi tagatis, et luua 

muu hulgas: 

 – sihtotstarbeline energiatõhususfond, 

mis hõlmab tagatisi kogusummas 

vähemalt 5 miljardit eurot, eelkõige 

linnade ja kohalike omavalitsuste 

projektide toetuseks, 

 – sihtotstarbeline väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate fond, mis hõlmab 

vähemalt 5 miljardit eurot ja mille EIP 

rakendab artiklis 7 esitatud määratluse 

kohaselt. 

 Investeeringud peavad olema kooskõlas 

investeerimisjuhiste ja kriteeriumitega, 

mille EIP võttis vastu 23. juulil 2013. 

aastal. 

Lisaks antakse ELi tagatis EIP kaudu 

selliste sihtotstarbeliste 

investeerimisplatvormide ja riiklike 

Lisaks antakse ELi tagatis EIP kaudu 

selliste sihtotstarbeliste 

investeerimisplatvormide ja riiklike 
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tugipankade toetuseks, kes investeerivad 

tehingutesse, mis vastavad käesoleva 

määruse nõuetele. Sel juhul määrab 

juhtorgan kindlaks aktsepteeritavate 

investeerimisplatvormidega seotud 

põhimõtted. 

tugipankade toetuseks, kes investeerivad 

tehingutesse, mis vastavad käesoleva 

määruse nõuetele. Sel juhul määrab 

juhtorgan kindlaks aktsepteeritavate 

investeerimisplatvormidega seotud 

põhimõtted. 

3. Vastavalt Euroopa Investeerimispanga 

põhikirja artiklile 17 nõuab EIP 

rahastamistehingute kasusaajatelt tasu, et 

katta EFSIga seotud kulusid. Ilma et see 

piiraks lõigete 2 ja 3 kohaldamist, ei kaeta 

liidu eelarvest EIP halduskulusid ega muid 

tasusid rahastamis- ja 

investeerimistehingute eest, mida EIP teeb 

käesoleva määruse alusel. 

3. Vastavalt Euroopa Investeerimispanga 

põhikirja artiklile 17 nõuab EIP 

rahastamistehingute kasusaajatelt tasu, et 

katta EFSIga seotud kulusid. Ilma et see 

piiraks lõigete 2 ja 3 kohaldamist, ei kaeta 

liidu eelarvest EIP halduskulusid ega muid 

tasusid rahastamis- ja 

investeerimistehingute eest, mida EIP teeb 

käesoleva määruse alusel. 

EIP võib vastavalt artikli 2 lõike 1 punktile 

e ELi tagatise realiseerida kumulatiivse 

piirmäärani, mis vastab 1 %-le ELi võetud 

tagatiskohustustest kokku, et katta kulusid, 

mille tasumist on rahastamistehingutest 

kasusaajatelt nõutud, kuid mida ei ole 

tasutud. 

EIP võib vastavalt artikli 2 lõike 1 punktile 

e ELi tagatise realiseerida kumulatiivse 

piirmäärani, mis vastab 1 %-le ELi võetud 

tagatiskohustustest kokku, et katta kulusid, 

mille tasumist on rahastamistehingutest 

kasusaajatelt nõutud, kuid mida ei ole 

tasutud.  

EIP tasusid, mis kaasnevad juhul, kui EIP 

annab EFSI nimel EIFile rahastamist, mis 

on kaetud ELi tagatisega vastavalt artikli 7 

lõikele 2, võib katta liidu eelarvest. 

EIP tasusid, mis kaasnevad juhul, kui EIP 

annab EFSI nimel EIFile rahastamist, mis 

on kaetud ELi tagatisega vastavalt artikli 7 

lõikele 2, võib katta liidu eelarvest. 

4. Tingimusel et täidetud on asjaomased 

abikõlblikkuse kriteeriumid, võivad 

liikmesriigid kasutada Euroopa struktuuri- 

ja investeerimisfonde, et toetada selliste 

toetuskõlblike projektide rahastamist, 

millesse EIP ELi tagatise toetusel 

investeerib. 

