
AD\1123021ET.docx PE597.693v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2014-2019

Transpordi- ja turismikomisjon

2016/0282(COD)

5.5.2017

ARVAMUS

Esitaja: transpordi- ja turismikomisjon

Saajad: eelarvekomisjon ja eelarvekontrollikomisjon

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ja millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 2012/2002 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 
1304/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013, (EL) nr 1307/2013, (EL) nr 
1308/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014, (EL) nr 
283/2014 ja (EL) nr 652/2014 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust 
541/2014/EL
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

Arvamuse koostaja: Wim van de Camp (*)

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54



PE597.693v02-00 2/18 AD\1123021ET.docx

ET

PA_Legam



AD\1123021ET.docx 3/18 PE597.693v02-00

ET

LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanek

Finantsmääruses on sätestatud ELi eelarve koostamise ja täitmise ning ELi rahaliste vahendite 
kontrollimise põhimõtted ja menetlused. Komisjoni läbivaatamisettepaneku eesmärk on 
muuta eeskirjad lihtsamaks ja paindlikumaks, mis peaks aitama optimeerida raha kasutamist 
ja kuni 2020. aastani kestva mitmeaastase finantsraamistiku mõju. Läbivaatamise käigus on 
tehtud põhjalikke muudatusi üldistes finantseeskirjades (ettepaneku 1. osa) ja vastavaid 
muudatusi valdkondlike rahaliste vahendite eeskirjades (2. osa). Ettepanekuga on palju 
muudatusi tehtud ka ELi rahastamisprogrammide, eelkõige Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide alusaktide teatavates sätetes. 

Transpordivaldkonnas on ettepanekuga loodud võimalus kasutada Euroopa ühendamise 
rahastu raames segarahastamist ning sätestatud finantsmääruses vastavad üldised eeskirjad 
(artiklid 2, 153 ja 272). Ettepanekus on suurendatud ka Euroopa ühendamise rahastu 
transpordiprojektide rahastamispaketti, et üleeuroopalise transpordivõrgu projekte oleks 
võimalik toetada suuremas mahus (artikkel 272 / artikli 16a lõige 7). Peale selle laiendatakse 
Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) kohta tehtud muudatusega jätkusuutliku turismi 
taristutele ette nähtud investeeringutoetuse rakendusala (artikkel 264). 

Euroopa ühendamise rahastu segarahastamisvahendite eesmärk on muuta üleeuroopaliste 
võrkude ühishuviprojektidele eraldatavate ELi rahaliste vahendite kasutamine tõhusamaks, i) 
püüdes lisaraha saamiseks kaasata erainvestoreid, ii) kasutades avaliku sektori raha 
finantsvõimendust, st ühendades Euroopa ühendamise rahastu toetused või rahastamis-
/riskijagamisvahendid institutsioonilistelt partneritelt ja investoritelt saadava rahaga, iii) 
parandades kooskõlastamist projektide koostamisel, rahastamisel ja esitamisel ning iv) 
tagades projektide paindlikuma ajalise järjestuse, võttes arvesse projekti rahastamisvalmidust 
ja -küpsust. 

Segarahastamisvahendeid hakkavad kaudse eelarve täitmise raames rakendama komisjoni 
valitud institutsioonilised partnerid, nagu Euroopa Investeerimispank (EIP) või riiklikud 
tugipangad (artikkel 153). Euroopa ühendamise rahastu segarahastamisvahendeid võib 
rahastada nii toetuste kui ka rahastamisvahendite rahastamispakettidest. Neist võib projekte 
toetada nii toetuste kui ka selliste rahastamisvahendite kaudu nagu tagatised. Kui 
segarahastamisvahendi raames kasutatakse rahastamisvahendeid, tuleb lepingute ja 
investeeringute puhul järgida X jaotise vastavaid eeskirju, mida kohaldatakse ka siis, kui 
rahastamisvahendeid kasutatakse koos toetustega (artikli 208 lõige 2), ja milles on nõutud 
kogu segarahastamisvahendi eelhindamist.

