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LÜHISELGITUS

Euroopa 2020 projektivõlakirjade algatuse katseetapp toimub 2012.–2013. aastal, eesmärgiga 
suurendada erasektori osalemist taristumeetmete rahastamisel transpordi ja energeetika ning 
IKT ja lairibavõrkude valdkonnas. Praegu investeerivad ELi liikmesriigid taristutesse 0,5–2% 
SKPst1. Tulevikus kavatsetakse avaliku ja erasektori partnerluse kaudu kaasata erainvestoreid. 
Euroopa 2020 projektivõlakirjade algatus on mõeldud seniste rahastamisallikate 
täiendamiseks.

Üldised märkused

Projektivõlakirjade rahastamist 2012.–2013. aasta katseetapi kestel tagatakse ja piiratakse 
eelarvevahendite ümberpaigutamise teel olemasolevatel eelarveridadel 06 03 03 
(üleeuroopaline transpordivõrk, kuni 200 miljonit eurot), 32 03 02 (üleeuroopalised 
energiavõrgud, kuni 10 miljonit eurot TEN-E projektidele) ja 09 03 01 (konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogramm, kuni 20 miljonit eurot IKT- ja lairibaprojektidele). 

EIP valib üleeuroopaliste võrkude ning konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammi suuniste alusel välja viis kuni 14 projekti. Turumoonutusi ja varjatud toetusi 
tuleb vältida. Katseetapi eesmärgiks on testida turgu ja hinnata rakendamist. EIP esialgsed 
aruanded komisjonile ja Euroopa Parlamendile projektivõlakirjade rakendamise ja 
turuvastuvõtu valdkonnas saadud kogemuste kohta omandavad seetõttu olulise tähtsuse. 
Institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on EIP kohustatud komisjonile aru andma. 
Komisjon peab edastama need iga-aastased aruanded nõukogule ja Euroopa Parlamendile. 
Maksimaalselt 230 miljoni euroni ulatuvate rahaliste vahendite kasutamine võib 
taristumeetmete rakendamist ergutada ning sellel võib olla iga ELi eelarvest investeeritud 
euro kohta 15-20kordistav mõju.

Kuid EIP peab hoolitsema selle eest, et rahastatakse ainult neid projekte, mis tõepoolest 
rahastamist vajavad. Seetõttu tuleb valida projektid, mis iseseisvana ei ole majanduslikult 
tasuvad, mistõttu nende rakendamiseks on vaja neid rahastada. Sellega seoses on mõnevõrra 
põhjust kritiseerida asjaolu, et katseetapis kaasfinantseeritakse projektivõlakirjade kujul ainult 
lõpuleviidud, kuid taasrahastamist vajavaid või alles alustatavaid projekte, sest nende 
rahastamist on arvestataval määral kavandatud juba enne projektivõlakirjade algatuse 
käivitamist.

                                               
1 EIB Papers Volume 13/1 (2008)
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Projektivõlakirjade toimimist näitlikustab järgmine diagramm:
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Seepärast tuleks praeguse 
finantsraamistiku kehtivusajal käivitada 
Euroopa 2020 projektivõlakirjade algatuse 
katseetapp, et panna alus kapitalituru 
üldisele osalemisele taristuprojektide 
rahastamises ning suurendada 
transpordiprojektide jaoks ettenähtud 
rahastamisvahendite arvu. 

(14) Seepärast tuleks praeguse 
finantsraamistiku kehtivusajal käivitada 
Euroopa 2020 projektivõlakirjade algatuse 
katseetapp, et teha kindlaks, kas ja mil 
määral annab niisuguste riskijagamise 
instrumentide kasutamine taristute 
rahastamisel lisakasu.

Or. de

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Euroopa 2020 projektivõlakirjade 
algatuse katseetapi rakendamiseks tuleb 
muuta otsust nr 1639/2006/EÜ ja määrust 
(EÜ) nr 680/2007. Kõnealuse katseetapi 
eesmärk on toetada ärilise potentsiaaliga 
taristuprojekte transpordi-, energia- ja IKT 
sektoris; pärast 2013. aastat võib algatust 
laiendada ka teistele sektoritele. 

(15) Euroopa 2020 projektivõlakirjade 
algatuse katseetapi rakendamiseks tuleb 
muuta otsust nr 1639/2006/EÜ ja määrust 
(EÜ) nr 680/2007. Kõnealuse katseetapi 
eesmärk on toetada ärilise potentsiaaliga 
taristuprojekte transpordi-, energia- ja IKT 
sektoris. 

