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Muudatusettepanek 1
Peter Skinner

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et ELi rahastamisvahendite ja 
kaasrahastamisprogrammide paljusus 
tekitab segadust ja ebakindlust neid 
kasutada soovivatele avaliku ja erasektori 
osalejatele; loodab seetõttu, et ELi 
rahastamisvahendeid ja 
kaasrahastamisprogramme täiustatakse ja 
kooskõlastatakse, et soodustada nende 
tõhusat kasutamist ühtse ja sidusa 
raamistiku piires, mis hõlmab ka 
struktuurifonde;

1. märgib, et ELi rahastamisvahendite ja 
kaasrahastamisprogrammide paljusus 
tekitab segadust ja ebakindlust neid 
kasutada soovivatele avaliku ja erasektori 
osalejatele; nõuab läbivaatamist, millega 
määratakse kindlaks taotlejatele 
levitamise kõige tõhusamad vahendid, et 
soodustada nende vahendite ja 
struktuurifondide tõhusat kasutamist ühtse 
ja sidusa raamistiku piires;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et ELi rahastamisvahendite ja 
kaasrahastamisprogrammide paljusus 
tekitab segadust ja ebakindlust neid 
kasutada soovivatele avaliku ja erasektori 
osalejatele; loodab seetõttu, et ELi 
rahastamisvahendeid ja 
kaasrahastamisprogramme täiustatakse ja 
kooskõlastatakse, et soodustada nende 
tõhusat kasutamist ühtse ja sidusa 
raamistiku piires, mis hõlmab ka 
struktuurifonde;

1. märgib, et ELi rahastamisvahendite ja 
kaasrahastamisprogrammide paljusus 
tekitab segadust ja ebakindlust neid 
kasutada soovivatele avaliku ja erasektori 
osalejatele; loodab seetõttu, et ELi 
rahastamisvahendeid ja 
kaasrahastamisprogramme täiustatakse ja 
kooskõlastatakse, et soodustada nende 
tõhusat kasutamist ühtse ja sidusa 
raamistiku piires, mis hõlmab ka 
struktuurifonde; väljendab seoses sellega 
heameelt komisjoni mõtte üle rühmitada 
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vahendeid poliitikavaldkondade üleselt, 
nagu Euroopa Ühendamise Rahastu 
puhul, et luua ühine vahend ja kasutada 
sektoritevahelist koostoimet; palub 
komisjonil tagada, et sektoriteülesed 
projektid, näiteks arukad võrgud, oleksid 
prioriteetsed ning neile eraldataks 
konkreetsed rahalised vahendid, et mitut 
sektorit hõlmava rahastamisvahendi 
eelistest täit kasu saada;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. toetab täielikult komisjoni hinnangut, 
et energiatõhususe parandamise, 
taastuvate energiaallikate ja asjaomase 
infrastruktuuriga seotud investeeringute 
edendamise teel võivad uudsed 
rahastamisvahendid soodustada 
üleminekut kliimamuutustele 
vastupanuvõimelisele majandusele ja 
ühiskonnale;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Antonio Cancian

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et mõned energeetikasektoris 
juba kasutusel olevad 

2. täheldab, et Marguerite’i fond on seni 
rahastanud väga piiratud hulgal projekte; 
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rahastamisvahendid, nagu Euroopa 
energiatõhususe fond ja Marguerite’i 
fond, ei anna paraku oodatud tulemusi; 
täheldab, et Marguerite’i fond on seni 
rahastanud väga piiratud hulgal projekte, 
samal ajal kui Euroopa energiatõhususe 
fond pakub huvitatud isikutele 
tavapärasel turul pakutavate 
rahastamistingimustega sarnaseid või 
isegi halvemaid tingimusi; on seisukohal, 
et tulevaste rahastamisvahendite 
vastuvõtmisel tuleks seetõttu arvestada 
neid mitte just positiivseid kogemusi;

palub komisjonil tegeleda sellega, et 
parandada fondi tulemuslikkust; on 
seisukohal, et tulevaste 
rahastamisvahendite vastuvõtmisel tuleks 
arvestada seda mitte just positiivset 
kogemust, et kiirendada võimaluse korral 
rahastamisvahendite operatiivsust;