4. Tingimusel, et täidetud on asjaomased 

abikõlblikkuse kriteeriumid, võivad 

liikmesriigid kasutada mis tahes 

liidupoolse rahastamise liiki, sealhulgas 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde, 

et toetada selliste toetuskõlblike projektide 

rahastamist, millesse EIP ELi tagatise 

toetusel investeerib. 

 Komisjon, EIP ja liikmesriigid tagavad 

selle, et kõikide EFSI rahalise toega 

investeeringute puhul võetakse 

valdkondade kaupa arvesse nende mõju 

kohalikul ja piirkondlikul tasandil 

majanduslikule, sotsiaalsele ja 

territoriaalsele ühtekuuluvusele, 

suurendades nõudlust pakkumist 

mõjutamata, ning et nendega edendatakse 

koostoimet ja tulemuslikku 

koordineerimist EFSI ning Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide vahel, 



 

PE551.752v02-00 26/36 AD\1055563ET.doc 

ET 

tagamaks, et nendega aidatakse kaasa 

liidu majandusliku, sotsiaalse ja 

territoriaalse ühtekuuluvuse 

saavutamisele ja töötuse vähendamisele. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) liidu üldeelarvest tehtavate maksetega; (a) liidu üldeelarvest antava rahalise 

toetusega; 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) mis tahes muude maksetega, mida liit on 

saanud vastavalt EFSI lepingule. 

(d) mis tahes muu rahalise toetusega, mida liit 

on saanud vastavalt EFSI lepingule. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõike 2 punktide c ja d kohast 

tagatisfondi rahastamist käsitletakse 

sihtotstarbelise sisetuluna vastavalt 

määruse (EL) nr 966/2012 artikli 21 lõikele 

4. 

3. Lõike 2 punktide b, c ja d kohast 

tagatisfondi rahastamist käsitletakse 

sihtotstarbelise sisetuluna vastavalt 

määruse (EL) nr 21/2012 artikli 4 lõikele 

966. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Sihtsumma rahastatakse algselt lõike 2 

punktis a osutatud vahendite järk-

järguliste maksetega. Kui tagatisfondi 

algse moodustamise ajal tagatis 

realiseeritakse, kasutatakse lõike 2 

punktide b, c ja d kohast tagatisfondi 

rahastamist ka sihtsumma rahastamiseks 

kuni summas, mis võrdub realiseeritud 

tagatise summaga. 

Sihtsumma rahastatakse algselt lõike 2 

punktis a osutatud vahendite järkjärgulise 

kasutuselevõtmisega. Kui tagatisfondi 

algse moodustamise ajal tagatis 

realiseeritakse, kasutatakse lõike 2 

punktide b, c ja d kohast tagatisfondi 

rahastamist ka sihtsumma rahastamiseks 

kuni summas, mis võrdub realiseeritud 

tagatise summaga. 

 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Ilma et see piiraks artikli 8 lõike 5 

kohaldamist, moodustatakse sihtsumma 

iga-aastase eelarvemenetluse raames 

otsustatavatest tagatisfondi tehtavatest 

järkjärgulistest eelarvelistest 

kulukohustustest , kasutades Euroopa 

Liidu üldeelarvesse kantud 

eelarveülejääki ning kõiki kasutatavaid 

eelarvevahendeid ja võttes nõuetekohaselt 

arvesse kõiki nõukogu 2.detsembri 2013. 

aasta määruse nr 1311/2013 (millega 

määratakse kindlaks mitmeaastane 

finantsraamistik aastateks 2014–2020) 

kohaselt olemasolevaid vahendeid, eriti 

järgmisi: 

 i) maksete koguvaru; 

 ii) kulukohustuste koguvaru; 

 iii) paindlikkusinstrument; 

 iv) ettenägematute kulude varu. 

