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Muudatusettepanek 8
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kooskõlas Euroopa tööhõive ja 
majanduskasvu 2020. aasta strateegiaga 
aitab täiendavate taastuvate energiaallikate 
arendamine ja energiatõhususe edendamine 
kaasa keskkonnasäästlikumale 
majanduskasvule, konkurentsivõimelise ja 
jätkusuutliku majanduse arendamisele ning 
kliimamuutuste vastasele võitlusele. 
Kõnealuste poliitikavaldkondade 
toetamisega luuakse Euroopas uusi 
töökohti ja keskkonnasäästikke võimalusi, 
millega soodustatakse 
konkurentsivõimelise, kindla ja 
jätkusuutliku majanduse arendamist. 

(3) Kooskõlas Euroopa tööhõive ja 
majanduskasvu 2020. aasta strateegiaga 
aitab täiendavate taastuvate energiaallikate 
arendamine ja energiatõhususe edendamine 
kaasa keskkonnasäästlikumale 
majanduskasvule, konkurentsivõimelise ja 
jätkusuutliku majanduse arendamisele ning 
kliimamuutuste vastasele võitlusele.
Kõnealuste poliitikavaldkondade 
toetamisega luuakse Euroopas uusi 
töökohti ja keskkonnasäästlikke võimalusi, 
millega soodustatakse 
konkurentsivõimelise, kindla ja 
jätkusuutliku majanduse arendamist. Selles 
kontekstis on ülioluline, et erinevad 
valitsustasandid teeksid omavahel 
koostööd („mitmetasandiline 
valitsemine”).

Or. nl

Muudatusettepanek 9
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Suuremate finantsstiimulite pakkumine 
on peamine vahend suurtest stardikuludest 
tulenevate takistuste vähendamiseks ning 
energia säästva kasutamise 
soodustamiseks. Säästva energia 
investeerimisabi võib olla kõige tõhusam ja 
kasulikum, kui see suunatakse kohalikule 

(4) Suuremate finantsstiimulite pakkumine 
on peamine vahend suurtest stardikuludest 
tulenevate takistuste vähendamiseks ning 
energia säästva kasutamise 
soodustamiseks. Säästva energia 
investeerimisabi võib olla kõige tõhusam ja 
kasulikum, kui see suunatakse kohalikule 
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tasandile. tasandile. Energiatõhusust kasvatava 
poliitika eesmärk peaks olema nii 
kasutajate kui ka ettevõtjate kindel 
kaasamine riikliku poliitika abil, et 
toetada energiatõhususe vallas Euroopa 
turu loomist, pakkudes seeläbi võimalusi 
konkurentsivõimeliseks majanduskasvuks 
ja süsteemi arendamiseks.

Or. en

Selgitus

Riiklik poliitika ei tohiks piirduda energiatõhususe projektide edendamisega, vaid peaks 
olema suunatud selles sektoris Euroopat hõlmava turu loomisele. Energiatõhususse 
investeerimise lihtsust ja vastavate algatuste tegelikku teostamist tuleks eelkõige toetada 
käegakatsutavate ärivõimaluste pakkumise abil.

Muudatusettepanek 10
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Suuremate finantsstiimulite pakkumine 
on peamine vahend suurtest stardikuludest 
tulenevate takistuste vähendamiseks ning 
energia säästva kasutamise 
soodustamiseks. Säästva energia 
investeerimisabi võib olla kõige tõhusam ja 
kasulikum, kui see suunatakse kohalikule 
tasandile.

(4) Suuremate finantsstiimulite pakkumine 
on peamine vahend suurtest stardikuludest 
tulenevate takistuste vähendamiseks ning 
energia säästva kasutamise 
soodustamiseks. Säästva energia 
investeerimisabi võib olla kõige tõhusam ja 
kasulikum, kui see suunatakse kohalikule 
tasandile. Selles kontekstis tuleks tõhusalt 
rakendada muid liikmesriikides 
olemasolevaid rahalisi vahendeid.

Or. nl
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Muudatusettepanek 11
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 
663/2009 II peatüki kohaseid kohustustega 
sidumata vahendeid kasutada 
sihtotstarbelise rahastamisvahendi 
loomiseks, et toetada energiatõhususe ja 
taastuvenergia algatusi säästva energia 
rahastamise algatuse raames. Kõnealuse 
rahastamisvahendiga tuleks toetada 
pankadele sobivaid energiatõhususe ja 
taastuvenergia projekte ning hõlbustada 
kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel 
energiatõhusust ja taastuvenergiat 
hõlmavate investeerimiskavade (eriti 
nende, milles keskendutakse 
linnakeskkonnale) rahastamist.

(5) Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 
663/2009 II peatüki kohaseid kohustustega 
sidumata vahendeid kasutada 
sihtotstarbelise rahastamisvahendi 
loomiseks, et toetada energiatõhususe ja 
taastuvenergia algatusi säästva energia 
rahastamise algatuse raames. Kõnealuse 
rahastamisvahendiga tuleks toetada 
pankadele sobivaid energiatõhususe ja 
taastuvenergia projekte ning hõlbustada 
kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel 
energiatõhusust ja taastuvenergiat 
hõlmavate investeerimiskavade (eriti 
nende, milles keskendutakse 
linnakeskkonnale ning märkimisväärse 
taastuvenergia potentsiaaliga mägi- ja 
saarte piirkondadele) rahastamist.

Or. el

Muudatusettepanek 12
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 
663/2009 II peatüki kohaseid kohustustega 
sidumata vahendeid kasutada 
sihtotstarbelise rahastamisvahendi 
loomiseks, et toetada energiatõhususe ja 
taastuvenergia algatusi säästva energia 
rahastamise algatuse raames. Kõnealuse 
rahastamisvahendiga tuleks toetada 
pankadele sobivaid energiatõhususe ja 
taastuvenergia projekte ning hõlbustada 

(5) Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 
663/2009 II peatüki kohaseid kohustustega 
sidumata vahendeid kasutada 
sihtotstarbelise rahastamisvahendi 
loomiseks, et toetada energiatõhususe ja 
taastuvenergia algatusi säästva energia 
rahastamise algatuse raames. Kõnealuse 
rahastamisvahendiga tuleks toetada 
pankadele sobivaid energiatõhususe ja 
taastuvenergia projekte ning hõlbustada 
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kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel 
energiatõhusust ja taastuvenergiat 
hõlmavate investeerimiskavade (eriti 
nende, milles keskendutakse 
linnakeskkonnale) rahastamist.

kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel 
energiatõhusust ja taastuvenergiat 
hõlmavate investeerimiskavade (eriti 
nende, milles keskendutakse muu hulgas
linnakeskkonnale) rahastamist.