Prioriteete, mis puudutavad Euroopa ühendamise rahastust segarahastamistoiminguga 
toetavate projektide rahastamiskõlblikkust, ei ole ettepanekus muudetud. Need jäävad samaks, 
nagu need on praegu kehtivas määruses ja üleeuroopalise transpordivõrgu suunistes. Samaks 
jääb ka Euroopa ühendamise rahastu juhtimine, mis tähendab seda, et Euroopa ühendamise 
rahastu koordineerimiskomitee kaudu konsulteeritakse liikmesriikidega, kelle ülesanne on 
heaks kiita nii segarahastamisvahendi loomine kui ka sellest rahastatavad projektid. 
Komisjoni vastavad otsused edastatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Arvamuse koostaja seisukoht
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Arvamuse koostaja tunneb ettepaneku heameelt, sest sellega luuakse nii Euroopa ühendamise 
rahastus kui ka aluseks olevas finantsmääruses segarahastamisvahendite loomiseks ja 
segarahastamistoimingute kasutamiseks selge alus. Segarahastamine on seega esile toodud kui 
uus võimalus, mille kaudu nii liikmesriikide ametiasutused kui ka investorid saavad ELi raha 
kasutada. Peale selle peaks neil tänu segarahastamisele olema võimalik leida parimaid 
lahendusi, kuidas üleeuroopalise transpordivõrgu projekte ELi rahalise toetuse ja omaenda 
ressursside ühendamise kaudu arendada ja rahastada. Kuna ühest küljest tuleb 
transporditaristusse teha väga suuri investeeringuid ja teisest küljest on nii liikmesriikide kui 
ka ELi avaliku sektori eelarve piiratud (mis tuleb järgmises mitmeaastases finantsraamistikus 
jälle esile), peab ELi raha kasutamine olema võimalikult paindlik ning selle raha abil tuleb 
finantsvõimendusena ühendada kõigil tasanditel võimalikult palju avaliku ja erasektori 
ressursse. 

See, kuidas segarahastamine Euroopa ühendamise rahastu kaudu transpordisektoris toimuma 
hakkab, selgub alles praktikas: alustada tuleb 2018. aasta tööprogrammi ja 1 miljardi euroga, 
mis selleks ajaks Euroopa ühendamise rahastus veel kasutada on. Hiljutistest 
transpordiprojektidest, nagu Calais’ sadam, Riia ühistransport või keskkonnahoidliku 
laevanduse tagatise programm, mille puhul ühendati Euroopa ühendamise rahastu toetus või 
võlainstrumendid ja muu (sh Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI)) raha, on 
näha, milliseid võimalusi paindlik toetusmehhanism võib kätkeda. 2017. aastal 
väljakuulutatavate Euroopa ühendamise rahastu projektikonkursside käigus hakatakse 
projektide esitamise paremat koordineerimist juba katsetama, küll mitte veel 
segarahastamisvahendi vormis. Eriti hea oleks, kui segarahastamine soodustaks transpordi- ja 
liikuvusprojekte, mille eesmärk on Euroopa ühendamise rahastust toetatavaid algseid 
taristuinvesteeringuid laiendada ja suurendada. 

Seetõttu peaks Euroopa ühendamise rahastu kaudu toimuval segarahastamisel olema võimalik 
ELi toetus või rahastamisvahendid ühendada pankadest või fondidest (nagu EIP või EFSI) 
saadava toetusega ning samuti tuleks segarahastamisel soodustada riigieelarve ja 
erainvestorite raha ulatuslikku kombineerimist. Seetõttu teeb arvamuse koostaja ettepaneku 
põhjenduses 239 ja artiklis 2 ette nähtud kombinatsioone täpsustada.

Euroopa ühendamise rahastu kaudu toimuv segarahastamine peab paindlik olema ka seetõttu, 
et toetust ootavad üleeuroopalise transpordivõrgu projektid ja liikmesriikide vajaduse on 
erinevad. Kuna segarahastamisvahendist rahastamiseks kõlblike projektide (eel-)valik toimub 
projektide (rahastamis-)küpsuse alusel, tuleb projekti väljavalimisel lähtuda nende 
kvalitatiivsetest näitajatest ja mitte reastada neid lihtsalt nende rahastamisküpsuse või 
atraktiivsuse järgi. Arvamuse koostaja soovitab komisjonil kehtestada kriteeriumid, mille abil 
tagada, et koostööpartnerite tasandil toimub projektide valimine läbipaistvalt ja 
tasakaalustatult (Euroopa ühendamise rahastu, artikli 16a lõige 6).

