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Muudatusettepanek 14
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Enneolematu ulatusega ülemaailmne 
finantskriis ja majanduslangus on oluliselt 
pärssinud mitme liikmesriigi 
majanduskasvu ja kahjustanud 
finantsstabiilsust ning seega järsult 
halvendanud nende finants- ja
majandustingimusi.

(1) Enneolematu ulatusega ülemaailmne 
finantskriis ja majanduslangus on oluliselt 
pärssinud mitme liikmesriigi 
majanduskasvu ja kahjustanud 
finantsstabiilsust ning seega järsult 
halvendanud nende finants-, majandus- ja 
sotsiaalseid tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Dimitar Stoyanov

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Lähtudes aluslepingu artikli 122 lõikest 
2, millega nähakse ette võimalus anda 
ELi rahalist abi liikmesriigile, kes on 
temast olenematute erandlike asjaolude 
tõttu raskustes või kellel on tõsine oht 
sattuda suurtesse raskustesse, on nõukogu 
11. mai 2010. aasta määrusega (EL) nr 
407/2010, millega luuakse Euroopa 
finantsstabiilsusmehhanism, kehtestatud 
kõnealune mehhanism liidu 
finantsstabiilsuse säilitamiseks.

Lähtudes aluslepingu artikli 122 lõikest 2 
ja nõukogu 11. mai 2010 aasta määrusest 
(EL) nr 407/2010, millega luuakse Euroopa 
finantsstabiilsusmehhanism, on ette 
nähtud võimalus selleks, et kaitsta 
Euroopa Liidu finantsstabiilsust, anda 
rahalist abi liikmesriigile, kes on 
ülemaailmse majanduskriisi tõttu tõsistes 
rahalistes raskustes.

Or. bg

Muudatusettepanek 16
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
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Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Iirimaale anti sellist finantsabi nõukogu 
rakendusotsusega 2011/77/EL ja 
Portugalile nõukogu rakendusotsusega 
2011/344/EL.

(4) Iirimaale anti sellist finantsabi nõukogu 
7. detsembri 2010. aasta rakendusotsusega 
2011/77/EL ja Portugalile nõukogu 30. mai 
2011. aasta rakendusotsusega 
2011/344/EL.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ungarile anti sellist rahalist abi 
nõukogu otsusega 2009/102/EÜ, Lätile 
nõukogu otsusega 2009/290/EÜ ja 
Rumeeniale nõukogu 
otsusega 2009/459/EÜ. 

(8) Ungarile anti sellist rahalist abi 4. 
novembri 2008. aasta nõukogu 
otsusega 2009/102/EÜ, Lätile nõukogu 20. 
jaanuari 2009. aasta 
otsusega 2009/290/EÜ ja Rumeeniale 
nõukogu 6. mai 2009. aasta
otsusega 2009/459/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) 11. juulil 2011 kirjutasid euroala 17 
liikmesriigi rahandusministrid alla 
Euroopa stabiilsusmehhanismi 
asutamislepingule. Kavakohaselt hakkab
stabiilsusmehhanism alates 2013. aastast
täitma funktsioone, mida praegu täidavad 

(9) 2. veebruaril 2012 kirjutasid euroala 17 
liikmesriiki alla Euroopa 
stabiilsusmehhanismi asutamislepingule.
Kavakohaselt on stabiilsusmehhanism 
2012. aasta juulikuuks jõustunud ning 
hakanud täitma funktsioone, mida praegu 
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Euroopa finantsstabiilsusvahend ja 
Euroopa finantsstabiilsusmehhanism. 
Seega tuleks käesolevas määruses tulevast 
mehhanismi juba arvesse võtta.

täidavad Euroopa finantsstabiilsusvahend 
ja Euroopa finantsstabiilsusmehhanism.
Seega tuleks käesolevas määruses Euroopa
stabiilsusmehhanismi arvesse võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Euroopa Ülemkogu liikmete 30. 
jaanuari 2012. aasta avalduses 
tunnistasid riigipead ja valitsusjuhid 
Euroopa Investeerimispanga 
infrastruktuuri toetuste tugevdamise 
meetmete rakendamise kiireloomulisust 
ning kutsusid nõukogu, komisjoni ja 
Euroopa Investeerimispanka üles 
kaaluma võimalusi panga kasvu toetavate 
tegevuste parandamiseks ning andma 
asjakohaseid soovitusi, sealhulgas 
vahendite kohta, mille abil võiks ELi 
eelarve võimendada EIP grupi 
finantseerimisvõimet. Käesoleva määruse 
eesmärgiks on praeguse kriisiohjamise 
kontekstis seda üleskutset järgida.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Et leevendada neid probleeme ja 
kiirendada rakenduskavade ning projektide 

(13) Et leevendada neid probleeme ja 
kiirendada rakenduskavade ning projektide 
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rakendamist, aga samuti kiirendada 
majanduse elavnemist, on asjakohane, et 
selliste liikmesriikide korraldusasutused, 
kellel on olnud tõsiseid raskusi seoses 
finantsstabiilsusega ja kellele on mõne 
eespool nimetatud finantsabimehhanismi 
alusel antud finantsabi, võiksid 
rakenduskavadest saadavaid rahalisi 
vahendeid panustada riskijagamisvahendite 
loomisse, millest antaks laene või 
garantiisid või muid rahastamisvahendeid, 
mille abil toetada rakenduskava alusel ette 
nähtud projekte ja toiminguid.

rakendamist, aga samuti kiirendada 
majanduse elavnemist, on asjakohane, et 
selliste liikmesriikide korraldusasutused, 
kellel on olnud tõsiseid raskusi seoses 
finantsstabiilsusega ja kellele on mõne 
eespool nimetatud finantsabimehhanismi 
alusel antud finantsabi, võiksid 
rakenduskavadest saadavaid rahalisi 
vahendeid panustada riskijagamisvahendite 
loomisse, millest antaks laene või 
garantiisid või muid rahastamisvahendeid, 
mille abil toetada rakenduskava alusel ette 
nähtud projekte ja toiminguid. Lisaks võib 
toetada ka infrastruktuuri ja tootlikke 
investeeringuid, mis toetavad majanduse 
taastumist, töökohtade loomist 
asjaomastes liikmesriikides ja strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärkide järgimist.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Crescenzio Rivellini