Or. it

Muudatusettepanek 5
Peter Skinner

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et mõned energeetikasektoris 
juba kasutusel olevad rahastamisvahendid, 
nagu Euroopa energiatõhususe fond ja 
Marguerite’i fond, ei anna paraku 
oodatud tulemusi; täheldab, et 
Marguerite’i fond on seni rahastanud 
väga piiratud hulgal projekte, samal ajal 
kui Euroopa energiatõhususe fond pakub 
huvitatud isikutele tavapärasel turul 
pakutavate rahastamistingimustega 
sarnaseid või isegi halvemaid tingimusi; 
on seisukohal, et tulevaste 
rahastamisvahendite vastuvõtmisel tuleks 
seetõttu arvestada neid mitte just 
positiivseid kogemusi;

2. märgib, et mõned energeetikasektoris 
juba kasutusel olevad rahastamisvahendid, 
nagu Euroopa energiatõhususe fond ja 
Marguerite’i fond, on saavutanud 
rahastatud projektide arvu poolest vähe 
edu; on seisukohal, et tulevaste 
rahastamisvahendite vastuvõtmisel tuleks 
seda kõnealust liiki rahastamise ulatuse 
laiendamise hindamisel arvestada; 

Or. en

Muudatusettepanek 6
Claude Turmes
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et mõned energeetikasektoris 
juba kasutusel olevad rahastamisvahendid, 
nagu Euroopa energiatõhususe fond ja 
Marguerite’i fond, ei anna paraku oodatud
tulemusi; täheldab, et Marguerite’i fond on 
seni rahastanud väga piiratud hulgal 
projekte, samal ajal kui Euroopa 
energiatõhususe fond pakub huvitatud 
isikutele tavapärasel turul pakutavate 
rahastamistingimustega sarnaseid või isegi 
halvemaid tingimusi; on seisukohal, et 
tulevaste rahastamisvahendite 
vastuvõtmisel tuleks seetõttu arvestada 
neid mitte just positiivseid kogemusi;

2. märgib, et mõned energeetikasektoris 
juba kasutusel olevad rahastamisvahendid, 
nagu Euroopa energiatõhususe fond ja 
Marguerite’i fond, annavad paraku 
oodatust väiksemaid tulemusi; täheldab, et 
Marguerite’i fond on seni rahastanud väga 
piiratud hulgal projekte, samal ajal kui 
Euroopa energiatõhususe fond pakub 
huvitatud isikutele tavapärasel turul 
pakutavate rahastamistingimustega 
sarnaseid või isegi halvemaid tingimusi; on 
seisukohal, et seetõttu tuleks neid 
rahastamisvahendeid kohandada, et neist 
saaksid tõeliselt ligitõmbavad 
rahastamisvahendid;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Bendt Bendtsen

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et mõned energeetikasektoris 
juba kasutusel olevad rahastamisvahendid, 
nagu Euroopa energiatõhususe fond ja 
Marguerite’i fond, ei anna paraku oodatud 
tulemusi; täheldab, et Marguerite’i fond on 
seni rahastanud väga piiratud hulgal 
projekte, samal ajal kui Euroopa 
energiatõhususe fond pakub huvitatud 
isikutele tavapärasel turul pakutavate 
rahastamistingimustega sarnaseid või isegi 
halvemaid tingimusi; on seisukohal, et 
tulevaste rahastamisvahendite 
vastuvõtmisel tuleks seetõttu arvestada 

2. märgib, et mõned energeetikasektoris 
juba kasutusel olevad rahastamisvahendid, 
nagu Euroopa energiatõhususe fond ja 
Marguerite’i fond, ei anna paraku oodatud 
tulemusi; täheldab, et Marguerite’i fond on 
seni rahastanud väga piiratud hulgal 
projekte, samal ajal kui Euroopa 
energiatõhususe fond pakub huvitatud
isikutele tavapärasel turul pakutavate 
rahastamistingimustega sarnaseid või isegi 
halvemaid tingimusi; on seetõttu 
arvamusel, et fondidele tuleks eraldada 
täiendavaid vahendeid, et neid oleks 
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neid mitte just positiivseid kogemusi; võimalik kasutada suurema hulga 
abisaajate jaoks ning muuta lõpptoode 
konkurentsivõimelisemaks;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Antonio Cancian

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. väljendab kahetsust, et komisjon käsitleb 
energiatõhususe fondi, mis on tegelikult 
rahastamisvahend, kui toetust, ning 
huvitatud isikud ei saa seepärast 
samaaegselt kasutada struktuurifondide 
vahendeid; rõhutab seetõttu, kui oluline on 
tagada, et tulevikus oleksid uued 
rahastamisvahendid kooskõlas 
struktuurifondide ja muude 
toetusvahenditega, mille Euroopa Liit on 
kättesaadavaks teinud;