Transpordisektor võiks olla esimene, kus uue segarahastamisvõimaluse eeliseid ära kasutada, 
sest toetust ootavaid üleeuroopalise transpordivõrgu projekte on palju. Kuna energeetika- ja 
telekommunikatsioonivõrkude investeeringud on suurenemas (sh võimalikus koostoimes 
transpordisektoriga, nagu alternatiivkütus või arukad transporditaristud), tuleks uute 
eeskirjadega soodustada segarahastamisvõimaluse kasutamist kõigis Euroopa ühendamise 
rahastu sektorites. Ka selliste ühishuviprojektide puhul, milles osalevad kolmandad riigid, ei 
tohiks segarahastamisvahendite kasutamine olla võimalik ainult transpordisektoris, vaid seda 
tuleks laiendada kõigile Euroopa ühendamise rahastu sektoritele. Arvamuse koostaja teeb 
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ettepaneku Euroopa ühendamise rahastut puudutava artikli 16a lõiget 7 vastavalt muuta. 

Peale selle on arvamuse koostaja täielikult selle poolt, et suurendada Euroopa ühendamise 
rahastu transpordisektori rahastamispaketti nii, et see moodustab eelarvest, mis on aastani 
2020 juba eraldatud, 80–95 % (praegu on see 80–85 %). Tänu sellele peaks vabanema 
vajalikke lisavahendeid, millega toetada üleeuroopalise transpordivõrgu projekte, mida on 
kõigi Euroopa ühendamise rahastu projektikonkursside jaoks esitatud kaugelt üle 
rahastamisvõimaluste.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ja 
eelarvekontrollikomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Eelarve aluspõhimõtted tuleks 
säilitada. Erivaldkondade, nt 
teadusuuringute, välistegevuse ja 
struktuurifondide valdkonna erandid neist 
aluspõhimõtetest tuleks läbi vaadata ja neid 
tuleks võimaluse korral lihtsustada, võttes 
arvesse nende jätkuvat asjakohasust, 
eelarve jaoks loodavat lisaväärtust ja 
sidusrühmade jaoks tekitatavat koormust.

(3) Eelarve aluspõhimõtted tuleks 
säilitada. Erivaldkondade, nt 
teadusuuringute, välistegevuse ja 
struktuurifondide valdkonna erandid neist 
aluspõhimõtetest tuleks läbi vaadata ja neid 
tuleks võimaluse korral lihtsustada, võttes 
arvesse nende jätkuvat asjakohasust, 
eelarve jaoks loodavat lisaväärtust ja 
sidusrühmade jaoks tekitatavat koormust. 
Struktuurifonde peaks olema võimalik 
kasutada segarahastamisvahendites, et 
toetada transporditaristu valdkonnas 
suure Euroopa lisaväärtusega projekte 
kõigis piirkonnakategooriates, sealhulgas 
kõige enam arenenud piirkondades ja 
üleminekupiirkondades.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Vahendite saaja nime ja asukohta 
ning vahendite summat ja eesmärki ei 
tohiks avaldada, kui see ohustaks
vahendite saaja puutumatust, mis on 
kaitstud Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga, või kahjustaks tema õiguspäraseid 
ärihuve.

(22) Vahendite saaja nime ja asukohta 
ning vahendite summat ja eesmärki ei 
tohiks avaldada, kui on olemas tõendatud 
risk, et selline avaldamine võib seada ohtu
vahendite saaja puutumatuse, mis on 
kaitstud Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga, või kahjustaks tema õiguspäraseid 
ärihuve.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 239

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(239) Selleks et tõhustada Euroopa 
ühendamise rahastu tegevust, võib luua 
selle raames ühe või mitu 
segarahastamisvahendit. 
Segarahastamisvahendist tuleks rahastada 
segarahastamist, mille puhul liidu eelarvest 
saadud tagastamatu abi ja/või 
rahastamisvahendid, sealhulgas Euroopa 
ühendamise rahastu 
omakapitaliinstrument ja 
laenuinstrument, mis on omavahel 
ühendatud, ühendatakse rahastamisega, 
mis on saadud EIP grupilt (sealhulgas EFSI 
raames), arenguabi- või muudelt 
finantseerimisasutustelt või investoritelt.