Or. de
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Arvestades EIP pikaajalist kogemust, 
selle rolli taristuprojektide põhirahastajana 
ning asjaolu, et tegemist on 
asutamislepingu põhjal asutatud ELi 
finantsorganisatsiooniga, peaks komisjon 
EIP kõnealuse katseetapi rakendamisse 
kaasama. Koostöö konkreetsed tingimused, 
sealhulgas riskide jagamine ja EIP 
tasustamine, tuleks sätestada komisjoni ja 
panga vahelises lepingus. 

(16) Arvestades EIP pikaajalist kogemust, 
selle rolli taristuprojektide põhirahastajana 
ning asjaolu, et tegemist on 
asutamislepingu põhjal asutatud ELi 
finantsorganisatsiooniga, peaks komisjon 
EIP kõnealuse katseetapi rakendamisse 
kaasama. Koostöö konkreetsed tingimused, 
sealhulgas riskide jagamine ja EIP 
tasustamine, tuleks sätestada komisjoni ja 
panga vahelises lepingus ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. 
aasta määruse (EÜ) nr 680/2007 (millega 
kehtestatakse ühenduse rahalise abi 
andmise üldeeskirjad üleeuroopaliste 
transpordi- ja energiavõrkude 
valdkonnas)¹ artikli 6 lõike 1 punktis d ja 
lisas sätestatud eeskirjades 
laenutagamisvahendi kasutuselevõtmise 
kohta. Komisjon peaks Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu lepingu 
sõnastusest viivitamata teavitama.
____________
¹ELT L 162, 22.6.2007, lk 1. 

Or. de

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Euroopa 2020 projektivõlakirjade 
algatuse katseetapp tuleb käivitada 
kavandatava Euroopa Ühendamise 
Rahastu ettevalmistamise raames.
Katseetapp aitab sillutada teed

(17) Euroopa 2020 projektivõlakirjade 
algatuse katseetapp ei mõjuta otsust liidu 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta 
pärast 2013. aastat ja eelkõige ei mõjuta 
see komisjoni ettepanekut Euroopa 
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riskijagamise instrumendi rakendamisele
Euroopa Ühendamise Rahastu raames.

Ühendamise Rahastu loomise kohta.
Seetõttu tuleb käivitada katseetapp, et 
kontrollida, kas riskijagamise instrument 
annab lisaväärtust, mida saaks rakendada 
kavandatava Euroopa Ühendamise 
Rahastu raames. Otsus Euroopa 2020 
projektivõlakirjade algatuse jätkamise 
kohta pärast katseetapi lõppu tehakse 
alles pärast katseetapi sõltumatut 
hindamist. Komisjon peaks ette nägema 
algatuse lõpetamise võimaluse juhuks, kui 
kasutuselevõtt turul jääb prognoositust 
väiksemaks või kui ilmnevad piisavad 
alternatiivsed pikaajalise laenuraha 
allikad.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a
Otsus nr 1639/2006/EÜ
Artikkel 31 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti võib liit anda EIP-le rahalist toetust 
reservi loomiseks ja kapitali 
assigneeringuteks laenudele või tagatistele, 
mida EIP annab omavahenditest lõigetes 
2a–2d osutatud projektivõlakirjade 
riskijagamise instrumendi alusel.”

Samuti võib liit anda EIP-le katseetapi ajal 
2012. ja 2013. aastal rahalist toetust 
reservi loomiseks ja kapitali 
assigneeringuteks laenudele või tagatistele, 
mida EIP annab omavahenditest lõigetes 
2a–2d osutatud projektivõlakirjade 
riskijagamise instrumendi alusel.”

Or. de

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b
Otsus nr 1639/2006/EÜ
Artikkel 31 – lõige 2a – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) seda kasutatakse optimaalsest 
väiksemate investeeringute toetamiseks, 
millele ei leidu turul piisavat rahastamist;

Or. de

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b
Otsus nr 1639/2006/EÜ
Artikkel 31 – lõige 2a – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) see ei asenda liikmesriikide või 
erainvestorite rahastamist;

Or. de

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b
Otsus nr 1639/2006/EÜ
Artikkel 31 – lõige 2 a – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c c) see ei moonuta konkurentsi Euroopa 
siseturul;

Or. de
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b
Otsus nr 1639/2006/EÜ
Artikkel 31 – lõige 2 a – punkt c d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c d) seda kasutatakse ainult liidule 
lisaväärtust andvate projektide jaoks, mis 
tähendab, et projekte tuleks Euroopa 
tasandil rakendada ainult siis, kui 
rakendamise ulatus ja tulemused seda 
õigustavad ning kui projekti eesmärgid on 
liidu tasandil kergemini saavutatavad kui 
riigi tasandil.