3. võtab teadmiseks asjaolu, et
energiatõhususe fond tegutseb, pakkudes 
neile, kes soovivad fondi vahendeid 
kasutada, samasuguseid, kui mitte vähem 
soodsaid, tingimusi, mida pakutakse 
tavalisel turul; väljendab kahetsust, et 
komisjon käsitleb energiatõhususe fondi, 
mis on tegelikult rahastamisvahend, kui 
toetust, ning et huvitatud isikud ei saa 
seepärast samaaegselt kasutada 
struktuurifondide vahendeid; rõhutab 
seetõttu, kui oluline on tagada, et tulevikus 
oleksid uued rahastamisvahendid 
kooskõlas struktuurifondide ja muude 
toetusvahenditega, mille Euroopa Liit on 
kättesaadavaks teinud;

Or. it

Muudatusettepanek 9
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. väljendab kahetsust, et komisjon käsitleb 
energiatõhususe fondi, mis on tegelikult 

3. väljendab kahetsust, et komisjon käsitleb 
energiatõhususe fondi, mis on tegelikult 
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rahastamisvahend, kui toetust, ning 
huvitatud isikud ei saa seepärast 
samaaegselt kasutada struktuurifondide 
vahendeid; rõhutab seetõttu, kui oluline on 
tagada, et tulevikus oleksid uued 
rahastamisvahendid kooskõlas 
struktuurifondide ja muude 
toetusvahenditega, mille Euroopa Liit on 
kättesaadavaks teinud;

rahastamisvahend, kui toetust, ning et
huvitatud isikud ei saa seepärast 
samaaegselt kasutada struktuurifondide 
vahendeid; rõhutab seetõttu, kui oluline on 
tagada, et tulevikus muudetaks see fond 
käibefondiks, mis pakub tõelisi võimalusi 
investeerida otse või kaudselt 
finantsinstitutsioonide kaudu 
väiksemamahulistesse energiatõhususe ja 
taastuvenergia projektidesse ning et fond 
oleks kooskõlas struktuurifondide ja 
muude toetusvahenditega, mille Euroopa 
Liit on kättesaadavaks teinud;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Evžen Tošenovský

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. väljendab kahetsust, et komisjon käsitleb 
energiatõhususe fondi, mis on tegelikult 
rahastamisvahend, kui toetust, ning 
huvitatud isikud ei saa seepärast 
samaaegselt kasutada struktuurifondide 
vahendeid; rõhutab seetõttu, kui oluline 
on tagada, et tulevikus oleksid uued 
rahastamisvahendid kooskõlas 
struktuurifondide ja muude 
toetusvahenditega, mille Euroopa Liit on 
kättesaadavaks teinud;

3. väljendab kahetsust, et komisjon käsitleb 
energiatõhususe fondi, mis on tegelikult 
rahastamisvahend, kui toetust, ning et
huvitatud isikud ei saa seepärast 
samaaegselt kasutada struktuurifondide 
vahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Bendt Bendtsen

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. märgib, et energiatõhususe 
valdkonnas hästi toimivad 
rahastamisvahendid annavad kiireid 
tulemusi, näiteks töökohtade loomise 
valdkonnas, kuna need ei nõua samal 
määral bürokraatiat kui teatud 
transpordi- ja energiataristu projektid;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et iga ELi kooskõlastatud nn 
kliimamuutuse maksu innovatiivsest 
vormist saadud tulu tuleks eraldada 
niisuguse teadus- ja arendustegevuse ning 
selliste meetmete rahastamiseks, mille 
eesmärk on vähendada süsinikdioksiidi 
heitkoguseid, suurendada energiatõhusust 
ja parandada ELi energiataristut;

Or. en

Muudatusettepanek13
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. ELi poliitika elluviimiseks, eelkõige 
seoses energiatõhususe suurendamisega, 
palub komisjonil koostada ja avaldada 
soovitused ja suunised kõikide Euroopa 
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fondide ja uute rahaliste vahendite kohta, 
mida saab kasutada energiatõhususe 
suurendamisel;

Or. ro

Muudatusettepanek 14
Evžen Tošenovský

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. hindab VKEdele programmides COSME 
ja Horisont 2020 sätestatud omakapitali- ja 
võlainstrumentidega pakutavat tuge; peab 
siiski asjakohaseks kaaluda COSME 
raames laenutagamisrahastus ette nähtud 
ülemmäära (150 000 eurot) suurendamise 
võimalust, et täpsemalt hinnata Euroopa 
VKEde reaalseid krediidivajadusi;