(239) Selleks et tõhustada Euroopa 
ühendamise rahastu tegevust, võib luua 
selle raames ühe või mitu 
segarahastamisvahendit. 
Segarahastamisvahendist tuleks rahastada 
segarahastamist, mille puhul liidu eelarvest 
saadud tagastamatu abi (nt liikmesriikide 
eelarvest makstavad toetused, Euroopa 
ühendamise rahastu toetused ning 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide toetused) ja/või 
rahastamisvahendid (sealhulgas Euroopa 
ühendamise rahastu 
omakapitaliinstrumendi ja 
laenuinstrumendi kombinatsioonid)
ühendatakse rahastamisega, mis on saadud 
EIP grupilt (sealhulgas EFSI raames), 
riiklikelt tugipankadelt, arenguabi- või 
muudelt finantseerimisasutustelt või 
investoritelt, sealhulgas nii otsene kui ka 
kaudne erasektori rahaline toetus 
(sealhulgas avaliku ja erasektori 
partnerluste kaudu). 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 240

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(240) Euroopa ühendamise rahastu 
raames loodud segarahastamisvahendi
eesmärk peaks olema suurendada liidu 
eelarvest tehtavate kulutuste 
mitmekordistavat mõju, meelitades ligi 
täiendavaid rahalisi vahendeid 
erainvestoritelt. Lisaks peaks 
segarahastamisvahend tagama toetatavate 
meetmete majandusliku ja 
finantsjätkusuutlikkuse.

(240) Euroopa ühendamise rahastu 
segarahastamisvahendite eesmärk peaks 
olema suurendada liidu eelarvest tehtavate 
kulutuste mitmekordistavat mõju, 
meelitades ligi täiendavaid rahalisi 
vahendeid erainvestoritelt. Lisaks peaks 
segarahastamisvahend tagama toetatavate 
meetmete majandusliku ja 
finantsjätkusuutlikkuse ning see peaks 
aitama saavutada liidu eesmärgid seoses 
Pariisi kliimakonverentsil (COP 21) 
seatud ning töökohtade loomise ja 
piiriülese ühenduvusega seotud 
sihtmärkidega. Kui meetmete 
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rahastamiseks kasutatakse nii Euroopa 
ühendamise rahastut kui ka EFSIt, peaks 
kontrollikoda viima läbi hindamise, et 
analüüsida, kas need aitavad saavutada 
nimetatud liidu eesmärke.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 240 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(240 a) EIP tagatisfondi rahastamine 
EFSI nimel tuleb liidu eelarvest. EIP-l 
peaks seetõttu olema võimalik 
süstemaatiliselt sekkuda, et anda esimese 
järjekoha kahju tagatisi ühistes 
rahastamismehhanismides liidu eelarvest 
(Euroopa ühendamise rahastust, EFSIst 
jne) juba toetatavate toimingute jaoks, et 
võimaldada ja hõlbustada täiendavust ja 
erasektori kaasinvestorite osalemist seoses 
Euroopa ühendamise rahastu 
segarahastamisvahenditega. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 241

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(241) Selleks et toetada selliste 
projektide rakendamist, mis on seoses 
põhivõrgukoridoride, piiriüleste 
ühenduste ja muude põhivõrgu lõikudega 
üleeuroopalise transpordivõrgu jaoks 
kõige suurema lisaväärtusega, on vaja 
muuta mitmeaastase tööprogrammi 
rakendamine paindlikuks, võimaldades 
kasutada ära kuni 95 % määrusega (EL) 
nr 1316/2013 eelarvest ette nähtud 
rahalistest vahenditest.