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Et leevendada neid probleeme ja 
kiirendada rakenduskavade ning projektide 
rakendamist, aga samuti kiirendada 
majanduse elavnemist, on asjakohane, et 
selliste liikmesriikide korraldusasutused, 
kellel on olnud tõsiseid raskusi seoses 
finantsstabiilsusega ja kellele on mõne 
eespool nimetatud finantsabimehhanismi 
alusel antud finantsabi, võiksid 
rakenduskavadest saadavaid rahalisi 
vahendeid panustada riskijagamisvahendite 
loomisse, millest antaks laene või 
garantiisid või muid rahastamisvahendeid, 
mille abil toetada rakenduskava alusel ette 
nähtud projekte ja toiminguid.

(13) Et leevendada neid probleeme ja 
kiirendada rakenduskavade ning projektide 
rakendamist, aga samuti kiirendada 
majanduse elavnemist, on asjakohane, et 
kõikide liikmesriikide korraldusasutused 
võiksid rakenduskavadest saadavaid 
rahalisi vahendeid panustada 
riskijagamisvahendite loomisse, millest 
antaks laene või garantiisid või muid 
rahastamisvahendeid, mille abil toetada 
rakenduskava alusel ette nähtud projekte ja 
toiminguid. Lisaks võib toetada ka 
asjaomastes liikmesriikides majanduse 
taastumise ja töökohtade loomise 
kontekstis asjakohaseid infrastruktuuri ja 
VKEde projekte. 
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Or. en

Selgitus

Riskijagamisvahendite loomise võimalus ei peaks piirduma ainult nende liikmesriikidega, 
„mis vastavad ühele artikli 77 lõikes 2 toodud tingimustest”, nt finantsabi saamine ühest ELi 
mehhanismist.

Muudatusettepanek 22
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Selleks et vältida riski, et veel teised 
liikmesriigid võiksid sattuda sellistesse 
raskustesse, et nad on sunnitud taotlema 
abi finantsstabiilsusmehhanismidest, on 
soovitatav kehtestada stabiilsus- ja 
kasvupaktist erand, et võimaldada 
riikidepoolset kaasrahastamist projektide 
puhul, mida peetakse eriti oluliseks 
majanduskasvu taastamise ja töökohtade 
loomise jaoks.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanekuga tahetakse rõhutada nõuet käsitleda paljude liikmesriikide sisemist 
likviidsuse puudumise probleemi ka struktuuriliselt, et tagada kulutuste parem tulemuslikkus, 
mis väldib vajadust võtta kasutusele drastilisi abinõusid, mis võiksid tähendada nende 
liikmesriikide käsutuses olevaid vahendeid.

Muudatusettepanek 23
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Et reageerida praeguse majandus- ja (16) Et reageerida praeguse majandus-, 
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finantskriisi tingimustes kiiresti, peaks 
selliseid riskijagamisvahendeid rakendama 
komisjon kooskõlas määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 artikli 54 lõikega 2.

finants- ja sotsiaalkriisi tingimustes 
kiiresti, peaks selliseid 
riskijagamisvahendeid rakendama 
komisjon kooskõlas määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 artikli 54 lõikega 2.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 b) Liikmesriik, kes esitab komisjonile 
taotluse riskijagamisvahendi 
kasutamiseks, peaks oma kirjalikus 
taotluses selgelt täpsustama, miks ta enda 
arvates vastab ühele määruse (EL) nr 
1083/2006 artikli 77 lõikes 2 toodud 
abikõlbulikkuse kriteeriumile, ning 
lisama taotlusele kogu käesoleva 
määrusega ette nähtud vajaliku teabe 
nimetatud abikõlbulikkuse tingimuse 
täitmise tõestamiseks. Taotlev liikmesriik 
peab oma taotluses (lisaks 
projektitaotluste ja rahastamisvajaduste 
konkreetse nimekirja esitamisele) välja 
tooma ka ühtekuuluvuspoliitika 
vahenditest kaasrahastatavad 
programmid ja nendele programmidele 
2012. ja 2013. aastal eraldatud vahendite 
selle osa, mille ta soovib neist 
programmidest välja võtta ja paigutada 
riskijagamisvahendisse. Seetõttu on 
vajalik, et liikmesriigi taotlus esitataks 
komisjonile hiljemalt 30. septembriks 
2013, et komisjon saaks vastu võtta otsuse 
nimetatud liikmesriigi osalemise kohta 
riskijagamisvahendis hiljemalt 31. 
detsembriks 2013. Samuti on vaja enne 
komisjoni otsust taotleva liikmesriigi 
kohta vaadata kooskõlas määruse (EÜ) 
1083/2006 artikli 33 lõikega 2 
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paralleelselt läbi ja parandada 
asjakohased ERFi ja Ühtekuuluvusfondi 
rakenduskavad.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 b) Liikmesriik, kes esitab komisjonile 
taotluse riskijagamisvahendi 
kasutamiseks, peaks oma kirjalikus 
taotluses selgelt täpsustama, miks ta enda 
arvates vastab ühele määruse (EL) nr 
1083/2006 artikli 77 lõikes 2 toodud 
abikõlbulikkuse kriteeriumile, ning 
lisama taotlusele kogu käesoleva 
määrusega ette nähtud vajaliku teabe 
nimetatud abikõlbulikkuse tingimuse 
täitmise tõestamiseks. Kõikide rakenduste 
kohta, mis ei kuulu komisjoni otsuse 
kohaselt määruse (EÜ) nr 1083/2006 
artikli 41 alla, esitab liikmesriik oma 
taotluses teabe nagu sätestatud määruse 
(EÜ) nr 1083/2006 artiklis 40. Taotlused 
või taotluste osad, mis puudutavad
rakendusi, mis ei kuulu Euroopa 
Regionaalarengu Fondi või 
Ühtekuuluvusfondi poolt kaasrahastatud 
olemasolevate rakenduskavade alla, 
koostatakse koostöös määruse (EÜ) nr 
1083/2006 artiklis 11 viidatud 
partneritega. Taotlev liikmesriik peaks 
oma taotluses märkima ära programmid 
(kui esitatakse konkreetsete projektide ja 
rahastamisvajaduste nimekiri), mida 
kaasrahastatakse ühtekuuluvuspoliitika 
vahenditest ja selliste programmide 2012. 
ja 2013. aasta eraldiste osad, mida 
liikmesriik soovib paigutada 
riskijagamisvahenditesse. Seetõttu on 
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vajalik, et liikmesriigi taotlus edastatakse 
komisjonile hiljemalt 31. augustiks 2013. 
aastal, pidades silmas komisjoni otsuse 
vastu võtmist taotleva liikmesriigi 
osalemise kohta riskijagamisvahendites 
hiljemalt 31. detsembriks 2013. aastal.
Samuti on vaja, et pärast komisjoni otsust 
taotleva liikmesriigi kohta vaadatakse 
kooskõlas määruse (EÜ) 1083/2006 artikli 
33 lõikega 2 paralleelselt läbi ja 
parandatakse asjakohased ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi rakenduskavad.