Or. de

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b
Otsus nr 1639/2006/EÜ
Artikkel 31 – lõige 2 b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2b. Liidu osalus projektivõlakirjade 
riskijagamise instrumendis, sealhulgas 
halduskuludes ja muudes abikõlblikes 
kuludes, piirdub liidu poolt 
projektivõlakirjade riskijagamise 
instrumendile antava panusega ning liidu 
üldeelarve suhtes ei teki täiendavaid 
kohustusi. EIP katab kõikide tehingutega 
kaasnevad jääkriskid. 

2b. Liidu osalus projektivõlakirjade 
riskijagamise instrumendis, sealhulgas 
halduskuludes ja muudes abikõlblikes 
kuludes, piirdub liidu poolt 
projektivõlakirjade riskijagamise 
instrumendile antava panusega ning liidu 
üldeelarve suhtes ei teki täiendavaid 
kohustusi. EIP katab kõikide tehingutega 
kaasnevad jääkriskid. Täpsed eeskirjad 
sätestatakse kooskõlas määruse (EÜ) nr 
680/2007 artikli 6 lõike 1 punktis d ja lisas 
sätestatud eeskirjadega 
laenutagamisvahendi kasutuselevõtmise 
kohta. 
Komisjon teavitab viivitamata Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu esimeses lõigus 
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viidatud kokkuleppe sõnastusest.

Or. de

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b
Otsus nr 1639/2006/EÜ
Artikkel 31 – lõige 2 c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2c. Projektivõlakirjade riskijagamise 
instrumendi rakendamise üksikasjalikud 
tingimused, kaasa arvatud selle järelevalve 
ja kontrollimine, sätestatakse komisjoni ja 
EIP vahel sõlmitavas 
delegeerimiskokkuleppes.

2c. Projektivõlakirjade riskijagamise 
instrumendi rakendamise üksikasjalikud 
tingimused, kaasa arvatud selle järelevalve 
ja kontrollimine, sätestatakse komisjoni ja 
EIP vahel sõlmitavas 
delegeerimiskokkuleppes ning tehakse 
nõukogule ja Euroopa Parlamendile 
teatavaks. EIP riskihindamine tagatakse 
kooskõlas pangandusdirektiividega.

Or. de

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 680/2007
Artikkel 2 – punkt 14 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. „projektivõlakirjade riskijagamise 
instrument” – vahend ühist huvi pakkuvate 
projektide rahastamise krediidikvaliteedi 
parandamiseks; Projektivõlakirjade 
riskijagamise instrument hõlmab projekti 
võlateenindusriski ning leevendab 
võlakirjade omanike krediidiriske. Seda 
kasutatakse ainult selliste projektide puhul, 
mille rahaline elujõulisus rajaneb projekti 
tuludel;

14. „projektivõlakirjade riskijagamise 
instrument” – vahend ühist huvi pakkuvate 
projektide rahastamise krediidikvaliteedi 
parandamiseks; Projektivõlakirjade 
riskijagamise instrument hõlmab projekti 
võlateenindusriski ning leevendab 
võlakirjade omanike krediidiriske. Seda 
kasutatakse ainult:
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Or. de

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 680/2007
Artikkel 2 – punkt 14 – alapunkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) projektide puhul, mille rahaline 
elujõulisus rajaneb projekti tuludel;

Or. de

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 680/2007
Artikkel 2 – punkt 14 – alapunkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) optimaalsest väiksemate 
investeeringute toetamiseks, millele ei 
leidu turul piisavat rahastamist; 

Or. de

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 680/2007
Artikkel 2 – punkt 14 – alapunkt c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) nii, et see ei asenda liikmesriikide või 
erainvestorite rahastamist;

Or. de
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 680/2007
Artikkel 2 – punkt 14 – alapunkt d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) nii, et see ei moonuta konkurentsi 
Euroopa siseturul;