Or. ro

Selgitus

On oluline, et säästva energia rahastamise algatuse raames energiatõhususe ja 
taastuvenergia algatusi toetavad rahastamisvahendid ei oleks suunatud ainult 
linnakeskkonnale keskenduvatele kavadele, vaid ka muud tüüpi kavadele.

Muudatusettepanek 13
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) ELi rahaliste vahendite vastastikune 
täiendavus on eelarvepiirangute tõttu eriti 
oluline. Rahastamisvahend peaks tõhusalt 
täiendama olemasolevaid vahendeid 
(eelkõige Euroopa Regionaalarengu 
Fondi (ERF), muudetud määrusega (EÜ) 
nr 397/2009, millega eluasemesektori 
energiatõhususe ja taastuvenergia jaoks 
ERFist 2007.–2013. aastal eraldatavaid 
rahalisi vahendeid suurendati kuni 8 
miljardi euroni) ja neile tuginema.

Or. en

Selgitus

Riiklik poliitika ei tohiks piirduda energiatõhususe projektide edendamisega, vaid peaks 
olema suunatud sektoris Euroopat hõlmava turu loomisele selles. Energiatõhususse 
investeerimise lihtsust ja vastavate algatuste tegelikku teostamist tuleks eelkõige toetada 
käegakatsutavate ärivõimaluste pakkumise abil. Me arvame, et parem on viidata määrusele 
nr 397/2009, sest see on asjakohasem ja üldisem, mitte määrusele nr 437/2010, mis puudutab 
ainult marginaliseerunud kogukondi.
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Muudatusettepanek 14
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et maksimeerida ELi rahaliste 
vahendite mõju lühikeses perspektiivis, 
peaks rahastamisvahendit haldama üks või 
mitu sellist finantsvahendajat nagu 
rahvusvahelised finantsasutused. Valiku 
tegemise alus on finantsvahendaja
tõendatud suutlikkus kasutada rahalisi 
vahendeid kõige tõhusamalt ja 
tulemuslikumalt ning selliselt, et ELi 
rahastamise ja koguinvesteeringute
võimendus oleks võimalikult suur, et 
kaasata olulised investeeringud ELis.

(6) Selleks et maksimeerida ELi rahaliste 
vahendite mõju lühikeses perspektiivis, 
peaks rahastamisvahendit alguses 
rakendama üks või mitu rahvusvahelist 
finantsasutust. Valiku tegemise alus on
rahvusvahelise finantsasutuse tõendatud 
suutlikkus kasutada rahalisi vahendeid
kõige tõhusamalt ja tulemuslikumalt
võimalikult paljude riiklike ja 
erainvestorite kaasamiseks ning ELi 
rahastamise ja koguinvesteeringute
vahelise ulatusliku võimenduse 
saavutamiseks, et kaasata ELis 
märkimisväärseid investeeringuid.

Or. en

Selgitus

Rahastamisvahendiga tegelemiseks, eriti just algusjärgus, sobivad kõige paremini 
rahvusvahelised finantsasutused, s.t EIP, mis on ainus kõiki EU-27 riike hõlmav 
rahvusvaheline finantsasutus ja ainus mittetulunduslik pank (pakkudes seega ka palju rohkem 
tagatisi), kes on Euroopa Liidu toimimise lepinguga õiguslikult kohustatud ELi poliitikat 
toetama (artikkel 308). Kuna eesmärk on fondi loomine, aitaks teiste riiklike ja erainvestorite 
kaasamine veelgi suurendada ELi rahaliste vahendite võimendustegurit.

Muudatusettepanek 15
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
663/2009 rahastatakse rahastamisvahendi 
kaudu üksnes meetmeid, mille mõju ELi 
majanduse elavdamisele on kiire, 
mõõdetav ja oluline ning mis suurendavad 

(7) Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
663/2009 rahastatakse rahastamisvahendi 
kaudu üksnes meetmeid, mille mõju ELi 
majanduse elavdamisele on kiire, 
mõõdetav ja oluline ning mis suurendavad 
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energiajulgeolekut ja vähendavad 
kasvuhoonegaaside heidet. Määruses (EÜ) 
nr 663/2009 sätestatud kriteeriumidest 
tuleks rahastamisvahendi kaudu 
rahastatavate meetmete valimisel ja 
abikõlblikkuse kindlakstegemisel täiel 
määral kinni pidada. Projektide 
geograafiline tasakaalustatus on ka oluline 
element, mida tuleb arvesse võtta.

energiajulgeolekut ja vähendavad 
kasvuhoonegaaside heidet. Sellised 
meetmed peavad Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkide kohaselt aitama 
kaasa konkurentsivõimelise, seotud ja 
keskkonnasäästliku majanduse 
arendamisele ning tööhõive säilitamisele.
Määruses (EÜ) nr 663/2009 sätestatud 
kriteeriumidest tuleks rahastamisvahendi 
kaudu rahastatavate meetmete valimisel ja 
abikõlblikkuse kindlakstegemisel täiel 
määral kinni pidada. Projektide 
geograafiline tasakaalustatus on ka oluline 
element, mida tuleb arvesse võtta.

Or. el

Muudatusettepanek 16
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
663/2009 rahastatakse rahastamisvahendi 
kaudu üksnes meetmeid, mille mõju ELi 
majanduse elavdamisele on kiire, 
mõõdetav ja oluline ning mis suurendavad 
energiajulgeolekut ja vähendavad 
kasvuhoonegaaside heidet. Määruses (EÜ) 
nr 663/2009 sätestatud kriteeriumidest 
tuleks rahastamisvahendi kaudu 
rahastatavate meetmete valimisel ja 
abikõlblikkuse kindlakstegemisel täiel 
määral kinni pidada. Projektide 
geograafiline tasakaalustatus on ka 
oluline element, mida tuleb arvesse võtta.