Or. en

Selgitus

Põhineb raportööri muudatusettepanekul 7.

Muudatusettepanek 26
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 16 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 c) Välja valitud riskijagamisvahendi-
kõlbulikud toimingud peaksid olema kas 
ulatuslikud projektid, mille kohta 
komisjon on juba teinud otsuse vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklile 41, 
või muud projektid, mida kaasrahastavad 
Euroopa Regionaalarengu Fond või 
Ühtekuuluvusfond ja mis kuuluvad nende 
ühe või mitme rakenduskava alla, juhul 
kui neid projekte ähvardab puudulik 
rahastamine erainvestorite poolt kaetavate 
investeerimiskulude osas. Lisaks võivad 
väljavalitud toimingud olla ka toimingud, 
mis annavad oma panuse taotluse 
esitanud liikmesriigi riikliku strateegilise 
raamistiku ja ühenduse 
ühtekuuluvuspoliitika strateegiliste 
suuniste eesmärkide täitmisse ning mis 
tänu oma iseloomule toetavad 
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majanduskasvu ja kiirendavad majanduse 
elavnemist, sõltuvalt riskijagamisvahendi 
kaudu saadaolevatest summadest.
Riskijagamisvahendeid saab kasutada ka 
Euroopa Regionaalarengufondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kaasrahastatud 
rakenduskavade osalisest või täielikust 
ümberkavandamisest tulenevatest 
finantstegevustest, võttes arvesse 
määruses (EÜ) nr 397/2009, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1080/2006, 
mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, seoses eluasemete energiatõhususe 
ja taastuvenergia alaste investeeringute 
abikõlbulikkusega, sätestatud 
investeerimisvõimalusi ja kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 437/2010, millega 
muudetakse Euroopa Regionaalarengu 
Fondi käsitlevat määrust (EÜ) nr 
1080/2006 seoses marginaliseerunud 
kogukondadele ette nähtud 
elamumajandusmeetmete 
abikõlbulikkusega. Rahaeraldised, mis on 
saadaval toimingutele, mis ei kuulu 
Euroopa Regionaalarengu Fondi või 
Ühtekuuluvusfondi poolt kaasrahastatud 
olemasolevate rakenduskavade alla, 
peaksid olema piiratud summaga, mis 
jääb järele pärast rakenduskavade alla 
kuuluvate tegevuste rahastamist.

Or. en

Selgitus

Põhineb raportööri muudatusettepanekul 8. Toimingud, mis kuuluvad olemasolevate ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi programmide alla peaksid saama soodustingimustel juurdepääsu 
rahastamisele kooskõlas riskijagamisvahenditega. Pealegi peaks rakenduskavade 
ümberprogrammeerimisest tulenevate projektide puhul olema samuti võimalik kasutada 
asjaomast vahendit, võttes arvesse taastuvenergia, energiatõhususe ja 
sotsiaalelamumajanduse valdkonna investeerimisvõimalusi, millega saaks panustada 
strateegia „Euroopa 2020”eesmärkide saavutamisse. 

Muudatusettepanek 27
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 16 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 e) Komisjon peaks kontrollima, kas 
taotluse esitanud liikmesriigi esitatud 
teave on õige ning seega liikmesriigi 
taotlus õigustatud ning komisjonil peaks 
olema volitatud tegema otsuse nelja kuu 
jooksul taotleva liikmesriigi 
riskijagamisvahendis osalemise 
konkreetsete tingimuste kohta. Siiski 
peaks tagatud olema, et ainult need 
projektid, millel on tõestatud positiivne 
mõju kohalikule majandusele ja tööturule 
ning mille osas on kas Euroopa 
Investeerimispank või riiklikud või 
rahvusvahelised avaliku sektori asutused 
või avalikku teenust osutavad 
eraõiguslikud asutused vastu võtnud 
soodsa rahastamisotsuse, peaksid olema 
rahastamiskõlbulikud olemasolevast 
riskijagamisvahendist. Läbipaistvuse ja 
õiguskindluse huvides peaks komisjoni 
otsuse avaldama Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Põhineb raportööri muudatusettepanekul 10. Peaks olema tagatud, et riskijagamisvahendist 
kasu saavad projektid annaksid oma panuse kohaliku majanduse ja tööturu edendamiseks.

