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Muudatusettepanek 1
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et pikaajalise mõjuga kapital on 
Euroopa Liidu tulemusliku 
regionaalpoliitika teotamiseks ülimalt 
oluline; rõhutab ka struktuuri- ja 
investeerimisfondide tähtsust pikaajalist 
majanduskasvu ergutava tegurina, 
arvestades, et piirkonniti on krediitide 
kättesaadavus väga erinev;

1. rõhutab, et pikaajalise mõjuga kapital on 
Euroopa Liidu tulemusliku 
regionaalpoliitika teotamiseks ülimalt 
oluline; rõhutab ka struktuuri- ja 
investeerimisfondide tähtsust pikaajalist 
majanduskasvu ja tööhõivet ergutava 
tegurina, arvestades, et piirkonniti on 
krediitide kättesaadavus väga erinev;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et pikaajalise mõjuga kapital on 
Euroopa Liidu tulemusliku 
regionaalpoliitika teotamiseks ülimalt 
oluline; rõhutab ka struktuuri- ja 
investeerimisfondide tähtsust pikaajalist 
majanduskasvu ergutava tegurina, 
arvestades, et piirkonniti on krediitide 
kättesaadavus väga erinev;

1. rõhutab, et pikaajalise mõjuga kapital on 
Euroopa Liidu tulemusliku 
regionaalpoliitika teotamiseks ülimalt 
oluline; rõhutab ka struktuuri- ja 
investeerimisfondide tähtsust pikaajalist 
majanduskasvu ergutava tegurina, 
arvestades, et piirkonniti on krediitide 
kättesaadavus väga erinev; märgib sellega 
seoses vajadust kasutada rahastamist 
tõhusalt;

Or. de

Muudatusettepanek 3
Nikos Chrysogelos
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Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. peab kahetsusväärseks, et 
ühtekuuluvuspoliitikas on kehtestatud 
makromajanduslikud tingimused, mis 
näevad ette liikmesriikide karistamise 
Euroopa rahaliste vahendite peatamise 
teel; kardab, et selline tingimuslikkus ei 
lase pankadel finantsinstrumentidesse 
panustada, mis jätab piirkonnad ilma 
väga vajalikest pikaajalistest
investeerimisvõimalustest;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnustab komisjoni kavatsust muuta 
investeerimiskapitali andmine vähem 
sõltuvaks tavapärasest kommertspankade 
kaudu toimuvast laenude rahastamisest, 
mis on osutunud liialt vastuvõtlikuks 
kriisidele;

2. tunnustab komisjoni kavatsust muuta 
investeerimiskapitali andmine vähem 
sõltuvaks tavapärasest kommertspankade 
kaudu toimuvast laenude rahastamisest, 
mis on osutunud kriiside suhtes 
tundlikuks;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. juhib tähelepanu olukorrale paljudes 3. juhib tähelepanu olukorrale paljudes 
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liikmesriikides, kus kommertspangad 
võimaldavad VKEdele 
investeerimisvahendeid endiselt vaid 
ebarahuldavatel tingimustel;

liikmesriikides, kus kommertspangad 
võimaldavad majapidamistele, 
majandusele ja eriti VKEdele 
investeerimisvahendeid endiselt
põhjendamatult rangetel tingimustel;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. juhib tähelepanu olukorrale paljudes 
liikmesriikides, kus kommertspangad 
võimaldavad VKEdele 
investeerimisvahendeid endiselt vaid 
ebarahuldavatel tingimustel;

3. juhib tähelepanu olukorrale paljudes 
liikmesriikides, kus kommertspangad 
võimaldavad VKEdele, eriti uutele 
väikeettevõtetele ja mikroettevõtetele ning 
noorte poolt asutatud või 
maapiirkondades asuvatele VKEdele
investeerimisvahendeid endiselt
põhjendamatult rangetel tingimustel;

Or. fr

Muudatusettepanek 7
Michael Theurer

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. juhib tähelepanu olukorrale paljudes 
liikmesriikides, kus kommertspangad 
võimaldavad VKEdele 
investeerimisvahendeid endiselt vaid 
ebarahuldavatel tingimustel;