(7) Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
663/2009 rahastatakse rahastamisvahendi 
kaudu üksnes meetmeid, mille mõju ELi 
majanduse elavdamisele on kiire, 
mõõdetav ja oluline ning mis suurendavad 
energiajulgeolekut ja vähendavad 
kasvuhoonegaaside heidet. Määruses (EÜ) 
nr 663/2009 sätestatud kriteeriumidest 
tuleks rahastamisvahendi kaudu 
rahastatavate meetmete valimisel ja 
abikõlblikkuse kindlakstegemisel täiel 
määral kinni pidada.

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Arvestades tungivat vajadust 
leevendada majanduskriisi ja leida 
lahendus ELi olulistele energiavajadustele, 
peaksid kulutused olema abikõlblikud 
alates 13. juulist 2009, sest paljud taotlejad 
soovisid, et kulutused muutuksid 
abikõlblikuks alates toetusetaotluse 
esitamisest kooskõlas määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb 
Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes 
kohaldatavat finantsmäärust) artikliga 112.

(9) Arvestades tungivat vajadust 
leevendada majandus-, sotsiaal- ja 
kliimamuutustest tulenevat kriisi ning
leida lahendus ELi energiavarustuse 
kindlusega seotud olulistele vajadustele, 
peaksid kulutused olema abikõlblikud 
alates 13. juulist 2009, sest paljud taotlejad 
soovisid, et kulutused muutuksid 
abikõlblikuks alates toetusetaotluse 
esitamisest kooskõlas määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb 
Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes 
kohaldatavat finantsmäärust) artikliga 112.

Or. en

Selgitus

Nii ajutise finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjoni volitustes kui ka hiljutistes 
õigusaktides ja resolutsioonides on Euroopa Parlament selgelt väljendanud arvamust, et 
äsjane kriis ei ole mitte ainult majanduslik, vaid et see langeb kokku ka sotsiaal- ja 
kliimamuutustest tuleneva kriisiga. Kuna ettepanekut ja rahastamisvahendit saab tõhusalt ja 
samal määral rakendada majandus-, sotsiaal- ja kliimamuutustest tuleneva kriisiga 
võitlemiseks, tuleks neid ka mainida. Samuti tuleks selgelt viidata varustuskindlusele.

Muudatusettepanek 18
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Arvestades tungivat vajadust 
leevendada majanduskriisi ja leida 
lahendus ELi olulistele energiavajadustele, 
peaks käesolev määrus jõustuma kohe 
pärast selle avaldamist,

(10) Arvestades tungivat vajadust 
leevendada majandus-, sotsiaal- ja 
kliimamuutustest tulenevat kriisi ning
leida lahendus ELi energiavarustuse 
kindlusega seotud olulistele vajadustele, 
peaks käesolev määrus jõustuma kohe 
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pärast selle avaldamist,

Or. en

Selgitus

Nii ajutise finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjoni volitustes kui ka hiljutistes 
õigusaktides ja resolutsioonides on Euroopa Parlament selgelt väljendanud arvamust, et 
äsjane kriis ei ole mitte ainult majanduslik, vaid et see langeb kokku ka sotsiaal- ja 
kliimamuutustest tuleneva kriisiga. Kuna ettepanekut ja rahastamisvahendit saab tõhusalt ja 
samal määral rakendada majandus-, sotsiaal- ja kliimamuutustest tuleneva kriisiga 
võitlemiseks, tuleks neid ka mainida. Samuti tuleks selgelt viidata varustuskindlusele.

Muudatusettepanek 19
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Säästva energia rahastamise 
algatuse raames määruse (EÜ) nr 
663/2009 II peatüki kohaselt kulutamata 
vahendite ümberjagamiseks loodud 
rahastamisvahend peaks olema tulevaste 
õigusaktide ettepanekute kavandamise 
aluseks selles osas, kuhu lõpuks suunata 
kohustustega sidumata ELi rahalised 
vahendid,

Or. en

Muudatusettepanek 20
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 b) Uus mitmeaastane finantsraamistik 
ning tulevased teadus- ja arendustegevuse 
raamprogrammid peaksid sisaldama uusi 
ja laiemaid kululiike ja tehnilise abi 
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rahastamise viise koos uuenduslike 
finantsstiimulite pakkumise kavadega (nt 
tagatised, madala intressiga soodsad 
laenud, kombineeritud vahendid ja 
projektide rahastamine), et toetada 
säästva energia valdkonnas suure 
innovatsioonipotentsiaaliga projektide 
laiaulatuslikku arendamist ja teostamist,

Or. en

Muudatusettepanek 21
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 663/2009
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2009. ja 2010. aasta eelarveliste 
kulukohustuste täitmisega seotud II peatüki 
kohased eraldi juriidilised kohustused 
võetakse 31. detsembriks 2010. Artikli 22 
kohased eraldi juriidilised kohustused 
võetakse 31. märtsiks 2011”.

„2. 2009. ja 2010. aasta eelarveliste 
kulukohustuste täitmisega seotud II peatüki 
kohased eraldi juriidilised kohustused 
võetakse 31. detsembriks 2010”.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 663/2009
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2009. ja 2010. aasta eelarveliste 
kulukohustuste täitmisega seotud II peatüki 
kohased eraldi juriidilised kohustused 
võetakse 31. detsembriks 2010. Artikli 22 

„2. 2009. ja 2010. aasta eelarveliste 
kulukohustuste täitmisega seotud II peatüki 
kohased eraldi juriidilised kohustused 
võetakse 31. detsembriks 2010. Artikli 22 
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kohased eraldi juriidilised kohustused 
võetakse 31. märtsiks 2011”.

kohased juriidilised kohustused võetakse 
31. märtsiks 2011”.

Or. en

Selgitus

Juriidilised kohustused puudutavad rahastamisvahendi loomist, mitte eraldi projekte nagu 
lõike alguses.

Muudatusettepanek 23
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 663/2009
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Säästva energia rahastamise algatuse alla 
kuuluva rahastamisvahendi jaoks 
eraldatakse kooskõlas artikli 3 lõikega 2 
vahendid, mida ei saa kohustustega siduda 
II peatüki raames ja mis moodustavad 114 
miljonit eurot, ning muud vahendid, mis 
vabastatakse II peatüki kohaselt projektide 
täieliku või osalise rakendamata jätmise 
tõttu.