Muudatusettepanek 28
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 16 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 f) Tulenevalt käesoleva määrusega 
kasutusele võetava riskijagamisvahendi 
kriisilahenduslikust iseloomust ja 
eesmärgist ning rahvusvahelisi turge 
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mõjutavast enneolematu ulatusega kriisist 
ja majanduslangusest, mis on tõsiselt 
kahjustanud mitmete liikmesriikide 
finantsstabiilsust, ning vajadusest kiiresti 
reageerida, et vältida selle mõjusid 
majandusele tervikuna, on asjakohane, et 
käesolev määrus jõustub järgmisel päeval 
pärast avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 16 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 g) Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
397/2009, millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 1080/2006 , mis käsitleb Euroopa 
regionaalarengu Fondi, seoses 
eluasemete energiatõhususe ja 
taastuvenergia alaste investeeringute 
abikõlbulikkusega ja kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 437/2010, millega 
muudetakse Euroopa Regionaalarengu 
Fondi käsitlevat määrust (EÜ) nr 
1080/2006 seoses marginaliseerunud 
kogukondadele ette nähtud 
elamumajandusmeetmete 
abikõlbulikkusega ja nõukogu otsuse 
2006/702/EÜ ühtekuuluvuspoliitika 
strateegiliste suuniste kohta punkti 1.1.3 
valguses peaks andma eelisjuurdepääsu 
rahastamiseks riskijagamisvahendite 
kaudu projektidele, mis on seotud 
marginaliseerunud kogukondadele ette 
nähtud elamumajandusmeetmetega ning 
projektidele, mis edendavad 
energiatõhusust, näiteks ehitistes madala 
energiakuluga arengumudelite ja 
taastuvenergia kasutamine, mis võib anda 
asjassepuutuvale liikmesriigile eelise ning 
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seega tugevdada konkurentsivõimet, 
samal ajal panustades strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärkide 
saavutamisele arvestades tarka, 
jätkusuutlikku ja kaasavat 
majanduskasvu.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 36 – lõige 2a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Artiklile 36 lisatakse järgmine lõige 2a: 2) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 36 a
Riskijagamisvahend

1. Käesoleva artikli tähenduses tähendab 
„riskijagamisvahend” finantsinstrumenti 
(laenud, garantiid või muud 
rahastamisvahendid), mis tagab 
kindlaksmääratud riski maandamise kas 
täielikult või osaliselt, võides seda teha ka 
kokkulepitud tasu eest.

„2a. Liikmesriigid, mis vastavad mõnele 
artikli 77 lõikes 2 sätestatud tingimusele, 
võivad panustada osa artiklis 19 ja artiklis 
20 nimetatud rahalistest eraldistest 
riskijagamisvahendisse, mille moodustab 
komisjon kokkuleppel Euroopa 
Investeerimispangaga või kokkuleppel 
siseriiklike või rahvusvaheliste avaliku 
sektori asutustega või eraõiguslike 
asutustega, kes osutavad avalikke teenuseid 
ja esitavad piisavad finantstagatised, nagu 
on osutatud määruse (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002 artikli 54 lõike 2 punktis c, 
samadel tingimustel, mida kohaldatakse 
Euroopa Investeerimispanga suhtes ja mida 

2. Liikmesriigid, mis vastavad mõnele 
artikli 77 lõikes 2 sätestatud tingimusele, 
võivad panustada osa artiklis 19 ja artiklis 
20 nimetatud rahalistest eraldistest 
riskijagamisvahendisse, mille moodustab 
komisjon kokkuleppel Euroopa 
Investeerimispangaga või kokkuleppel 
siseriiklike või rahvusvaheliste avaliku 
sektori asutustega või eraõiguslike 
asutustega, kes osutavad avalikke teenuseid 
ja esitavad piisavad finantstagatised, nagu 
on osutatud määruse (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002 artikli 54 lõike 2 punktis c, 
samadel tingimustel, mida kohaldatakse 
Euroopa Investeerimispanga suhtes ja mida 
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kohaldab nimetatud pank, et katta 
garantiisid ja laene ning muid 
riskijagamisvahendi alusel antavaid rahalisi 
vahendeid ja kapitaliassigneeringuid

kohaldab nimetatud pank, et katta 
garantiisid ja laene ning muid 
riskijagamisvahendi alusel antavaid rahalisi 
vahendeid ja kapitaliassigneeringuid

3. Lõikes 2 viidatud koostööleping 
sisaldab eeskirju eelkõige järgmistes 
valdkondades:
a) liidu sissemakse kogusumma ning selle 
eraldamise täpne graafik;
b) lepingulise rakendusorgani loodava 
usalduskonto tingimused
c) abikõlbulikkuse kriteeriumid liidu 
sissemakse kasutamiseks, tagatud 
riskijagamise üksikasjad (sh 
finantsvõimenduse määr) ning lepingulise 
rakendusorgani antavad garantiid;
d) vahendi hinna määramine, mis 
põhineb riskimarginaalil ning vahendi 
kõigi halduskulude katmisel;
e) vahendi raames rahastatavate 
projektitaotluste esitamise ja 
heakskiitmise menetlus;
f) ajavahemik, mille jooksul vahend on 
kättesaadav, ja aruandekohustus.
Lepingulise rakendusorgani poolt 
koostöölepinguga võetava riskijagamise 
täpne ulatus (finantsvõimenduse määr) 
on keskmiselt vähemalt 1,5 korda suurem 
kui liidu poolt riskijagamisvahendile 
antav rahaeraldis.
Maksed riskijagamisvahendisse tehakse 
osadena vastavalt riskijagamisvahendi 
kavakohasele kasutamisele laenude ja 
garantiide andmisel konkreetsete 
toimingute rahastamiseks.