4. hindab VKEdele programmides COSME 
ja Horisont 2020 sätestatud omakapitali- ja 
võlainstrumentidega pakutavat tuge;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Bendt Bendtsen

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. hindab VKEdele programmides COSME 
ja Horisont 2020 sätestatud omakapitali- ja 
võlainstrumentidega pakutavat tuge; peab 
siiski asjakohaseks kaaluda COSME 
raames laenutagamisrahastus ette nähtud 
ülemmäära (150 000 eurot) suurendamise 
võimalust, et täpsemalt hinnata Euroopa 
VKEde reaalseid krediidivajadusi;

4. hindab VKEdele programmides COSME 
ja Horisont 2020 sätestatud omakapitali- ja 
võlainstrumentidega pakutavat tuge; peab 
siiski asjakohaseks kaaluda COSME 
raames laenutagamisrahastus (LTR) ette 
nähtud ülemmäära (150 000 eurot) 
suurendamise võimalust, et täpsemalt 
hinnata Euroopa VKEde reaalseid 
krediidivajadusi; on seisukohal, et 
ülemmäära suurendamise hinnaks ei 
tohiks olla rahastust kasu saavate VKEde 
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arvu vähenemine, ning palub seetõttu 
LRT suurendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Peter Skinner

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. hindab VKEdele programmides 
COSME ja Horisont 2020 sätestatud 
omakapitali- ja võlainstrumentidega 
pakutavat tuge; peab siiski asjakohaseks 
kaaluda COSME raames 
laenutagamisrahastus ette nähtud 
ülemmäära (150 000 eurot) suurendamise 
võimalust, et täpsemalt hinnata Euroopa 
VKEde reaalseid krediidivajadusi;

4. on veendunud, et VKEdele tuleks 
pakkuda programmides COSME ja 
Horisont 2020 sätestatud omakapitali- ja 
võlainstrumentidega suuremat tuge; peab 
siiski asjakohaseks kaaluda COSME 
raames laenutagamisrahastus ette nähtud 
ülemmäära (150 000 eurot) suurendamise 
võimalust, et täpsemalt hinnata Euroopa 
VKEde reaalseid krediidivajadusi;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. hindab VKEdele programmides COSME 
ja Horisont 2020 sätestatud omakapitali- ja 
võlainstrumentidega pakutavat tuge; peab 
siiski asjakohaseks kaaluda COSME 
raames laenutagamisrahastus ette nähtud 
ülemmäära (150 000 eurot) suurendamise 
võimalust, et täpsemalt hinnata Euroopa 
VKEde reaalseid krediidivajadusi;

4. hindab VKEdele programmides COSME 
ja Horisont 2020 sätestatud omakapitali- ja 
võlainstrumentidega pakutavat tuge; peab 
siiski asjakohaseks kaaluda COSME 
raames laenutagamisrahastus ette nähtud 
ülemmäära (150 000 eurot) suurendamise 
võimalust, et täpsemalt hinnata Euroopa 
VKEde reaalseid krediidivajadusi, ning 
võimalust suurendada rahastuga ette 
nähtud vahendite üldist mahtu;
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Or. en

Muudatusettepanek 18
Bendt Bendtsen

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on seisukohal, et komisjon peaks 
uurima võimalusi Euroopa 
kvaasikapitalituru parandamiseks, eriti 
mezzanine-rahastamist ehk 
vaherahastamist; soovitab komisjonil 
uurida, kuidas saaks tugevdada Euroopa 
Investeerimisfondi Mezzanine
kasvurahastut ja kuidas leida uusi 
mezzanine-tooteid, näiteks mezzanine-
laene; soovitab veel, et pakutaks 
rahastamisvahendeid hõlmavaid andmeid 
ja analüüse, et vähendada tõkkeid 
finantsvahendajate jaoks, kes võib-olla 
soovivad kaasata ELi laenuturult 
mezzanine-kapitali;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. suhtub soosivalt meetmetesse, millega 
nähakse ette tagatised projektide 
elluviijatele, et hõlbustada nende 
juurdepääsu krediidile vastavalt 
riskijagamisrahastu skeemile;