1. Säästva energia rahastamise algatuse alla 
kuuluva rahastamisvahendi jaoks 
eraldatakse kooskõlas artikli 3 lõikega 2 
vahendid, mida ei saa kohustustega siduda 
II peatüki raames ja mis moodustavad 114 
miljonit eurot, ning muud vahendid, mis 
vabastatakse II peatüki kohaselt projektide 
täieliku või osalise rakendamata jätmise 
tõttu. Rahastamisvahendi jaoks 
eraldatakse ELi kliimamuutuste vastu 
võitlemise tegevusprogrammist veel 15 
miljonit eurot. Selle summa eraldamisel 
lähtutakse 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
kõikidest sätetest ning eriti selle punktist 
23, et teha vastavad muudatused 
rubriikides 1a ja 2 ette nähtud 
ülemmäärades. Sellega seoses esitab 
komisjon vajalikud ettepanekud, mis 
puudutavad ülemmäärade kohandamist 
ning rahastamisvahendi jaoks 2010. aasta 
eelarves eraldi uue eelarverea loomist.

Or. en
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Selgitus

Raportöör rõhutab, et me ei peaks rahalisi vahendeid raiskama. Täpsemalt vaadates on 
eelarvereal 07 03 23 praegu ilma õiguslikule alusele viitamata reserveeritud 15 miljonit eurot 
ELi kliimamuutuste vastu võitlemise tegevusprogrammi jaoks. Kuna need 15 miljonit eurot 
lähevad sisuliselt kaotsi, kui neid ei kanta rahastamisvahendisse üle, on raportöör seisukohal, 
et tuleb taotleda mitmeaastase finantsraamistiku ja institutsioonidevahelise lepingu vastavat 
kohandamist. Samas ei tohiks unustada, et ülemmäärade kohandamine on vajalik vaid 
tehnilisest ja loogilisest seisukohast vaadates.

Muudatusettepanek 24
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 663/2009
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Säästva energia rahastamise algatuse alla 
kuuluva rahastamisvahendi jaoks 
eraldatakse kooskõlas artikli 3 lõikega 2 
vahendid, mida ei saa kohustustega siduda 
II peatüki raames ja mis moodustavad 114 
miljonit eurot, ning muud vahendid, mis 
vabastatakse II peatüki kohaselt projektide 
täieliku või osalise rakendamata jätmise 
tõttu.

1. Selleks et arendada energiatõhususe 
projektidele ja taastuvate energiaallikate 
kasutuselevõtu projektidele oluliste 
stiimulite pakkumiseks sobivaid 
rahastamisvahendeid koostöös Euroopa 
Investeerimispanga ja teiste 
rahvusvaheliste krediidiasutustega, 
eraldatakse säästva energia rahastamise 
algatuse alla kuuluva rahastamisvahendi 
jaoks kooskõlas artikli 3 lõikega 2 
vahendid, mida ei saa kohustustega siduda 
II peatüki raames ja mis moodustavad 114 
miljonit eurot, ning muud vahendid, mis 
vabastatakse II peatüki kohaselt projektide 
täieliku või osalise rakendamata jätmise 
tõttu.

Or. el
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Muudatusettepanek 25
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 663/2009
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Säästva energia rahastamise algatuse alla 
kuuluva rahastamisvahendi jaoks 
eraldatakse kooskõlas artikli 3 lõikega 2 
vahendid, mida ei saa kohustustega siduda 
II peatüki raames ja mis moodustavad 114 
miljonit eurot, ning muud vahendid, mis 
vabastatakse II peatüki kohaselt 
projektide täieliku või osalise 
rakendamata jätmise tõttu.

1. Säästva energia rahastamise algatuse alla 
kuuluva rahastamisvahendi jaoks 
eraldatakse kooskõlas artikli 3 lõikega 2 
vahendid, mida ei saa kohustustega siduda 
II peatüki raames ja mis moodustavad 114 
miljonit eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 663/2009
Artikkel 22 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. II peatüki kohaselt projektide täieliku 
või osalise rakendamata jätmise tõttu 
vabanevaid vahendeid kasutatakse 
kooskõlas artikli 3 lõikega 2 
varunimekirja kuuluvate projektide jaoks.

Or. en
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Muudatusettepanek 27
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – I osa – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse rahastamisvahendiga toetatakse 
pankadele sobivaid energiatõhususe ja 
taastuvenergia projekte ning hõlbustatakse 
omavalitsusasutustel ning kohalikel ja 
piirkondlikel ametiasutustel 
energiatõhususse ja taastuvenergiasse 
investeerimist. Seda vahendit rakendatakse 
kooskõlas eelarve täitmise delegeerimist 
käsitlevate finantsmääruse ja selle 
rakenduseeskirjade sätetega.

Kõnealuse rahastamisvahendiga toetatakse 
pankadele sobivate energia säästmise,
energiatõhususe ja taastuvenergia 
projektide arendamist ning hõlbustatakse 
riigi- ja omavalitsusasutustel ning 
kohalikel ja piirkondlikel ametiasutustel 
energia säästmisse, energiatõhususse ja 
taastuvenergiasse investeerimist. Seda 
vahendit rakendatakse kooskõlas eelarve 
täitmise delegeerimist käsitlevate 
finantsmääruse ja selle rakenduseeskirjade 
sätetega.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – I osa – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse rahastamisvahendiga 
toetatakse pankadele sobivaid
energiatõhususe ja taastuvenergia projekte
ning hõlbustatakse omavalitsusasutustel 
ning kohalikel ja piirkondlikel 
ametiasutustel energiatõhususse ja 
taastuvenergiasse investeerimist. Seda 
vahendit rakendatakse kooskõlas eelarve 
täitmise delegeerimist käsitlevate 
finantsmääruse ja selle rakenduseeskirjade 
sätetega.

Kõnealust vahendit kasutatakse pankadele
sobivate energiatõhususe ja taastuvenergia
projektide arendamiseks ning 
omavalitsusasutustel ning kohalikel ja 
piirkondlikel ametiasutustel 
energiatõhususse ja taastuvenergiasse
investeerimise hõlbustamiseks. Seda 
vahendit rakendatakse kooskõlas eelarve 
täitmise delegeerimist käsitlevate 
finantsmääruse ja selle rakenduseeskirjade 
sätetega.
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Or. en

Selgitus

Rahastamisvahendi ülesannete täpsustus.