Or. de

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 680/2007
Artikkel 2 – punkt 14 – alapunkt e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) liidule lisaväärtust andvate projektide 
puhul, mis tähendab, et projekte tuleks 
Euroopa tasandil rakendada ainult siis, 
kui rakendamise ulatus ja tulemused seda 
õigustavad ning kui projekti eesmärgid on 
liidu tasandil kergemini saavutatavad kui 
riigi tasandil;

Or. de

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 680/2007
Artikkel 2 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15. „krediidikvaliteedi parandamine” – välja jäetud
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EIP laenude või EIP tagatiste kasutamine 
projektivõla krediidikvaliteedi 
suurendamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 680/2007
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) rahaline toetus EIP-le reservi loomiseks 
ja kapitali assigneeringuteks sellistele 
laenudele või tagatistele, mida EIP annab 
omavahenditest projektivõlakirjade 
riskijagamise instrumendi alusel TEN-T ja 
TEN-E projektidele. Liidu osalus 
riskijagamise instrumendis, sealhulgas 
halduskuludes ja muudes abikõlblikes 
kuludes, piirdub liidu poolt riskijagamise 
instrumendile antava panusega ning liidu 
üldeelarve suhtes ei teki täiendavaid 
kohustusi. EIP katab kõikide tehingutega 
kaasnevad jääkriskid. Projektivõlakirjade 
riskijagamise instrumendi rakendamise 
üksikasjalikud tingimused, kaasa arvatud 
selle järelevalve ja kontrollimine, 
sätestatakse komisjoni ja EIP vahel 
sõlmitavas delegeerimiskokkuleppes. 2012. 
ja 2013. aastal võib kooskõlas artikli 15 
lõikes 2 osutatud menetlusega 
projektivõlakirjade riskijagamise 
instrumendi rakendamiseks ümber 
paigutada kuni 210 miljonit eurot, 
sealhulgas transpordiprojektide puhul kuni 
200 miljonit eurot ja energiaprojektide 
puhul kuni 10 miljonit eurot vastavalt 
üleeuroopalise transpordivõrgu projektide 
laenutagamisvahendi (LGTT) eelarverealt 
ja TEN-E eelarverealt. Riskijagamise 
instrumendi puhul võib 
investeerimisperioodil saadud tulusid 

g) rahaline toetus EIP-le reservi loomiseks 
ja kapitali assigneeringuteks sellistele 
laenudele või tagatistele, mida EIP annab 
omavahenditest projektivõlakirjade 
riskijagamise instrumendi alusel TEN-T ja 
TEN-E projektidele. Liidu osalus 
riskijagamise instrumendis, sealhulgas 
halduskuludes ja muudes abikõlblikes 
kuludes, piirdub liidu poolt riskijagamise 
instrumendile antava panusega ning liidu 
üldeelarve suhtes ei teki täiendavaid 
kohustusi. EIP katab kõikide tehingutega 
kaasnevad jääkriskid. Projektivõlakirjade 
riskijagamise instrumendi rakendamise 
üksikasjalikud tingimused, kaasa arvatud 
selle järelevalve ja kontrollimine, 
sätestatakse komisjoni ja EIP vahel 
sõlmitavas delegeerimiskokkuleppes ning 
tehakse nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile teatavaks. ja 2013. aastal 
võib kooskõlas artikli 15 lõikes 2 osutatud 
menetlusega projektivõlakirjade 
riskijagamise instrumendi rakendamiseks 
ümber paigutada kuni 210 miljonit eurot, 
sealhulgas transpordiprojektide puhul kuni 
200 miljonit eurot ja energiaprojektide 
puhul kuni 10 miljonit eurot vastavalt 
üleeuroopalise transpordivõrgu projektide 
laenutagamisvahendi (LGTT) eelarverealt 
ja TEN-E eelarverealt.



PE483.478v01-00 14/14 PA\892020ET.doc

ET

kasutada uute laenude ja tagatiste 
andmiseks.

Täpsed eeskirjad sätestatakse kooskõlas 
määruse (EÜ) nr 680/2007 artikli 6 lõike 
1 punktis d ja lisas sätestatud eeskirjadega 
laenutagamisvahendi kasutuselevõtmise 
kohta. Komisjon teavitab Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu viivitamata 
eeskirjade sõnastusest.

Riskijagamise instrumendi puhul võib 
investeerimisperioodil saadud tulusid 
kasutada uute laenude ja tagatiste 
andmiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Vastavalt 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
artiklile 49 esitab komisjon igal aastal 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande EIP rakendamisaruannete 
kohta.
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