Sellist riskijagamisvahendit kasutatakse
ainuüksi selliste laenude, garantiide ja 
muude rahastamisvahendite 
rahastamiseks, millest finantseeritakse
Euroopa Regionaalarengu Fondist või 
Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatavaid 
toiminguid, kulutuste osas, mis ei kuulu
artikli 56 alla

4. Riskijagamisvahendit kasutatakse 
Euroopa Regionaalarengu Fondist või 
Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatavate 
toimingute finantseerimiseks erandina 
artikli 54 lõikest 5 investeerimiskulude
osas, mida ei saa lugeda toetuskõlbulikuks
artikli 55 alusel või artikli 2 lõikes 5 
määratletud riiklikeks kulutusteks ELi 
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riigiabi käsitlevate eeskirjade alusel.
Seda võib kasutada ka selliste toimingute 
rahastamiseks, mis annavad oma panuse 
taotluse esitanud liikmesriigi riikliku 
strateegilise raamistiku ja ühenduse 
ühtekuuluvuspoliitika strateegiliste 
suuniste eesmärkide täitmisse1 ning mis 
annavad suurimat lisandväärtust liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiasse

Riskijagamisvahendi rakendab komisjon 
kaudse tsentraliseeritud juhtimise raames 
vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002 artikli 54 lõikele 2.

5. Riskijagamisvahendi rakendab komisjon 
kaudse tsentraliseeritud juhtimise raames 
vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002 artiklile 54 ja artiklile 56.

Maksed riskijagamisvahendisse tehakse 
osadena vastavalt riskijagamisvahendi 
kavakohasele kasutamisele laenude ja 
garantiide andmisel konkreetsete 
toimingute rahastamiseks.

6. Abikõlbulik liikmesriik, kes soovib 
kasutada riskijagamisvahendit, esitab 
komisjonile kirjaliku taotluse hiljemalt 31. 
augustiks 2013. Liikmesriik esitab 
taotluses kogu teabe, mis on vajalik 
selleks, et tuvastada:
a) et ta vastab mõnele artikli 77 lõike 2 
punktides a, b või c sätestatud 
tingimustest, viidates vastavale nõukogu 
otsusele või muule seda kinnitavale 
õigusaktile;
b) Euroopa Regionaalarengu Fondist või 
Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatavate 
programmide nimekiri ning nendele 
programmidele 2012. ja 2013. aastal 
eraldatud vahendite see osa, mille ta 
soovib neist programmidest välja võtta ja 
ümber paigutada riskijagamisvahendisse;
c) projektitaotluste nimekiri vastavalt 
lõikele 4 ning 2012. ja 2013. aastal 
eraldatud vahendite see osa, mille ta 
soovib neist programmidest välja võtta ja 
ümber paigutada riskijagamisvahendisse;
d) summa, mis on ette nähtud üksnes selle 
liikmesriigi jaoks tema 
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ühtekuuluvuspoliitika rahaeraldise 
raames vastavalt artikli 18 lõikele 2, ning 
summa, mis on võimalik eraldada 
riskijagamisvahendi eesmärkideks üksnes 
ELi 2012. ja 2013. aasta eelarvelistest 
kulukohustustest vastavalt artikli 75 
lõikele 1;

Asjaomane liikmesriik adresseerib
taotluse komisjonile, kes võtab
rakendusaktiga vastu otsuse, milles 
kirjeldatakse süsteemi, mis kehtestatakse, 
et garanteerida, et olemasolevat summat 
kasutatakse ainuüksi selle liikmesriigi 
heaks, kes selle summa andis, tema 
ühtekuuluvuspoliitika jaoks ette nähtud 
rahalise eraldise raames vastavalt artikli 18 
lõikele 2, ning sellise riskijagamisvahendi 
suhtes kehtivatel tingimustel. Neis
tingimustes tuleb käsitleda vähemalt
järgmist :

7. Pärast liikmesriigi taotluse
põhjendatuses veendumist võtab komisjon 
nelja kuu jooksul vastu otsuse, milles 
kirjeldatakse süsteemi, mis kehtestatakse, 
et garanteerida, et olemasolevat summat 
kasutatakse ainuüksi selle liikmesriigi 
heaks, kes selle summa andis, tema 
ühtekuuluvuspoliitika jaoks ette nähtud 
rahalise eraldise raames vastavalt artikli 18 
lõikele 2, ning taotluse esitanud 
liikmesriigi riskijagamisvahendis 
osalemise konkreetsete tingimuste kohta.
Konkreetsetes tingimustes käsitletakse 
eelkõige järgmist:

a) jälgitavus ja raamatupidamisarvestus, 
teave rahaliste vahendite kasutamise ning 
juhtimis- ja kontrollisüsteemide kohta;
ning

a) jälgitavus ja raamatupidamisarvestus, 
teave rahaliste vahendite kasutamise, 
maksetingimuste ning juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide kohta;

b) tasude ning muude haldus- ja 
juhtimiskulude struktuur.

b) tasude ning muude haldus- ja 
juhtimiskulude struktuur;

c) rahastamiskõlblike projektide 
soovituslik nimekiri ning
d) liidu eraldatav maksimumsumma, mida 
võib olemasolevatest liikmesriigi 
assigneeringutest riskijagamisvahendisse 
ümber paigutada, ning osamaksed 
tegeliku rakendamise puhul.
Komisjoni otsus avaldatakse Euroopa 
Liidu Teatajas.
Liikmesriigi taotluse käsitlemisel tagab 
komisjon, et olemasoleva 
riskijagamisvahendi raames 
rahastamiskõlbulikuks loetaks ainult 
selliseid projekte, mille kohta on positiivse 
rahastamisotsuse langetanud juba kas 
Euroopa Investeerimispank või siseriiklik 
või rahvusvaheline avaliku sektori asutus 
või avalikke teenuseid osutav eraõiguslik 
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asutus. 
8. Lõikes 7 viidatud komisjoni otsusele 
eelneb Euroopa Regionaalarengu Fondi 
ja Ühtekuuluvusfondi vastavate 
rakenduskavade läbivaatamine kooskõlas 
artikli 33 lõikega 2.