Muudatusettepanek 29
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – I osa – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vahendit kasutatakse eelkõige 
linnakeskkonda hõlmavate säästva energia 
projektide rahastamiseks. Selle alla 
kuuluvad:

Vahendit kasutatakse eelkõige 
linnakeskkonda hõlmavate säästva energia 
projektide rahastamiseks kooskõlas IIE 
aruka energiakasutusega linnade 
algatusega vastavalt Euroopa 
energiatehnoloogia strateegilisele kavale. 
Selle alla kuuluvad:

Or. en

Muudatusettepanek 30
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – I osa – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vahendit kasutatakse eelkõige 
linnakeskkonda hõlmavate säästva energia 
projektide rahastamiseks. Selle alla 
kuuluvad:

Vahendit kasutatakse eelkõige 
linnakeskkonda ning märkimisväärse 
taastuvenergia potentsiaaliga mägi- ja 
saarte piirkondi hõlmavate säästva energia 
projektide rahastamiseks. Selle alla 
kuuluvad:

Or. el
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Muudatusettepanek 31
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – I osa – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vahendit kasutatakse eelkõige 
linnakeskkonda hõlmavate säästva energia 
projektide rahastamiseks. Selle alla 
kuuluvad:

Vahendit kasutatakse eelkõige, kuid mitte 
ainult linnakeskkonda hõlmavate säästva 
energia projektide rahastamiseks. Selle alla 
kuuluvad:

Or. ro

Selgitus

On oluline, et säästva energia rahastamise algatuse raames energiatõhususe ja 
taastuvenergia algatusi toetavad rahastamisvahendid ei oleks suunatud ainult 
linnakeskkonnale keskenduvatele kavadele, vaid ka muud tüüpi kavadele.

Muudatusettepanek 32
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – I osa – lõik 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) suure innovatsiooni- ja majandusliku 
potentsiaaliga projektid, milles 
kasutatakse uusi menetlusi ja parimat 
olemasolevat tehnoloogiat;

Or. en

Selgitus

Majanduse elavdamise kava koostamisel on innovatsioon keskse tähtsusega. 
Innovatsioonipotentsiaalile tuleks projektide väljavalimise käigus alati pöörata suurt 
tähelepanu, et säilitada ELi majanduse konkurentsivõime. Mõistet „parim olemasolev 
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tehnoloogia” tuleks eelistada mõistele „uus tehnoloogia”, sest uue energiatõhususe 
tehnoloogia rahastamiseks on kõige kohasem kasutada Euroopa Ühenduse teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi, mitte majanduse 
elavdamise kava. Kuna rahastamisvahend on suunatud ametiasutustele, peaksime neid 
kutsuma üles kasutama parimat olemasolevat tehnoloogiat, mitte uut ja innovaatilist 
tehnoloogiat.

Muudatusettepanek 33
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – I osa – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) detsentraliseeritud kohalikud 
taastuvenergiaallikad;

c) detsentraliseeritud kohalikud 
taastuvenergiaallikad, sh ehitistesse 
sisseehitatud fotogalvaanilised süsteemid;

Or. en

Selgitus

Ehitiste energiatõhusust käsitleva direktiivi (KOM(2008)780) heaks kiites tunnistasid 
seadusandjad, et ehitised, millele kulub 40% ELis tarbitavast energiast, võivad suures 
ulatuses kaasa aidata energia säästmisele ja et ehitistesse on lihtne paigutada 
taastuvenergiasüsteeme, nt fotogalvaanilisi süsteeme, mille abil saab ehitiste energiakulu 
muuta nullilähedaseks.

Muudatusettepanek 34
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – I osa – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) detsentraliseeritud kohalikud 
taastuvenergiaallikad;

c) detsentraliseeritud kohalikud 
taastuvenergiaallikad; detsentraliseeritud 
taastuvenergiaallikate integreerimine 
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elektrivõrku;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – I osa – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) võrgu infrastruktuuri parandamine, 
et vähendada energiakadu ja kaasata uusi 
energiaallikaid;

Or. el

Muudatusettepanek 36
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – I osa – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) keskkonnasäästlik linnatransport, et 
suurendada energiatõhusust ja toetada 
taastuvate energiaallikate integreerimist 
transpordisüsteemi;

d) keskkonnasäästlik linnatransport, sh 
üleminek ühistranspordile ja 
taastuvenergiapõhistele elektrisõidukitele,
et suurendada linnade, omavalitsuste ja 
piirkondade säästetavat energia hulka;

Or. en

Selgitus

Seda tuleks tunnistada, et üleminek tulevikus aina suuremat rolli mängivale ühistranspordile 
ja elektrisõidukitele on tähtis ning seda eriti nendes omavalitsustes, linnades ja piirkondades, 
kellele rahastamisvahend on eelkõige suunatud.
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Muudatusettepanek 37
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – I osa – lõik 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kohalik infrastruktuur, sh säästlik 
tänavavalgustus, arukad arvestid ja arukad 
võrgud, mis kasutavad IKTd täiel määral 
ära.

e) kohalik infrastruktuur, sh säästlik 
tänavavalgustus, elektri säilitamise 
vahendid, arukad arvestid ja arukad 
võrgud, mis kasutavad IKTd täiel määral 
ära.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – I osa – lõik 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) katse- ja näidisprojektid, uusi ja 
innovaatilisi energiatõhususe ja 
taastuvenergia tehnoloogiaid kaasavad 
projektid ning Agenda 21 kohalikes 
programmides osalevad organisatsioonid 
sel määral, kuivõrd neil on õigus rahaliste 
vahendite haldamiseks.

Or. en

Selgitus

Innovaatiliste lahenduste katsetamine annab parima tava alaseid kogemusi. Agenda 21 
kohalike programmide mainimine aitab kaasata neid, kes juba katsetavad kohalikele oludele 
vastavaid innovaatilisi lahendusi.
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Muudatusettepanek 39
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – I osa – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastamisvahendi üldkulud ei ületa 
kokku 3%.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – I osa – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vahendit võib kasutada selleks, et pakkuda
stiimuleid ja osutada tehnilist abi ning tõsta 
riiklike ja kohalike ametiasutuste 
teadlikkust, et tagada struktuuri- ja 
ühtekuuluvusfondide optimaalne 
kasutamine, eriti eluasemete ja muude 
hoonete energiatõhususe suurendamiseks ja 
taastuvenergia kasutamise soodustamiseks.