 Tegeliku nõudluse alusel ja viimase 

võimalusena ning võttes täiel määral 

arvesse 2. detsembri 2013. aasta 

institutsioonidevahelise kokkuleppe 

punkte 17 ja 18, võib ümber paigutada 
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rubriigi 1a all olevate mitmeaastaste 

programmide rahalisi vahendeid, kui 

nende programmide kulukohustused ei 

ole kõik ära kasutatud.  

 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 5 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 b. Tagatisfondi rahastamine nii 

kulukohustuste kui ka maksete 

assigneeringute osas vaadatakse läbi 

mitmeaastase finantsraamistiku (2014–

2020) vahekokkuvõtte raames, mis peaks 

algama hiljemalt 2016. aasta lõpus, nagu 

on ette nähtud nõukogu 2. detsembri 

2013. aasta määruse nr 1311/2013 

(millega määratakse kindlaks 

mitmeaastane finantsraamistik aastateks 

2014–2020) artiklis 2. Alternatiivsed 

rahastamisvõimalused tuleks kindlaks 

määrata ainult tegeliku nõudluse ning eri 

programmide tulemus- ja täitmismäärade 

analüüsi põhjal, ei hoida ära vahendite 

ümberpaigutamine rubriigist 1a 

ajavahemikus 2016–2020.  

 Juhul kui iga-aastase eelarvemenetluse 

raames lepiti kokku, et ELi tagatist 

rahastatakse mitmeaastase 

finantsraamistiku vahekokkuvõtte 

tegemisele eelnevatel aastatel 

ümberpaigutamistega ELi programmidest, 

uurivad Euroopa Parlament ja nõukogu 

sellel puhul kompenseerimisvõimalusi 

võimalikult suures mahus.  
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 7 – punkt a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kantakse mis tahes ülejääk ühe 

tehinguga aasta n+1 Euroopa Liidu 

üldeelarve tulude eelarvestuse erirubriiki; 

(a) kantakse mis tahes ülejääk ühe 

tehinguga aasta n+1 Euroopa Liidu 

üldeelarve tulude eelarvestuse erirubriiki ja 

see jagatakse varasemate kärbete 

hüvitamiseks ümber programmidele, mille 

pakette kärbiti tagatisfondi rahastamiseks, 

nagu osutatakse lõikes 5 a (uus); 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon ja EIP edendavad 

liikmesriikide toel läbipaistva praeguste ja 

võimalike tulevaste 

investeerimisprojektide registri loomist 

liidus. Register ei mõjuta lõplike projektide 

valimist toetuseks vastavalt artikli 3 lõikele 

5. 

1. Komisjon ja EIP loovad liikmesriikide 

toel läbipaistva praeguste ja võimalike 

investeerimisprojektide registri liidus. 

Register ei mõjuta lõplike projektide 

valimist toetuseks vastavalt artikli 3 lõikele 

5. Transpordisektoris tuleks register 

koostada üleeuroopalise transpordivõrgu 

määruses (EL) nr 1515/2013 ja Euroopa 

ühendamise rahastu määruses (EL) nr 

1316/2013 esitatud prioriteetide ja 

projektide põhjal. 

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, 

läbipaistvalt ja struktureeritud viisil teavet 

praeguste ja tulevaste investeeringute 

kohta, mis märkimisväärselt aitavad 

saavutada ELi poliitikaeesmärke. 

3. Liikmesriigid koostavad, ajakohastavad 

ja levitavad korrapäraselt ja struktureeritud 

viisil teavet nende territooriumil tehtavate 

praeguste ja tulevaste 

investeerimisprojektide kohta.  