Rahalised eraldised riskijagamisvahendisse
peavad olema range ülemmääraga ega tohi 
tekitada liidu eelarvele ega asjaomasele 
liikmesriigile tingimuslikke kohustusi.

9. Rahalised eraldised 
riskijagamisvahendisse peavad olema 
range ülemmääraga ega tohi ületada 10% 
soovituslikust kogueraldisest nimetatud 
liikmesriigile Euroopa Regionaalarengu 
Fondist ja Ühtekuuluvusfondist aastatel 
2007–2013, mis on heaks kiidetud 
vastavalt artikli 28 lõike 3 punktile b. 
Rahalised eraldised käesoleva artikli lõike 
4 teises lõigus mainitud projektidele on 
piiratud summadega, mis jäävad üle 
pärast lõike 4 esimeses lõigus mainitud 
toimingute rahastamist. Peale liidu 
riskijagamisvahendisse tehtava, lõikes 7 
viidatud otsusega kinnitatud sissemakse ei 
tohi liidu osalemine riskijagamisvahendis
tekitada ei liidu eelarvele ega ka
asjaomasele liikmesriigile mingeid 
täiendavaid tingimuslikke kohustusi.

Summat, mis jääb üle peale 
riskijagamisvahendiga hõlmatud toimingu 
lõpuleviimist, võib asjaomase liikmesriigi 
taotluse korral riskijagamisvahendi piires 
taaskasutada, kui liikmesriik vastab 
endiselt ühele artikli 77 lõikes 2 sätestatud 
tingimustest Kui liikmesriik ei vasta enam
neile tingimustele, loetakse ülejäänud 
summa sihtotstarbeliseks tuluks 
finantsmääruse artikli 18 tähenduses.
Asjaomase liikmesriigi taotlusel lisatakse 
selle sihtotstarbelise tulu tekitatud 
täiendavad kulukohustused järgmisel aastal 
selle liikmesriigi ühtekuuluvuspoliitika 
rahaeraldiste hulka.”

10. Tagasimakset või summat, mis jääb üle 
peale riskijagamisvahendiga hõlmatud 
toimingu lõpuleviimist, võib asjaomase 
liikmesriigi taotluse korral 
riskijagamisvahendi piires taaskasutada, 
kui liikmesriik vastab endiselt ühele artikli 
77 lõike 2 punktides a, b ja c sätestatud 
tingimustest. Kui liikmesriik ei vasta enam
ühelegi neist tingimustest, loetakse 
ülejäänud summa või tagasimakse
sihtotstarbeliseks tuluks finantsmääruse 
artikli 18 tähenduses. Asjaomase 
liikmesriigi taotlusel lisatakse selle 
sihtotstarbelise tulu tekitatud täiendavad 
kulukohustused järgmisel aastal selle 
liikmesriigi ühtekuuluvuspoliitika 
rahaeraldiste hulka.”

Or. en
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Muudatusettepanek 31
Crescenzio Rivellini

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 36 – lõige 2 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Artiklile 36 lisatakse järgmine lõige 2a: 2) Artiklile 36 lisatakse järgmine lõige –
2a:

„2a. Liikmesriigid, mis vastavad mõnele 
artikli 77 lõikes 2 sätestatud tingimusele,
võivad panustada osa artiklis 19 ja artiklis 
20 nimetatud rahalistest eraldistest 
riskijagamisvahendisse, mille moodustab 
komisjon kokkuleppel Euroopa 
Investeerimispangaga või kokkuleppel 
siseriiklike või rahvusvaheliste avaliku 
sektori asutustega või eraõiguslike 
asutustega, kes osutavad avalikke teenuseid 
ja esitavad piisavad finantstagatised, nagu 
on osutatud määruse (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002 artikli 54 lõike 2 punktis c, 
samadel tingimustel, mida kohaldatakse 
Euroopa Investeerimispanga suhtes ja mida 
kohaldab nimetatud pank, et katta 
garantiisid ja laene ning muid 
riskijagamisvahendi alusel antavaid rahalisi 
vahendeid ja kapitaliassigneeringuid.

„2a. Liikmesriigid võivad panustada osa 
artiklis 19 ja artiklis 20 nimetatud 
rahalistest eraldistest 
riskijagamisvahendisse, mille moodustab 
komisjon kokkuleppel Euroopa 
Investeerimispangaga või kokkuleppel 
siseriiklike või rahvusvaheliste avaliku 
sektori asutustega või eraõiguslike 
asutustega, kes osutavad avalikke teenuseid 
ja esitavad piisavad finantstagatised, nagu 
on osutatud määruse (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002 artikli 54 lõike 2 punktis c, 
samadel tingimustel, mida kohaldatakse 
Euroopa Investeerimispanga suhtes ja mida 
kohaldab nimetatud pank, et katta 
garantiisid ja laene ning muid 
riskijagamisvahendi alusel antavaid rahalisi 
vahendeid ja kapitaliassigneeringuid.

Sellist riskijagamisvahendit kasutatakse 
ainuüksi selliste laenude, garantiide ja 
muude rahastamisvahendite rahastamiseks, 
millest finantseeritakse Euroopa 
Regionaalarengu Fondist või 
Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatavaid 
toiminguid, kulutuste osas, mis ei kuulu 
artikli 56 alla

Sellist riskijagamisvahendit kasutatakse 
ainuüksi selliste laenude, garantiide ja 
muude rahastamisvahendite rahastamiseks, 
millest finantseeritakse Euroopa 
Regionaalarengu Fondist või 
Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatavaid 
toiminguid või infrastruktuuri ja VKEde 
projekte, mis on olulised asjaomase 
liikmesriigi majanduse taastamise ja 
töökohtade loomise kontekstis.

Riskijagamisvahendi rakendab komisjon 
kaudse tsentraliseeritud juhtimise raames 
vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002 artikli 54 lõikele 2.

Riskijagamisvahendi rakendab komisjon 
kaudse tsentraliseeritud juhtimise raames 
vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002 artikli 54 lõikele 2.