Vahendit võib kasutada selleks, et pakkuda 
stiimuleid, sh laenude, tagatiste, 
omakapitali ja muude finantstoodete 
rahastamiseks tehtavaid makseid ja 
kapitali assigneeringuid. Vahend peaks 
toetama projektide käivitamist. Projektid 
peavad olema majanduslikult ja 
rahanduslikult elujõulised (pankadele 
sobivad), et nad võimaldaksid tagasi 
maksta fondi poolt eraldatud 
investeeringud ning ligi meelitada avaliku 
ja erasektori investeeringuid avaliku ja 
erasektori partnerluse raames. Lisaks võib 
kasutada artiklis 22 viidatud vahenditest 
kuni 10% selleks, et osutada tehnilist abi 
ning tõsta riiklike ja kohalike ametiasutuste 
teadlikkust, et tagada struktuuri- ja 
ühtekuuluvusfondide optimaalne 
kasutamine, eriti eluasemete ja muude 
hoonete energiatõhususe suurendamiseks ja 
taastuvenergia kasutamise soodustamiseks. 
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Tehniline abi peaks täiendama 
olemasolevaid liidu rahastatavaid 
vahendeid, eriti Elena programmi, 
vältides kattumist muude 
rahastamisvahenditega.

Or. en

Selgitus

Rahastamisvahend peaks olema küllaldaselt paindlik, et vastavad finantstooted saaksid turu 
nõudlust kasvatada. See, kui suur osa kogueelarvest kulub tehnilisele abile, peaks olema 
täpselt ja paremini kindlaks määratud. Elena programmile viitamine aitab tagada suurema 
kooskõla ühenduse erinevate rahastamisvahendite vahel.

Muudatusettepanek 41
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – I osa – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vahendit võib kasutada selleks, et pakkuda 
stiimuleid ja osutada tehnilist abi ning 
tõsta riiklike ja kohalike ametiasutuste 
teadlikkust, et tagada struktuuri- ja 
ühtekuuluvusfondide optimaalne 
kasutamine, eriti eluasemete ja muude 
hoonete energiatõhususe suurendamiseks ja 
taastuvenergia kasutamise soodustamiseks.

Vahendit võib kasutada selleks, et tagada 
struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide 
optimaalne kasutamine, eriti eluasemete ja 
muude hoonete energiatõhususe 
suurendamiseks ja taastuvenergia 
kasutamise soodustamiseks.

Or. ro

Selgitus

On oluline, et säästva energia rahastamise algatuse raames energiatõhususe ja 
taastusenergia algatusi toetavad rahastamisvahendid aitaksid suurendada energiatõhususe 
rahastamist ELi poolt ning et nende rahastamisvahendite abil rahastataks eelkõige ehitiste 
energiatõhusust tulemuslikult kasvatavaid projekte. 
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Muudatusettepanek 42
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – I osa – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vahendit võib kasutada selleks, et pakkuda 
stiimuleid ja osutada tehnilist abi ning tõsta 
riiklike ja kohalike ametiasutuste 
teadlikkust, et tagada struktuuri- ja 
ühtekuuluvusfondide optimaalne 
kasutamine, eriti eluasemete ja muude 
hoonete energiatõhususe suurendamiseks ja 
taastuvenergia kasutamise soodustamiseks.

Vahendit võib kasutada selleks, et pakkuda 
stiimuleid, maandada riske ja osutada 
tehnilist abi ning tõsta riiklike ja kohalike 
ametiasutuste teadlikkust, et tagada 
struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide 
optimaalne kasutamine, eriti eluasemete ja 
muude hoonete energiatõhususe 
suurendamiseks ja taastuvenergia 
kasutamise soodustamiseks.

Or. en

Selgitus

Rahanduslikud ja tehnilised riskid tulenevad rahastamise puudumisest ja tehniliste rikete 
esinemise võimalusest, mis võivad viia kahjumi tekkimiseni. Riskide katmise skeemide 
eesmärk on hüvitada teatud osa investeeringutest. Mitme energiatehnoloogia suhtes võiks 
koostöös Euroopa Investeerimispangaga välja töötada vastava Euroopat hõlmava skeemi.

Muudatusettepanek 43
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – I osa – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Regionaalarengu Fondi 
käsitlevas määruses nr 1080/2006 on ette 
nähtud toetus selliste rahastamisvahendite 
loomiseks ja arendamiseks nagu 
riskikapital, laenu- ja tagatisfondid, 
kohaliku arengu fondid, intressitoetused, 
võrgustik ning piirkondade, linnade ja 
asjaomaste sotsiaal-, majandus- ja 
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keskkonnavaldkonnas tegutsejate 
vaheline koostöö ja kogemuste 
vahetamine energiatõhususe alal.

Or. en

Selgitus

Euroopa Regionaalarengu Fondi käsitlevas määruses nr 1080/2006 on juba ette nähtud 
toetus selliste rahastamisvahendite loomiseks ja arendamiseks nagu riskikapital, laenu- ja 
tagatisfondid, kohaliku arengu fondid, intressitoetused, võrgustik ning piirkondade, linnade ja 
asjaomaste sotsiaal-, majandus- ja keskkonnavaldkonnas tegutsejate vaheline koostöö ja 
kogemuste vahetamine energiatõhususe alal. Mõnedes liikmesriikides on seda määrust juba 
kasutatud eluasemete energiatõhusust suurendavate käibefondide loomiseks.

Muudatusettepanek 44
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – I osa – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Abisaajad on soovitavalt piirkondliku ja
kohaliku tasandi ametiasutused või nende 
nimel tegutsevad erasektori üksused. 
Eelkõige pööratakse tähelepanu 
ettepanekutele, mis hõlmavad selliste 
üksuste koostööd elamuühistute ja 
arendajatega.

Abisaajad on piirkondlikud ja kohalikud
ametiasutused, riigi osalusega äriühingud 
ning eraõiguslikud füüsilised ja 
juriidilised isikud. Eelkõige pööratakse 
tähelepanu ettepanekutele, mis hõlmavad 
selliste üksuste koostööd elamuühistute, 
omavalitsuste 
energiavarustusettevõtjatega ja 
arendajatega.