välja jäetud

Muudatusettepanek 7
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 241 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(241 a) Selleks, et jätkata üleeuroopalise 
transpordivõrgu väljakujundamisega 
seotud projektide elluviimist, peab 
transpordisektori osakaal järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus olema 
vähemalt 2,5 %. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 241 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(241 b)Segarahastamisvahendite 
haldamine peaks põhinema 
finantsmääruse kohasel eelhindamisel 
ning selle puhul tuleks arvesse võtta 
kogemusi, mis on saadud Euroopa 
ühendamise rahastu segarahastamise 
projektikonkursi käigus, millele on 
osutatud 20. jaanuaril 2017. aastal 
avaldatud Euroopa ühendamise rahastu 
mitmeaastases tööprogrammis 20171 a. 
Euroopa ühendamise rahastu 
segarahastamisvahendid tuleks luua 
mitme- ja/või iga-aastaste 
tööprogrammidega, mis on vastu võetud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr 1316/20131 b artiklite 17 ja 25 
alusel. Komisjon peaks tagama, et 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
antakse iga segarahastamisvahendi 
rakendamise kohta läbipaistval viisil ja 
ettenähtud ajal aru.

________________

1 a Komisjoni 20. jaanuari 2017. aasta 
rakendusotsus, millega muudetakse 
komisjoni rakendusotsust C(2014)1921, 
millega kehtestatakse 2014.–2020. aasta 
mitmeaastane tööprogramm, et anda 
finantsabi Euroopa ühendamise rahastu 
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valdkonnas – Transpordisektor 
C(2017)0164.

1 b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1316/2013, millega luuakse Euroopa 
ühendamise rahastu, muudetakse 
määrust (EL) nr 913/2010 ja 
tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) 
nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (EMPs 
kohaldatav tekst) (ELT L 348, 20.12.2013, 
lk 129–171).

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 241 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(241 c) Euroopa ühendamise rahastu 
segarahastamisvahendite eesmärk on 
soodustada ja ühtlustada kõigi 
toetusevormide, kaasa arvatud Euroopa 
ühendamise rahastust antavate liidu 
toetuste ja erasektorist pärit raha puhul 
üheainsa taotluse esitamist. 
Segarahastamisvahendite eesmärk peaks 
olema muuta taotlusprotsessi tehnilised ja 
rahalised aspektid ühtse 
hindamismenetluse abil projektide 
elluviijate jaoks lihtsamaks.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 241 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(241 d)Tänu Euroopa ühendamise 
rahastu segarahastamisvahenditele peaks 
projektide esitamise ajakava muutuma 
paindlikumaks ning projektide 
kindlaksmääramine ja rahastamine 
lihtsamaks ja ühtlasemaks. Samuti 
peaksid need vahendid suurendama 
asjassepuutuvate finantseerimisasutuste 
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vastutust ja kohustusi ning vähendama 
ohtu, et toetuse saamiseks välja valitud 
projektide rahastamisotsust ei kiideta 
heaks ja seetõttu projektidele makseid ei 
tehta.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 241 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(241 e) Euroopa ühendamise rahastu 
segarahastamisvahendid peaksid 
parandama liikmesriikide, komisjoni, 
EIP, riiklike tugipankade ja erainvestorite 
vahelist koordineerimist, teabevahetust ja 
koostööd, et luua ja toetada viljakat 
projektide ettevalmistamist, mis on 
kooskõlas Euroopa ühendamise rahastu 
poliitikaeesmärkidega.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. „segarahastamistoiming“ –
segarahastamisvahendi raames korraldatud 
tegevus, milles kombineeritakse 
tagastamatus vormis antav toetus ja/või 
ELi eelarvest toetatavad 
rahastamisvahendid ja arenguabi või 
muude avalik-õiguslike 
finantseerimisasutuste rahastamisvahendid 
ning erasektori finantseerimisasutuste või 
investorite rahastamisvahendid. 
Segarahastamistoiming võib olla ka 
ettevalmistav tegevus, mis võib viia 
finantseerimisasutuste investeeringuteni;

6. „segarahastamistoiming“ –
segarahastamisvahendi raames korraldatud 
tegevus, milles kombineeritakse 
tagastamatus vormis antav toetus ja/või 
ELi eelarvest toetatavad 
rahastamisvahendid ja arenguabi või 
muude avalik-õiguslike 
finantseerimisasutuste rahastamisvahendid 
ning erasektori finantseerimisasutuste või 
investorite rahastamisvahendid, hoolimata 
artikli 201 lõikes 4 sätestatud eeskirjast, 
milles sedastatakse, et ainult avaliku 
sektori asutused või avalikke teenuseid 
osutavad asutused võivad tegeleda liidu 
eelarve täitmisega. Segarahastamistoiming 
võib olla ka ettevalmistav tegevus, mis 
võib viia finantseerimisasutuste 
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investeeringuteni;