5. suhtub soosivalt meetmetesse, millega 
nähakse ette tagatised projektide 
elluviijatele, et hõlbustada nende 
juurdepääsu krediidile vastavalt 
riskijagamisrahastu skeemile; toetab suure 
osa Horisont 2020 rahastamisvahendi 
vahendite eraldamist VKEdele, jagades 
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neid vahendeid Euroopa väikeettevõtete 
teadus- ja innovatsioonirahastu kaudu, 
nagu on soovitanud eksperdid 
riskijagamisrahastu läbivaatamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Peter Skinner

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. toetab programmi Horisont 2020 raames 
tehtud jõupingutusi teadusuuringute ja 
innovatsiooni stimuleerimiseks VKEdes; 
märgib samuti, et riskikapitali rahastamine 
ei ole ainus viis selle eesmärgi 
saavutamiseks; kutsub seetõttu komisjoni 
ja teisi huvitatud isikuid üles analüüsima, 
milline on VKEde lepingute sõlmimise 
süsteemi võimalik mõju ELi 
institutsioonidele vajaliku tehnoloogia 
arendamisele, et ELi fondidest 
rahastataks nende tehnoloogiate 
väljatöötamist, mis on institutsioonidele 
vajalikud;

6. toetab programmi Horisont 2020 raames 
tehtud jõupingutusi teadusuuringute ja 
innovatsiooni stimuleerimiseks VKEdes; 
märgib samuti, et riskikapitali rahastamine 
ei ole ainus viis selle eesmärgi 
saavutamiseks; arvestades aga 
riskikapitali tegevuskava [SEC(1998) 
552], peaks komisjoni eesmärk olema 
sellist rahastamist soodustada; on samuti 
seisukohal, et ette tuleks näha naasmine 
riskikapitaliga rahastamise ja riskikapitali 
kättesaadavuse võrdlusuuringute juurde;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. toetab programmi Horisont 2020 raames 
tehtud jõupingutusi teadusuuringute ja 
innovatsiooni stimuleerimiseks VKEdes; 

6. toetab programmi Horisont 2020 raames 
tehtud jõupingutusi teadusuuringute ja 
innovatsiooni stimuleerimiseks VKEdes; 
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märgib samuti, et riskikapitali rahastamine 
ei ole ainus viis selle eesmärgi 
saavutamiseks; kutsub seetõttu komisjoni 
ja teisi huvitatud isikuid üles analüüsima, 
milline on VKEde lepingute sõlmimise 
süsteemi võimalik mõju ELi 
institutsioonidele vajaliku tehnoloogia 
arendamisele, et ELi fondidest rahastataks 
nende tehnoloogiate väljatöötamist, mis on 
institutsioonidele vajalikud;

märgib samuti, et riskikapitali rahastamine 
ei ole ainus viis selle eesmärgi 
saavutamiseks; kutsub seetõttu komisjoni 
ja teisi huvitatud isikuid üles analüüsima, 
milline on VKEde lepingute sõlmimise 
süsteemi võimalik mõju Euroopa ja 
liikmesriikide institutsioonidele vajaliku 
avatud tehnoloogia arendamisele, et ELi 
fondidest rahastataks nende tehnoloogiate 
väljatöötamist, mis on institutsioonidele 
vajalikud ja mille abil saab kerge vaevaga 
välja töötada edasisi kasutusviise ja 
edendada innovatsiooni; toetab seoses 
sellega olulise osa Horisont 2020 rahaliste 
vahendite eraldamist uue, VKEdele 
mõeldud vahendi rakendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. kordab, et innovatiivseid rahalisi 
vahendeid tuleks kasutada avaliku sektori 
ja erasektori partnerluse toetamiseks ning 
nende kasutamist tuleks võtta kui 
alternatiivi ainult riiklikele kulutustele, 
mille abil kasutada fonde ja tegeleda 
turutõrgetega;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Peter Skinner

Arvamuse projekt
Lõige 7
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kordab, et need rahastamisvahendid 
tuleb kasutusele võtta, et viia ellu projekte, 
mis on vajalikud liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu strateegia 
eesmärkide saavutamiseks; kutsub seetõttu 
komisjoni ja eelkõige Euroopa 
Investeerimispanka, aga ka kõiki teisi 
otseselt või kaudselt seotud organeid üles 
palju aktiivsemalt aitama, eriti algfaasis, 
nende projektide elluviijaid;