Or. de

Muudatusettepanek 45
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – II osa – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastamisvahendit hakkab rakendama üks 
või mitu sellist finantsvahendajat nagu
rahvusvahelised finantsasutused. Valiku 
tegemise alus on finantsvahendaja
tõendatud suutlikkus kasutada rahalisi 
vahendeid kõige tõhusamalt ja 
tulemuslikumalt kooskõlas käesolevas lisas 
esitatud eeskirjade ja kriteeriumidega.

Rahastamisvahendit hakkab rakendama üks 
või mitu rahvusvahelist finantsasutust. 
Valiku tegemise alus on rahvusvahelise 
finantsasutuse tõendatud suutlikkus 
kasutada rahalisi vahendeid kõige 
tõhusamalt ja tulemuslikumalt kooskõlas 
käesolevas lisas esitatud eeskirjade ja 
kriteeriumidega.

Or. en

Selgitus

Selleks sobivad kõige paremini – eriti just rahastamisvahendi loomise algusjärgus –
rahvusvahelised finantsasutused, s.t EIP, mis on ainus kõiki EU-27 riike hõlmav 
rahvusvaheline finantsasutus ja ainus mittetulunduslik pank (pakkudes seega ka palju rohkem 
tagatisi), kes on Euroopa Liidu toimimise lepinguga õiguslikult kohustatud ELi poliitikat 
toetama (artikkel 308). Kuna eesmärk on fondi loomine, aitaks teiste riiklike ja erainvestorite 
kaasamine veelgi suurendada ELi rahaliste vahendite võimendustegurit. 
Muudatusettepanekus esitatakse finantsvahendajatele tehtavate maksete täpsem määratlus, et 
tagada võimalikult suure osa vahendite eraldamine omavalitsustele.

Muudatusettepanek 46
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – II osa – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui finantsvahendaja on ühes 
liikmesriigis rahastamisvahendit 
rakendanud, teeb ta kasutatud mudeli 
tasuta kättesaadavaks kõigile teistele 
liikmesriikidele, Euroopa Parlamendile ja 
komisjonile, et tagada Euroopa vahendite 
tõhus kasutamine ja parimate tavade 
kättesaadavus kõigile sidusrühmadele.

Or. ro
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada rahastamisvahendi jaoks eraldatud summade tõhus 
kasutamine ja lihtsustada selles valdkonnas heade tavade vahetamist liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek 47
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – II osa – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Finantsvahendajad täidavad eelarve 
täitmise delegeerimist käsitlevaid 
asjakohaseid finantsmääruse ja selle 
rakenduseeskirjade nõudeid, eriti seoses 
hanke-eeskirjade, sisekontrolli, 
raamatupidamise ja välisauditiga. 
Finantsvahendajatele ei tehta 
kättesaadavaks muid rahalisi vahendeid 
kui juhtimistasud või rahastamisvahendi 
loomise ja rakendamisega seotud 
vahendid.

Finantsvahendajad täidavad eelarve 
täitmise delegeerimist käsitlevaid 
asjakohaseid finantsmääruse ja selle 
rakenduseeskirjade nõudeid, eriti seoses 
hanke-eeskirjade, sisekontrolli, 
raamatupidamise ja välisauditiga. 
Finantsvahendajad saavad esitada arveid 
ainult juhtimistasude või 
rahastamisvahendi loomise ja 
rakendamisega seotud muude 
abikõlbulike kulude eest.

Or. en

Selgitus

Selleks sobivad kõige paremini – eriti just rahastamisvahendi loomise algusjärgus –
rahvusvahelised finantsasutused, s.t EIP, mis on ainus kõiki EU-27 riike hõlmav 
rahvusvaheline finantsasutus ja ainus mittetulunduslik pank (pakkudes seega ka palju rohkem 
tagatisi), kes on Euroopa Liidu toimimise lepinguga õiguslikult kohustatud ELi poliitikat 
toetama (artikkel 308). Kuna eesmärk on fondi loomine, aitaks teiste riiklike ja erainvestorite 
kaasamine veelgi suurendada ELi rahaliste vahendite võimendustegurit. 
Muudatusettepanekus esitatakse finantsvahendajatele tehtavate maksete täpsem määratlus, et 
tagada võimalikult suure osa vahendite eraldamine omavalitsustele.
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Muudatusettepanek 48
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – II osa – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Finantsvahendajad täidavad eelarve 
täitmise delegeerimist käsitlevaid 
asjakohaseid finantsmääruse ja selle 
rakenduseeskirjade nõudeid, eriti seoses 
hanke-eeskirjade, sisekontrolli, 
raamatupidamise ja välisauditiga. 
Finantsvahendajatele ei tehta 
kättesaadavaks muid rahalisi vahendeid kui 
juhtimistasud või rahastamisvahendi 
loomise ja rakendamisega seotud vahendid.

Finantsvahendajad täidavad eelarve 
täitmise delegeerimist käsitlevaid 
asjakohaseid finantsmääruse ja selle 
rakenduseeskirjade nõudeid, eriti seoses 
hanke-eeskirjade, sisekontrolli, 
raamatupidamise ja välisauditiga.
Finantsvahendajatele ei tehta 
kättesaadavaks muid rahalisi vahendeid kui 
juhtimistasud või rahastamisvahendi 
loomise ja rakendamisega seotud vahendid, 
mis ei tohi ületada 5% eraldatud summast 
iga kord, kui rahastamisvahendit 
kasutatakse.

Or. ro

Selgitus

On ülioluline, et säästva energia projektide valdkonna rahastamisvahendit kasutataks 
eelkõige energiatõhusust tulemuslikult kasvatada aitavate projektide jaoks. Seepärast ei tohi 
juhtimistasud või rahastamisvahendi loomise ja rakendamisega seotud vahendid ületada 5% 
rahastamisvahendi jaoks eraldatud summast.

Muudatusettepanek 49
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – II osa – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vahendi üksikasjalikud tingimused, sh 
seire ja kontroll, sätestatakse komisjoni ja 
finantsvahendajate vahelistes lepingutes.