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. „segarahastamisvahend“ – vahend, 
mis on loodud koostööraamistikuna 
komisjoni, arenguabi või muude avalik-
õiguslike finantseerimisasutuste ning 
erasektori finantseerimisasutuste ja 
investorite vahel ja mille eesmärk on viia 
ellu teatavaid liidu esmatähtsaid eesmärke 
ja poliitikat segarahastamistoimingute ja 
muude üksikmeetmete kaudu;

7. „segarahastamisvahend“ – vahend, 
mis on loodud koostööraamistikuna 
komisjoni, arenguabi või muude avalik-
õiguslike finantseerimisasutuste ning 
erasektori finantseerimisasutuste ja 
investorite vahel ja mille eesmärk on viia 
ellu teatavaid liidu esmatähtsaid eesmärke 
ja poliitikat segarahastamistoimingute ja 
muude üksikmeetmete kaudu, ilma et see 
tooks kaasa kasumi privatiseerimist või 
kahjumi ühiskonna õlule lükkamist, 
hoolimata artikli 201 lõikes 4 sätestatud 
eeskirjast, milles sedastatakse, et ainult 
avaliku sektori asutused või avalikke 
teenuseid osutavad asutused võivad 
tegeleda liidu eelarve täitmisega;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 272 – lõige 1 – punkt -1 (uus)
Määrus (EL) nr 1316/2013
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 Artikli 15 lõikesse 1 lisatakse 
järgmine punkt:

„b a) aitama minimeerida väliskulusid, 
sealhulgas kliimamuutustest ja 
õnnetustest põhjustatud väliskulusid;“

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 272 – lõige 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1316/2013
Artikkel 16a – lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kokku ei või liidu eelarvest 
Euroopa ühendamise rahastu 
segarahastamisvahenditele eraldatav 
summa ületada 10 % artikli 5 lõikes 1 
osutatud Euroopa ühendamise rahastu 
rahastamispakettidest.

3. Kokku ei või liidu eelarvest 
Euroopa ühendamise rahastu 
segarahastamisvahenditele ja artikli 14 
lõikes 2 sätestatud rahastamisvahenditele 
eraldatav summa ületada 10 % artikli 5 
lõikes 1 osutatud Euroopa ühendamise 
rahastu rahastamispakettidest.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 272 – lõige 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1316/2013
Artikkel 16a – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui artikli 5 lõikes 1 osutatud Euroopa 
ühendamise rahastu 
rahastamispakettidest 10 % ei kasutata 
täielikult ära Euroopa ühendamise 
rahastu segarahastamisvahendite ja/või 
rahastamisvahendite jaoks, tehakse 
ülejäänud summa kättesaadavaks artikli 5 
lõikes 1 nimetatud Euroopa ühendamise 
rahastu rahastamispakettide jaoks ja 
jaotatakse neile ümber.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 272 – lõige 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1316/2013
Artikkel 16a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa ühendamise rahastu 
segarahastamisvahendi raames toetuste 
vormis antav rahaline abi peab olema 
kooskõlas artiklis 7 ette nähtud 
abikõlblikkuse ja rahalise abi saamise 
tingimustega. Euroopa ühendamise rahastu 
segarahastamisvahenditest toetatavatele 
segarahastamistoimingutele antava rahalise 

4. Euroopa ühendamise rahastu 
segarahastamisvahendi raames toetuste 
vormis ja rahastamisvahenditest antav 
rahaline abi peab olema kooskõlas artiklis 
7 ette nähtud abikõlblikkuse ja rahalise abi 
saamise tingimustega. Euroopa 
ühendamise rahastu 
segarahastamisvahenditest toetatavatele 
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abi summat muudetakse kulude-tulude 
analüüsi ja liidupoolse rahastamise 
võimenduse maksimeerimise vajaduse 
alusel.

segarahastamistoimingutele antava rahalise 
abi summat muudetakse kulude-tulude 
analüüsi, liidu eelarvevahendite 
kättesaadavuse ja liidupoolse rahastamise 
võimenduse maksimeerimise vajaduse 
alusel. Ükski antav toetus ei tohi ületada 
artiklis 10 sätestatud rahastamismäärasid.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 272 – lõige 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1316/2013
Artikkel 16a – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon uurib koostöös EIPga 
võimalust, et EIP annaks süstemaatiliselt 
esimese järjekoha kahju tagatised 
Euroopa Ühendamise Rahastu 
segarahastamisvahendites, et võimaldada 
ja hõlbustada täiendavust ja erasektori 
kaasinvestorite osalemist 
transpordisektoris. 