7. kordab, et need rahastamisvahendid 
tuleb kasutusele võtta, et viia ellu projekte, 
mis on vajalikud liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu strateegia 
eesmärkide saavutamiseks; kutsub seetõttu 
komisjoni ja eelkõige Euroopa 
Investeerimispanka edendama neid 
projekte kogu rakendusetapi vältel ning 
hindama neid pidevalt uuesti tagamaks, et 
rahalisi vahendeid kasutatakse 
tulemuslikult;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kordab, et need rahastamisvahendid 
tuleb kasutusele võtta, et viia ellu projekte, 
mis on vajalikud liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu strateegia 
eesmärkide saavutamiseks; kutsub seetõttu 
komisjoni ja eelkõige Euroopa 
Investeerimispanka, aga ka kõiki teisi 
otseselt või kaudselt seotud organeid üles 
palju aktiivsemalt aitama, eriti algfaasis, 
nende projektide elluviijaid;

7. kordab, et need rahastamisvahendid 
tuleb kasutusele võtta, et viia ellu projekte, 
mis on vajalikud liidu ühistel 
jõupingutustel ja kollektiivsel osalusel 
põhineva aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia eesmärkide 
saavutamiseks; kutsub seetõttu komisjoni 
ja eelkõige Euroopa Investeerimispanka, 
aga ka kõiki teisi otseselt või kaudselt 
seotud organeid üles palju aktiivsemalt 
aitama, eriti algfaasides, nende projektide 
elluviijaid;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Antonio Cancian
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Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kordab, et need rahastamisvahendid 
tuleb kasutusele võtta, et viia ellu projekte, 
mis on vajalikud liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu strateegia 
eesmärkide saavutamiseks; kutsub seetõttu 
komisjoni ja eelkõige Euroopa 
Investeerimispanka, aga ka kõiki teisi 
otseselt või kaudselt seotud organeid üles 
palju aktiivsemalt aitama, eriti algfaasis, 
nende projektide elluviijaid;

7. kordab, et need rahastamisvahendid 
tuleb kasutusele võtta, et viia ellu projekte, 
mis on vajalikud liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu strateegia 
eesmärkide saavutamiseks; kutsub seetõttu 
komisjoni ja eelkõige Euroopa 
Investeerimispanka, aga ka kõiki teisi 
otseselt või kaudselt seotud organeid üles 
palju aktiivsemalt aitama, eriti algfaasis, 
nende projektide elluviijaid, selleks tuleb 
eeskujuks võtta ja võimendada edukaid 
kogemusi, näiteks Euroopa kohaliku 
energiaabi fondi (ELENA);

Or. it

Muudatusettepanek 26
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. märgib siiski, et paljudel juhtudel 
kannatab avaliku ja erasektori partnerlus 
ebapiisava läbipaistvuse tõttu, kui avaliku 
sektori investeeringute ja investeeringute 
tulemuste kontrolli tegeliku toimumise 
vahele jääb vastuvõetamatult pikk 
ajavahemik; nõuab paremaid meetodeid 
avaliku sektori raha avaliku ja erasektori 
partnerluses kasutamise pidevaks 
läbipaistvaks hindamiseks viisil, mis 
võimaldab kontrolli esmajoones projekte 
rahastava avaliku sektori ning muude 
kolmandate isikute, näiteks teadlaste 
poolt;

Or. en



AM\902943ET.doc 17/22 PE489.620v01-00

ET

Muudatusettepanek 27
Antonio Cancian

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. on veendunud, et rahastamisvahendite 
suuremal strateegilisel kasutamisel on ELi 
majandusele ülimalt positiivne mõju, kuid 
on seisukohal, et kahjuks on see nii vaid 
lühikese ja keskpika majandusliku 
tasuvusega projektide puhul; väljendab 
muret selle üle, et liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu strateegia 
eesmärkide saavutamiseks sama 
vajalikesse projektidesse investeerimist ei 
ole võib-olla võimalik teostada, kuna 
selliseid investeeringuid peetakse 
investorite jaoks liiga riskantseks ning 
puuduvad riiklikud vahendid;

9. on veendunud, et rahastamisvahendite 
suuremal strateegilisel kasutamisel on 
ELile ülimalt positiivne mõju, kuid on 
seisukohal, et kahjuks on see nii vaid 
lühikese ja keskpika majandusliku 
tasuvusega projektide puhul; väljendab 
muret selle pärast, et liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia eesmärkide saavutamiseks sama 
vajalikesse projektidesse investeerimist ei 
ole võib-olla võimalik teostada, kuna 
selliseid investeeringuid peetakse 
investorite jaoks liiga riskantseks ning 
puuduvad riiklikud vahendid; rõhutab 
seega katalüsaatorirolli, mida 
rahastamisvahendid võivad täita 
erakapitali kaasamiseks, luues 
riskijagamisvahendeid ja vähendades riski 
tajumist investorite jaoks;