Maksed riskijagamisvahendisse tehakse 
osadena vastavalt riskijagamisvahendi 

Maksed riskijagamisvahendisse tehakse
osadena vastavalt riskijagamisvahendi 
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kavakohasele kasutamisele laenude ja 
garantiide andmisel konkreetsete 
toimingute rahastamiseks.

kavakohasele kasutamisele laenude ja 
garantiide andmisel konkreetsete 
toimingute rahastamiseks.

Asjaomane liikmesriik adresseerib 
taotluse komisjonile, kes võtab 
rakendusaktiga vastu otsuse, milles 
kirjeldatakse süsteemi, mis kehtestatakse, 
et garanteerida, et olemasolevat summat 
kasutatakse ainuüksi selle liikmesriigi 
heaks, kes selle summa andis, tema 
ühtekuuluvuspoliitika jaoks ette nähtud 
rahalise eraldise raames vastavalt artikli 18 
lõikele 2, ning sellise riskijagamisvahendi 
suhtes kehtivatel tingimustel. Neis 
tingimustes tuleb käsitleda vähemalt 
järgmist :

Asjaomase liikmesriigi palvel, võtab
komisjon kooskõlas asjaomase 
liikmesriigi taotlusega rakendusaktiga 
vastu otsuse, milles kirjeldatakse süsteemi, 
mis kehtestatakse, et garanteerida, et 
olemasolevat summat kasutatakse ainuüksi 
selle liikmesriigi heaks, kes selle summa 
andis, tema ühtekuuluvuspoliitika jaoks 
ette nähtud rahalise eraldise raames 
vastavalt artikli 18 lõikele 2, ning sellise 
riskijagamisvahendi suhtes kehtivatel 
tingimustel. Neis tingimustes tuleb 
käsitleda vähemalt järgmist :

a) jälgitavus ja raamatupidamisarvestus, 
teave rahaliste vahendite kasutamise ning 
juhtimis- ja kontrollisüsteemide kohta;
ning

a) jälgitavus ja raamatupidamisarvestus, 
teave rahaliste vahendite kasutamise ning 
juhtimis- ja kontrollisüsteemide kohta;
ning

b) tasude ning muude haldus- ja 
juhtimiskulude struktuur.

b) tasude ning muude haldus- ja 
juhtimiskulude struktuur.

Rahalised eraldised riskijagamisvahendisse 
peavad olema range ülemmääraga ega tohi 
tekitada liidu eelarvele ega asjaomasele 
liikmesriigile tingimuslikke kohustusi.

Rahalised eraldised riskijagamisvahendisse 
peavad olema range ülemmääraga ega tohi 
tekitada liidu eelarvele ega asjaomasele 
liikmesriigile tingimuslikke kohustusi.

Summat, mis jääb üle peale 
riskijagamisvahendiga hõlmatud toimingu 
lõpuleviimist, võib asjaomase liikmesriigi 
taotluse korral riskijagamisvahendi piires 
taaskasutada, kui liikmesriik vastab 
endiselt ühele artikli 77 lõikes 2 sätestatud 
tingimustest. Kui liikmesriik ei vasta 
enam neile tingimustele, loetakse 
ülejäänud summa sihtotstarbeliseks tuluks 
finantsmääruse artikli 18 tähenduses.
Asjaomase liikmesriigi taotlusel lisatakse 
selle sihtotstarbelise tulu tekitatud 
täiendavad kulukohustused järgmisel aastal 
selle liikmesriigi ühtekuuluvuspoliitika 
rahaeraldiste hulka.”

Summat, mis jääb üle peale 
riskijagamisvahendiga hõlmatud toimingu 
lõpuleviimist, võib asjaomase liikmesriigi 
taotluse korral riskijagamisvahendi piires 
taaskasutada kuni 2007–2013 
programmiperioodi lõpuni või loetakse 
ülejäänud summa sihtotstarbeliseks tuluks 
finantsmääruse artikli 18 tähenduses.
Asjaomase liikmesriigi taotlusel lisatakse 
selle sihtotstarbelise tulu tekitatud 
täiendavad kulukohustused järgmisel aastal 
selle liikmesriigi ühtekuuluvuspoliitika 
rahaeraldiste hulka.”

Or. en
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Selgitus

Praeguse majanduskriisi kontekstis on kõikidel liikmesriikidel raskusi erakapitali 
kaasamisega, et täiendada väheseid avalikke rahalisi vahendeid. Seetõttu ei tohiks 
ettepanekut kohaldada ainult nendele riikidele, kes saavad ELilt abi, vaid kõikidele 
liikmesriikidele. Teiste infrastruktuuri projektide ja VKEde kaasamine (nagu kavandatud 
komisjoni seletuskirjas) võimaldaks vältida vastavate rakenduskavade muutmist.

Muudatusettepanek 32
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 36 – lõige 2 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Artiklile 36 lisatakse järgmine lõige 2a: 2) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 36a

Riskijagamisvahend
1. Käesoleva artikli tähenduses 
mõistetakse riskijagamisvahendit kui 
finantsinstrumenti (laenud, garantiid, 
samuti teised finantsvahendid), millega 
tagatakse määratletud riski täielik või 
osaline katmine, vajadusel kokkulepitud 
hüvituse eest.