3. juhib tähelepanu olukorrale paljudes 
liikmesriikides, kus kommertspangad 
võimaldavad VKEdele 
investeerimisvahendeid endiselt
põhjendamatult rangetel tingimustel; näeb 
seetõttu vajadust muude 
rahastamisallikate järele, eriti VKEde 
laenuvajaduste rahuldamiseks;

Or. de
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Muudatusettepanek 8
Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. juhib tähelepanu olukorrale paljudes 
liikmesriikides, kus kommertspangad 
võimaldavad VKEdele 
investeerimisvahendeid endiselt vaid 
ebarahuldavatel tingimustel;

3. juhib tähelepanu olukorrale paljudes 
liikmesriikides, kus kommertspangad 
võimaldavad VKEdele 
investeerimisvahendeid endiselt
põhjendamatult rangetel tingimustel, mis 
takistab eelkõige mikro- ja väikestel 
ettevõtetel toetust saada;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. juhib tähelepanu olukorrale paljudes 
liikmesriikides, kus kommertspangad 
võimaldavad VKEdele 
investeerimisvahendeid endiselt vaid 
ebarahuldavatel tingimustel;

3. juhib tähelepanu olukorrale paljudes 
liikmesriikides, kus kommertspangad 
võimaldavad VKEdele 
investeerimisvahendeid endiselt
põhjendamatult rangetel tingimustel;
rõhutab eel- ja järelhindamise tähtsust 
esildatud ja vastuvõetud õigusaktide 
puhul, mille eesmärk on hõlbustada 
VKEde juurdepääsu rahastamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab ühistupankade rolli VKEde 
rahastamises, sotsiaalmajanduses ning 
piirkondlikes ja kohalikes 
väiksemahulistes investeeringutes;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. palub liikmesriikidel kaotada tõkked 
ja piirangud, mis võivad takistada 
ühistute ja sotsiaalsete ettevõtete 
juurdepääsu Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidele, ning luua 
keskkond, mis soodustab investeeringuid 
öko- ja sotsiaalinnovatsiooni ning 
töökohtade loomisse kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 3 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 c. palub Euroopa Komisjonil ja 
liikmesriikidel kiirendada pangandusliidu 
edendamist, et pangad hakkaksid jälle 
rahastama reaalmajandust ning 
hõlbustaksid era- ja avaliku sektori 
investeerimisvajadusi, võttes arvesse, et 
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paljud avalike vahenditega 
rekapitaliseeritud pangad ei paku 
finantsabi VKEdele ega investeeri 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab detsentraliseeritud struktuuriga 
piirkondlike finantseerimisasutuste 
tähtsust, kuna need asutused pakkusid 
kohalikule majandusele ka finantskriisi ajal 
kindlaid rahastamisvõimalusi, ning 
toonitab, et selliseid kohalikke ja 
piirkondlikke struktuure, näiteks ühistu 
põhimõttel korraldatud struktuure, tuleb
hoida ja laiendada;

4. rõhutab detsentraliseeritud struktuuriga 
piirkondlike finantseerimisasutuste 
tähtsust, kuna need asutused pakkusid
piirkondlikule ja kohalikule majandusele 
ka finantskriisi ajal kindlaid 
rahastamisvõimalusi, ning toonitab, et 
selliseid kohalikke ja piirkondlikke 
struktuure, näiteks ühistu põhimõttel 
korraldatud struktuure, tuleb tugevdada;
juhib lisaks tähelepanu 
mikrokrediidivõimaluste ja alternatiivse 
rahastamise kättesaadavuse tähtsusele 
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete jaoks, miks tuleks seada 
kriisilahendusstrateegiates ja ELi 
pikaajalistes eesmärkides esiplaanile;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. toonitab, et rahastamisvahendite 
kasutamist ühtekuuluvuspoliitikas eriti 
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seoses VKEdega tuleks edaspidi 
tugevdada, kuna sellega saab tagada 
käibefondid, edendada avaliku ja 
erasektori partnerlusi ning saavutada ELi 
eelarve mitmekordistav mõju;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Dimitar Stoyanov