Or. it

Muudatusettepanek 28
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. on veendunud, et rahastamisvahendite 
suuremal strateegilisel kasutamisel on ELi 
majandusele ülimalt positiivne mõju, kuid 
on seisukohal, et kahjuks on see nii vaid 
lühikese ja keskpika majandusliku 

9. on veendunud, et rahastamisvahendite 
suuremal strateegilisel kasutamisel on 
ELile ülimalt positiivne mõju, kuid on 
seisukohal, et kahjuks on see nii vaid 
lühikese ja keskpika majandusliku 
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tasuvusega projektide puhul; väljendab 
muret selle üle, et liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu strateegia 
eesmärkide saavutamiseks sama 
vajalikesse projektidesse investeerimist ei 
ole võib-olla võimalik teostada, kuna 
selliseid investeeringuid peetakse 
investorite jaoks liiga riskantseks ning 
puuduvad riiklikud vahendid;

tasuvusega projektide puhul; väljendab 
muret selle pärast, et liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
pikaajalise strateegia eesmärkide 
saavutamiseks sama vajalikesse 
projektidesse investeerimist ei ole võib-olla 
võimalik teostada, kuna selliseid 
investeeringuid peetakse investorite jaoks 
liiga riskantseks ning puuduvad riiklikud 
vahendid; rõhutab seoses sellega vajadust 
muuta esmatähtsaks innovatiivsemad 
projektid, mis aitavad kaasa Euroopa 
Liidu pikaajalistele poliitilistele 
eesmärkidele, kuid mille puhul uue ja 
jätkusuutlikuma tehnoloogia 
kasutuselevõtt tekitab kõrgema 
riskiprofiili;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Peter Skinner

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. on veendunud, et rahastamisvahendite 
suuremal strateegilisel kasutamisel on ELi 
majandusele ülimalt positiivne mõju, kuid 
on seisukohal, et kahjuks on see nii vaid 
lühikese ja keskpika majandusliku 
tasuvusega projektide puhul; väljendab 
muret selle üle, et liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu strateegia 
eesmärkide saavutamiseks sama 
vajalikesse projektidesse investeerimist ei 
ole võib-olla võimalik teostada, kuna 
selliseid investeeringuid peetakse 
investorite jaoks liiga riskantseks ning 
puuduvad riiklikud vahendid;

9. on veendunud, et rahastamisvahendite 
suuremal strateegilisel kasutamisel on ELis
ülimalt positiivne mõju, kuid on 
seisukohal, et kahjuks on see nii vaid 
lühikese ja keskpika majandusliku 
tasuvusega projektide puhul; väljendab 
muret selle pärast, et liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia eesmärkide saavutamiseks sama 
vajalikesse projektidesse investeerimist ei 
ole võib-olla võimalik teostada, kuna 
selliseid investeeringuid peetakse 
investorite jaoks liiga riskantseks ning 
puuduvad riiklikud vahendid;

Or. en
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Muudatusettepanek 30
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. väljendab heameelt mitut riiki 
hõlmavate Euroopa võlakirjade üle ning 
kordab, et sellised vahendid võimaldavad 
oma solidaarse lähenemisviisiga 
juurdepääsu kriitilise tähtsusega ELi 
taristu, sh energiataristu rahastamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Evžen Tošenovský

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. nõuab seetõttu tungivalt
projektivõlakirjade emissiooni algatuse 
elluviimist ja uue ELi 
infrastruktuurivõlakirjade emissiooni 
algatuse täpset hindamist, kusjuures 
Euroopa Liit osaleks projektivõlakirjade 
emiteerimisega otseselt ühist huvi 
pakkuvates ja kõrge Euroopa 
lisandväärtusega 
infrastruktuuriprojektide kapitalis;