3. Liikmesriigid koostavad, ajakohastavad 

ja levitavad korrapäraselt, läbipaistvalt ja 

struktureeritud viisil teavet nende 

territooriumil tehtavate praeguste ja 

tulevaste investeerimisprojektide kohta.  
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Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) EFSIst rahastatavate projektide 

sotsiaalmajandusliku ja keskkonnamõju 

hinnang, mis tugineb tulemusnäitajate 

loetelule. Transpordisektoris on 

hindamise aluseks Euroopa ühendamise 

rahastu määruse (EL) nr 1316/2013 

artikli 4 lõikes 2 toodud näitajate loend; 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) Euroopa investeerimisnõustamise 

keskuse tegevusele antud hinnang; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 11 Artikkel 11 

Aruandekohustus Aruandekohustus 

1. Euroopa Parlamendi taotluse korral 

osaleb tegevdirektor Euroopa Parlamendis 

kuulamisel, mis käsitleb EFSI tulemusi.  

1. Euroopa Parlamendi taotluse korral ja 

vähemalt korra aastas osalevad esimees ja 

tegevdirektor Euroopa Parlamendis 

asjaomaste komisjonide ühisel kuulamisel, 

mis käsitleb EFSI tulemusi.  

2. Tegevdirektor vastab Euroopa 

Parlamendi poolt EFSI-le esitatud 

küsimustele kas suuliselt või kirjalikult, 

kuid igal juhul viie nädala jooksul alates 

2. Tegevdirektor vastab Euroopa 

Parlamendi poolt EFSI-le esitatud 

küsimustele kas suuliselt või kirjalikult, 

kuid igal juhul viie nädala jooksul alates 
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küsimuse saamisest.  küsimuse saamisest.  

3. Euroopa Parlamendi taotluse korral 

esitab komisjon Euroopa Parlamendile 

aruande käesoleva määruse rakendamise 

kohta. 

3. Euroopa Parlamendi taotluse korral ja 

vähemalt korra aastas esitab komisjon 

Euroopa Parlamendile aruande käesoleva 

määruse rakendamise kohta. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. 30. juuniks 2018 ja pärast seda iga 

kolme aasta järel: 

2. 30. juuniks 2018 ja pärast seda iga kahe 

aasta järel ning hiljemalt kuus kuud 

pärast EFSI lepingu lõpetamise 

kuupäeva: 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EIP teeb kooskõlas oma läbipaistvuse 

põhimõtetega, mis käsitlevad 

dokumentidele ja teabele juurdepääsu, oma 

veebisaidil avalikkusele kättesaadavaks 

teabe kõigi EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute kohta ning selle 

kohta, kuidas need tehingud aitavad kaasa 

artikli 5 lõikes 2 osutatud üldeesmärkide 

saavutamisele. 

EIP teeb kooskõlas oma läbipaistvuse 

põhimõtetega, mis käsitlevad 

dokumentidele ja teabele juurdepääsu, oma 

veebisaidil avalikkusele kättesaadavaks 

teabe kõigi EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute kohta ning selle 

kohta, kuidas need tehingud aitavad kaasa 

artiklis 5 osutatud üldeesmärkide ja muude 

abikõlblikkuse kriteeriumide 
saavutamisele. Euroopa Parlamendi ja 

EIP vahel korraldatakse korrapärane 

teabevahetus käesoleva määruse kohase 

EIP rahastamis- ja investeerimistegevuse 

kohta. 
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Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 17 a 

 Investeerimisklausel 

 Seoses määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli 5 

lõikega 1 ja määruse (EÜ) nr 1467/97 

artikli 3 lõikega 4 loetakse ühekordseteks 

meetmeteks: 

 (a) liikmesriikide ja riiklike tugipankade 

rahaline toetus EFSI-le; 

 (b) liikmesriikide ja riiklike tugipankade 

rahaline toetus käesoleva määruse 

kohaselt toetuskõlblikele 

sihtotstarbelistele 

investeerimisplatvormidele; 

 (c) riigi nimel antud rahaline toetus EFSI 

toetatud üksiktegevustele. 