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 272 – lõige 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1316/2013
Artikkel 16a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liit, mis tahes liikmesriik ja muud 
investorid võivad Euroopa ühendamise 
rahastu segarahastamisvahendeid rahaliselt 
toetada, tingimusel et komisjon on nõus 
segarahastamistoimingute abikõlblikkuse 
kriteeriumide ja/või vahendi 
investeerimisstrateegia täpsustustega, mis 
võivad osutuda vajalikuks täiendava 
toetuse tõttu. Komisjon rakendab neid 
täiendavaid vahendeid kooskõlas lõikega 2.

5. Liit, mis tahes liikmesriik ja muud 
investorid võivad Euroopa ühendamise 
rahastu segarahastamisvahendeid rahaliselt 
toetada, tingimusel et komisjon on nõus 
segarahastamistoimingute abikõlblikkuse 
kriteeriumide ja/või vahendi 
investeerimisstrateegia täpsustustega, mis 
võivad osutuda vajalikuks täiendava 
toetuse tõttu, ning selleks, et täita 
käesoleva määruse nõudeid 
ühishuviprojektide elluviimisel. Komisjon 
rakendab neid täiendavaid vahendeid 
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kooskõlas lõikega 2.

Komisjon võtab kooskõlas artikliga 26 
vastu delegeeritud õigusaktid, mis 
täiendavad käesolevat määrust, 
kehtestades üksikasjalikud nõuded ja 
tingimused esimeses lõigus osutatud 
täpsustuste kohta, mis võivad olla 
vajalikud liikmesriikidelt või muudelt 
investoritelt saadava rahalise toetuse 
jaoks.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 272 – lõige 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1316/2013
Artikkel 16a – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„6. Euroopa ühendamise rahastu 
segarahastamisvahenditest toetatavad 
segarahastamistoimingud valitakse välja 
nende küpsuse alusel ning vastavalt 
artiklitele 3 ja 4 püütakse valida eri 
sektoreid hõlmavaid meetmeid, samuti 
püütakse tagada liikmesriikide 
geograafiline tasakaal. Sellised toimingud 
peavad:“

„6. Euroopa ühendamise rahastu 
segarahastamisvahenditest toetatavad 
segarahastamistoimingud valitakse välja 
nende küpsuse alusel, võttes arvesse 
minimaalseid kriteeriume. Komisjon 
võtab kooskõlas artikliga 26 vastu 
delegeeritud õigusaktid, milles 
kehtestatakse need kriteeriumid, ning 
püüab vastavalt artiklitele 3 ja 4 valida eri 
sektoreid hõlmavaid meetmeid ning püüab
tagada liikmesriikide geograafilist 
tasakaalu. Sellised toimingud peavad:“

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 272 – lõige 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1316/2013
Artikkel 16a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„7. Segarahastamistoiminguid 
kolmandates riikides võib Euroopa 
ühendamise rahastu transpordi 
segarahastamisvahendi kaudu toetada 

„7. Segarahastamistoiminguid 
kolmandates riikides võib Euroopa 
ühendamise rahastu segarahastamisvahendi 
kaudu toetada juhul, kui need on vajalikud 



PE597.693v02-00 16/18 AD\1123021ET.docx

ET

juhul, kui need on vajalikud 
ühishuviprojekti rakendamiseks.“

ühishuviprojekti rakendamiseks.“

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 272 – lõige 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1316/2013
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 17 lõike 3 teine lõik 
asendatakse järgmisega:

välja jäetud

„Rahastamispakett moodustab 80–95 % 
artikli 5 lõike 1 punktis a osutatud 
eelarvevahenditest.“
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