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 а. väljendab heameelt komisjoni 
ettepaneku üle teha VKEdele lihtsamaks 
juurdepääs pankadepoolsele ja 
pankadevälisele rahastamisele, pidades 
silmas, et VKEde areng ja edendamine on 
kriisi ajal regionaalpoliitikas 
võtmetähtsusega;

Or. bg

Muudatusettepanek 16
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab samal ajal vajadust säilitada 
selle kõrval ka otsese ja tagastamatu abi 
osutamise võimalus, kuna sellega avaneb 
piirkondadel võimalus valida vastavalt oma 
vajadustele sobiv vahend või sobiv 
vahendite kombinatsioon; on seisukohal, 
et konkreetsetele lahendustele 
piirkondlikul tasandil ei tohi seada 
suuremaid piiranguid kui Euroopa Liidu 
standardsetele vahenditele;

6. rõhutab samal ajal vajadust säilitada 
selle kõrval ka otsese ja tagastamatu abi 
osutamise võimalus, kuna sellega avaneb 
kohalikel ametiasutustel piirkondadel
võimalus valida vastavalt oma vajadustele 
sobiv vahend või sobiv vahendite 
kombinatsioon;

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõuab finantsinstrumentide puhul 
põhjalikku raamatupidamisaruandlust ja
läbipaistvust, kuid märgib, et sealjuures ei 
tohi uute ja täiendavate nõuetega hävitada 
uuendatavate fondide ühte tähtsamat eelist 
– VKEde väiksemat halduskoormust;

7. nõuab finantsinstrumentide puhul 
põhjalikku raamatupidamisaruandlust, 
järelevalvet ja auditeerimist, kuid märgib, 
et sealjuures ei tohi uute ja täiendavate 
nõuetega hävitada uuendatavate fondide 
ühte tähtsamat eelist – VKEde väiksemat 
halduskoormust; rõhutab sellega seoses 
ühtekuuluvuspoliitika 
finantsinstrumentide erilist olemust, sest 
need on üldiselt vähem arenenud 
piirkondade ja majanduslikes raskustes 
olevate piirkondade rahastamisprojektid, 
mille eesmärk on parandada turutõrgete 
ja mitteoptimaalsete investeeringute 
olukordi, ning seetõttu ei keskendu need 
ainult lühiajalisele tulule, vaid ka suurele 
sotsiaal-majanduslikule kasule;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. palub komisjonil tugevdada 
teabevahetust ja suhet EIPga seoses 
kohandatud laenude ja tagatisskeemide 
väljatöötamisega; ergutab EIPd tegema 
tihedat koostööd liikmesriikide ja 
piirkondadega Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide uute innovatiivsete 
rahastamisvahendite rakendamisel ning 
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jätkama sotsiaalmajandussektorile 
suunatud investeerimisstrateegiat; lisaks 
sellele palub EIP-l kaaluda suurema 
paindlikkuse võimalust selliste 
kohandatud laenude ja muude seotud 
kavade suuruse ja tingimuste 
kindlaksmääramisel, et need sobiksid 
võimalikult hästi kokku Euroopa 
struktuuri ja investeerimisfondide kaudu 
pakutavate rahastamisvahenditega, eriti 
seoses noorte ettevõtjate ja sotsiaalsete 
ettevõtete asjakohase rahastamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. nõuab, et võetaks rohkem arvesse 
kohaliku ja piirkondliku tasandi iseärasusi
ning kahetist funktsiooni seadusandluses 
ja finantsturgude reguleerimisel, ning juhib 
sellega seoses tähelepanu asjaolule, et 
linnad ja piirkonnad võivad pikaajalisi 
investeeringuid teha, kuid võivad ka ise 
olla investeerimise objektiks.

8. nõuab, et võetaks rohkem arvesse 
kohaliku ja piirkondliku tasandi iseärasusi 
seadusandluses ja finantsturgude 
reguleerimisel; juhib sellega seoses 
tähelepanu asjaolule, et linnad ja 
piirkonnad võivad finantsturgudel
pikaajalisi investeeringuid teha, kuid 
võivad samal ajal ka ise olla 
investeerimise objektiks.

Or. en