10. nõuab seetõttu projektivõlakirjade 
emissiooni algatuse elluviimist ainult 
juhul, kui katseetapp on pärast sõltumatut 
analüüsi ja hindamist tõestanud selle 
tõhusust algsete eesmärkide suhtes, ning 
juhul, kui kõnealune hindamine ja 
analüüs peaks näitama, et katseetapp oli 
edutu, tuleks algatuse rakendamine 
katkestada;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 10
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. nõuab seetõttu tungivalt 
projektivõlakirjade emissiooni algatuse 
elluviimist ja uue ELi 
infrastruktuurivõlakirjade emissiooni 
algatuse täpset hindamist, kusjuures 
Euroopa Liit osaleks projektivõlakirjade 
emiteerimisega otseselt ühist huvi 
pakkuvates ja kõrge Euroopa 
lisandväärtusega infrastruktuuriprojektide 
kapitalis;

10. nõuab seetõttu tungivalt 
projektivõlakirjade emissiooni algatuse 
elluviimist ja uue ELi 
infrastruktuurivõlakirjade emissiooni 
algatuse täpset hindamist, kusjuures 
Euroopa Liit osaleks projektivõlakirjade 
emiteerimisega otseselt ühist huvi 
pakkuvates ja kõrge Euroopa 
lisandväärtusega infrastruktuuriprojektide 
kapitalis; märgib seoses sellega, et 
projektivõlakirjade algatus strateegia 
„Euroopa 2020“ partnerluslepingu 
raames loob selge ja tugevdatud 
demokraatliku kontrolli alla kuuluva 
abikõlblikkuse raamistiku kui asjakohase 
vahendi saavutamaks jätkusuutlikke ja 
antitsüklilisi investeerimisprogramme, mis 
on kooskõlas ELi sotsiaalsete, kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidega, toimides samas 
katalüsaatorina erakapitali 
ligimeelitamisel pikaajalistele 
projektidele; nõuab, et projektivõlakirjade 
algatust laiendataks teistele 
valdkondadele, eelkõige taastuvenergia ja 
hoonete renoveerimise valdkonnale;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Antonio Cancian

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. nõuab seetõttu tungivalt 
projektivõlakirjade emissiooni algatuse 
elluviimist ja uue ELi 
infrastruktuurivõlakirjade emissiooni 
algatuse täpset hindamist, kusjuures 
Euroopa Liit osaleks projektivõlakirjade 
emiteerimisega otseselt ühist huvi 

10. nõuab seetõttu tungivalt 
projektivõlakirjade emissiooni algatuse 
elluviimist ja uue ELi 
infrastruktuurivõlakirjade emissiooni 
eraldi algatuse täpset hindamist, kusjuures 
Euroopa Liit osaleks projektivõlakirjade 
emiteerimisega otseselt ühist huvi 
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pakkuvates ja kõrge Euroopa 
lisandväärtusega infrastruktuuriprojektide 
kapitalis;

pakkuvates ja kõrge Euroopa 
lisandväärtusega infrastruktuuriprojektide 
kapitalis;

Or. it

Muudatusettepanek 34
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. on seisukohal, et kui Euroopa Liit 
osaleks kas üksi või koos liikmesriikidega 
otseselt infrastruktuuriprojektide (mida 
iseloomustab pikaajaliste investeeringute 
tasuvus) kapitalis, oleks see selge 
märguanne avaliku ja erasektori 
investoritele ning finantsturgudele; on 
seisukohal, et ELi osalemine investorina 
pakuks tagatise asjaomase projekti 
elluviimiseks, oleks katalüsaatoriks ja 
tagaks sama tugeva finantsvõimenduse.

11. on seisukohal, et kui Euroopa Liit 
osaleks kas üksi või koos liikmesriikidega 
otseselt infrastruktuuriprojektide (mida 
iseloomustab pikaajaliste investeeringute 
tasuvus) kapitalis, oleks see selge 
märguanne avaliku ja erasektori 
investoritele ning finantsturgudele; on 
seisukohal, et ELi osalemine investorina
peaks tagama kooskõla liidu pikaajaliste 
poliitiliste eesmärkidega ning pakuks 
tagatise asjaomase projekti elluviimiseks, 
oleks katalüsaatoriks ja tagaks sama tugeva 
finantsvõimenduse.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Krišjānis Kariņš

Arvamuse projekt
Lõige 11 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11 a. kutsub üles kehtestama ühesugused 
tingimused asjakohaste kulude, 
auditeerimise ja kontrollimise jaoks; on 
arvamusel, et nende finantsinstrumentide 
kasutuselevõtu ja haldamise puhul 
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liikmesriikidele selge vastutuse taseme 
määramise kaudu saavutatakse nende 
kasutamisel suurem tõhusus.

Or. lv