Vahendi üksikasjalikud tingimused, sh 
seire ja kontroll, sätestatakse komisjoni ja 
rahvusvaheliste finantsasutuste vahelistes 
lepingutes. Lepingutes tuleks sätestada 
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kohustus komisjoni ja Euroopa 
Parlamenti korrapäraselt teavitada 
vahendi rakendamisega seotud tegevusest.

Or. en

Selgitus

 Muudatusettepaneku eesmärk on kaasata nii Euroopa Parlament kui ka Euroopa Komisjon 
rahastamisvahendi rakendamise seiramisse.

Muudatusettepanek 50
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – II osa – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vahendi üksikasjalikud tingimused, sh 
seire ja kontroll, sätestatakse komisjoni ja 
finantsvahendajate vahelistes lepingutes.

Vahendi üksikasjalikud tingimused, sh 
seire ja kontroll, sätestatakse komisjoni ja 
finantsvahendajate vahelistes lepingutes, 
mis edastatakse teavitamise eesmärgil 
Euroopa Parlamendile. Komisjon avaldab 
teabe vahendi kasutamise kohta 
veebilehel www.buildup.eu. 

Or. ro

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada rahastamisvahendi läbipaistev kasutamine ja aidata 
selles valdkonnas kaasa heade tavade vahetamisele liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek 51
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – II osa – lõik 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon peaks looma ühtse ja 
kasutajasõbraliku e-süsteemi, mille abil 
toetataks kogu programmijuhtimise alase 
elektroonilise teabe, sh taotluste esitamise 
korra, ajakava, tähtaegade, pooleliolevate 
ja lõppenud projektide kokkuvõtete ning 
aruannete kättesaadavaks tegemist.

Or. en

Selgitus

Rahastamisvahendi kasutajasõbralikumaks muutmiseks ja väiksemate organisatsioonide 
osalemisele kaasaaitamiseks tuleks kogu teave teha e-süsteemis kergesti kättesaadavaks. 
Juhendite täiendamine aitab suurendada programmi- ja kasutajatoe kättesaadavust. Seda on 
võimalik saavutada IT-süsteemide optimeerimise, projektijuhtimise toetamise ja 
individuaalsete tugiteenuste pakkumise abil. Seepärast tuleks aidata kaasa toetusi, 
hinnanguid ja ettepanekuid hõlmava ainulaadse IT-platvormi loomisele. See platvorm peaks 
olema usaldusväärne, paindlik ja lihtsalt kasutatav.

Muudatusettepanek 52
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – III osa – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastamisvahendi kaudu rahastatakse 
üksnes meetmeid, mille mõju ELi 
majanduse elavdamisele on kiire, 
mõõdetav ja oluline ning mis suurendavad 
energiajulgeolekut ja vähendavad 
kasvuhoonegaaside heidet.

Rahastamisvahendi kaudu rahastatakse 
üksnes meetmeid, mille mõju ELi 
majanduse elavdamisele on kiire, 
mõõdetav ja oluline ning mis suurendavad 
energiajulgeolekut ja vähendavad 
kasvuhoonegaaside heidet. Sellised 
meetmed peavad Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkide kohaselt aitama 
kaasa konkurentsivõimelise, seotud ja 
keskkonnasäästliku majanduse 
arendamisele ning tööhõive säilitamisele.

Or. el
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Muudatusettepanek 53
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – III osa – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Projektitaotluse esitamise kuupäeva ja 
lõpliku otsuse langetamise vaheline 
ajavahemik ei ületa kahte kuud.

Or. en

Selgitus

Projektide võimalikult kiire käivitamine on määruse eesmärkide täitmisel keskse tähtsusega.

Muudatusettepanek 54
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – III osa – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Projekti lõplik rahaline läbivaatamine 
tuleb lõpule viia ühe aasta jooksul pärast 
projekti lõppu.

Or. en

Selgitus

Läbivaatamise menetlus peaks olema võimalikult ladus, et edendada osalemist ja suurendada 
prognoositavust väiksematest organisatsioonidest osalejate jaoks. Lisaks on see kooskõlas 
komisjoni ettepaneku mõttega, mille kohaselt menetlus peab olema kiire ja lihtne.
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Muudatusettepanek 55
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – III osa – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nad on võtnud poliitilise kohustuse 
leevendada kliimamuutuste mõju, sh on 
kehtestanud konkreetsed eesmärgid;

a) nad on võtnud poliitilise kohustuse 
leevendada kliimamuutuste mõju, sh on 
kehtestanud 2020. aastaks konkreetse 
eesmärgi kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise kohta, mis ei jää alla liidu 
poolt 2020. aastaks võetud kohustusele;

Or. en

Selgitus

Poliitika usaldusväärsuse ja kindluse tagamiseks peaks Euroopa Liit toetama ainult tema 
eesmärkidega kooskõlas olevaid projekte.

Muudatusettepanek 56
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – III osa – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) nad on eesmärkide saavutamiseks 
loonud andmekogu ja mitmeaastased 
strateegiad;

b) nad on eesmärkide saavutamiseks 
loonud mitmeaastased strateegiad;

Or. ro

Selgitus

Abikõlbulike ametiasutuste arvu suurendamiseks on oluline, et neile antaks võimalus 
omaenda andmekogude arendamiseks. 
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Muudatusettepanek 57
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – III osa – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) nad on eesmärkide saavutamiseks 
loonud andmekogu ja mitmeaastased 
strateegiad;

b) riik/liikmesriik, kus nad asuvad, on 
eesmärkide saavutamiseks loonud 
andmekogu ja mitmeaastased strateegiad;

Or. en

Selgitus

Seda ei saa pidada kasulikuks, et kohalikele ametiasutustele pannakse kohustus luua 
andmekogusid või püstitada konkreetseid kohalikke eesmärke reostuse vähendamiseks, sest 
tavaliselt töötatakse reostuse vähendamise alane keskkonnapoliitika välja 
riiklikul/ülemaailmsel tasandil, kuna selline lahendus on osutunud tõhusamaks.

Muudatusettepanek 58
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 1 a

Aastaaruande esitamine Euroopa 
Parlamendile
Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
igal aastal aruande projektide ja 
rahastamisvahendiga seotud edusammude 
kohta.”

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse suurendamiseks peaks komisjon Euroopa Parlamendile aru andma.
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