 Kõik esimeses lõigus nimetatud toetused 

aitavad täita liidu poliitikaeesmärke ja 

need loetakse määruse (EÜ) nr 1467/97 

artikli 2 lõike 3 seisukohalt asjakohaseks 

teguriks, nii et nende toetustega ei ületata 

ELi toimimise lepingu artikli 126 lõikes 2 

osutatud kontrollväärtust. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 18 välja jäetud 

Määruse (EL) nr 1291/2013 muutmine  

Määrust (EL) nr 1291/2013 muudetakse 

järgmiselt. 

 

1) Artikli 6 lõiked 1, 2 ja 3 asendatakse 

järgmistega: 
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„1. Rahastamispakett programmi 

„Horisont 2020” rakendamiseks on 74 

328,3 miljonit eurot jooksevhindades, 

millest kuni 71 966,9 miljonit eurot 

eraldatakse ELi toimimise lepingu 

XIX jaotise kohase tegevuse jaoks. 

 

Euroopa Parlament ja nõukogu 

kinnitavad iga-aastased assigneeringud 

mitmeaastase finantsraamistiku piires. 

 

2. ELi toimimise lepingu XIX jaotise 

kohase tegevuse jaoks ette nähtud summa 

jaotatakse käesoleva määruse artikli 5 

lõikes 2 nimetatud prioriteetide vahel 

järgmiselt: 

 

a) tipptasemel teadus: 23 897,0 miljonit 

eurot jooksevhindades; 

 

b) juhtpositsioon tööstuses: 16 430,5 

miljonit eurot jooksevhindades; 

 

c) ühiskondlikud väljakutsed: 28 560,7 

miljonit eurot jooksevhindades. 

 

Maksimaalne kogusumma, mille liit 

eraldab programmist „Horisont 2020” 

artikli 5 lõikes 3 sätestatud 

erieesmärkidele ja Teadusuuringute 

Ühiskeskuse otsestele meetmetele 

väljaspool tuumaenergiavaldkonda, on 

järgmine: 

 

i) tipptaseme levitamine ja osaluse 

laiendamine: 782,3 miljonit eurot 

jooksevhindades; 

 

ii) teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna 

heaks: 443,8 miljonit eurot 

jooksevhindades; 

 

iii) Teadusuuringute Ühiskeskuse otsesed 

meetmed väljaspool 

tuumaenergiavaldkonda: 1 852,6 miljonit 

eurot jooksevhindades. 

 

Artikli 5 lõigetes 2 ja 3 sätestatud 

prioriteetidele ja erieesmärkidele 

eraldatud vahendite soovituslik jaotus on 

kindlaks määratud II lisas. 

 

3. Programmist „Horisont 2020” 

eraldatakse EITile kuni 2 361,4 miljonit 
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eurot jooksevhindades, nagu on sätestatud 

II lisas.” 

2) II lisa asendatakse käesoleva määruse 

I lisaga. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 19 välja jäetud 

Määruse (EL) nr 1316/2013 muutmine  

Määruse (EL) nr 1316/2013 artikli 5 lõige 

1 asendatakse järgmisega: 

 

'1. Euroopa ühendamise rahastu 

rakendamise rahastamispakett aastateks 

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

(jooksevhindades). See summa jaotatakse 

järgnevalt: 

 

a) transpordisektor: 23 550 582 000 eurot, 

millest 11 305 500 000 eurot paigutatakse 

ümber Ühtekuuluvusfondist, mida 

kasutatakse kooskõlas käesoleva 

määrusega üksnes Ühtekuuluvusfondist 

abi saamise tingimustele vastavates 

liikmesriikides; 

 

b) telekommunikatsioonisektor: 1 041 602 

000 eurot; 

 

c) energiasektor: 5 350 075 000 eurot.  

Need summad ei piira nõukogu määruses 

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

sätestatud paindlikkusmehhanismi 

kohaldamist. 

 

(*) Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta 

määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, 

millega määratakse kindlaks 

mitmeaastane finantsraamistik aastateks 

2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 

884). 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

1. lisa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[...] välja jäetud 
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