„2a. Liikmesriigid, mis vastavad mõnele 
artikli 77 lõikes 2 sätestatud tingimusele, 
võivad panustada osa artiklis 19 ja artiklis 
20 nimetatud rahalistest eraldistest 
riskijagamisvahendisse, mille moodustab 
komisjon kokkuleppel Euroopa 
Investeerimispangaga või kokkuleppel
siseriiklike või rahvusvaheliste avaliku 
sektori asutustega või eraõiguslike 
asutustega, kes osutavad avalikke teenuseid 
ja esitavad piisavad finantstagatised, nagu 
on osutatud määruse (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002 artikli 54 lõike 2 punktis c, 
samadel tingimustel, mida kohaldatakse 
Euroopa Investeerimispanga suhtes ja mida 
kohaldab nimetatud pank, et katta 
garantiisid ja laene ning muid 

2. Liikmesriigid, mis vastavad mõnele 
artikli 77 lõike 2 puntides a, b ja c
sätestatud tingimusele, võivad panustada 
osa artiklis 19 ja artiklis 20 nimetatud 
rahalistest eraldistest 
riskijagamisvahendisse, mis 
moodustatakse koostöölepingu abil, mille 
komisjon sõlmib kas Euroopa 
Investeerimispanga või kokkuleppel 
siseriiklike või rahvusvaheliste avaliku 
sektori asutustega või eraõiguslike 
asutustega, kes osutavad avalikke teenuseid 
ja esitavad piisavad finantstagatised, nagu 
on osutatud määruse (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002 artikli 54 lõike 2 punktis c, 
samadel tingimustel, mida kohaldatakse 
Euroopa Investeerimispanga suhtes ja mida 
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riskijagamisvahendi alusel antavaid rahalisi 
vahendeid ja kapitaliassigneeringuid

kohaldab nimetatud pank (edaspidi 
„lepinguline rakendusorgan”), et katta 
garantiisid ja laene ning muid 
riskijagamisvahendi alusel antavaid rahalisi 
vahendeid ja kapitaliassigneeringuid.

3. Lõikes 2 viidatud koostööleping 
sisaldab eeskirju eelkõige järgmistes 
valdkondades:
a) liidu panuse kogusumma ja selle 
eraldamise täpne ajagraafik;

b) lepingulise rakendusorgani loodava 
usalduskonto tingimused;

c) abikõlbulikkuse kriteeriumid liidu 
sissemakse kasutamiseks, tagatud 
riskijagamise üksikasjad (sh 
finantsvõimenduse määr) ning lepingulise 
rakendusorgani antavad garantiid;
d) vahendi hinna määramine, mis 
põhineb riskimarginaalil ning vahendi 
kõigi halduskulude katmisel;
e) vahendi raames rahastatavate 
projektitaotluste esitamise ja 
heakskiitmise menetlus, sh 
tasuvusanalüüs, mis hõlmab riskianalüüsi 
ning eeldatavat mõju asjaomasele 
valdkonnale ning liikmesriigi ja/või 
piirkonna sotsiaalmajanduslikule 
olukorrale; 
f) ajavahemik, mille jooksul vahend on 
kättesaadav, ja aruandekohustus.

Lepingulise rakendusorgani poolt 
koostöölepinguga võetava riskijagamise 
täpne ulatus (finantsvõimenduse määr) 
on keskmiselt vähemalt 1,5 korda suurem 
kui liidu poolt riskijagamisvahendile 
antav rahaeraldis.
Maksed riskijagamisvahendisse tehakse 
osadena vastavalt riskijagamisvahendi 
kavakohasele kasutamisele laenude ja 
garantiide andmisel konkreetsete 
toimingute rahastamiseks.

Sellist riskijagamisvahendit kasutatakse
ainuüksi selliste laenude, garantiide ja 

4. Riskijagamisvahendit kasutatakse 
Euroopa Regionaalarengu Fondist või 



AM\894215ET.doc 23/27 PE483.747v01-00

ET

muude rahastamisvahendite 
rahastamiseks, millest finantseeritakse
Euroopa Regionaalarengu Fondist või 
Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatavaid 
toiminguid, kulutuste osas, mis ei kuulu
artikli 56 alla.

Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatavate 
toimingute finantseerimiseks erandina 
artikli 54 lõikest 5 investeerimiskulude
osas, mida ei saa lugeda toetuskõlbulikuks
artikli 55 alusel või artikli 2 lõikes 5 
määratletud riiklikeks kulutusteks ELi 
riigiabi käsitlevate eeskirjade alusel.
Seda võib kasutada ka selliste toimingute 
rahastamiseks, mis annavad oma panuse 
taotluse esitanud liikmesriigi riikliku 
strateegilise raamistiku ja ühenduse 
ühtekuuluvuspoliitika strateegiliste 
suuniste eesmärkide täitmisse1 ning mis 
annavad suurimat lisandväärtust liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiasse.
Riskijagamisvahendeid saab kasutada ka 
Euroopa Regionaalarengufondi ja 
Ühtekuuluvusfondi poolt kaasrahastatud 
rakenduskavade osalisest või täielikust 
ümberkavandamisest tulenevatest 
finantstegevustest, võttes arvesse 
määruses (EÜ) nr 397/2009, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1080/2006, 
mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, seoses eluasemete energiatõhususe 
ja taastuvenergia alaste investeeringute 
abikõlbulikkusega, sätestatud 
investeerimisvõimalusi ja kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 437/2010, millega 
muudetakse Euroopa Regionaalarengu 
Fondi käsitlevat määrust (EÜ) nr 
1080/2006 seoses marginaliseerunud 
kogukondadele ette nähtud 
elamumajandusmeetmete 
abikõlbulikkusega.

Riskijagamisvahendi rakendab komisjon 
kaudse tsentraliseeritud juhtimise raames 
vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002 artikli 54 lõikele 2.

5. Riskijagamisvahendi rakendab komisjon 
kaudse tsentraliseeritud juhtimise raames 
vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002 artiklile 54 ja artikli 56 lõikele 
1.

Maksed riskijagamisvahendisse tehakse 
osadena vastavalt riskijagamisvahendi 
kavakohasele kasutamisele laenude ja 
garantiide andmisel konkreetsete 
toimingute rahastamiseks.



PE483.747v01-00 24/27 AM\894215ET.doc

ET

6. Abikõlbulik liikmesriik, kes soovib 
kasutada riskijagamisvahendit, esitab 
komisjonile kirjaliku taotluse hiljemalt 31. 
augustiks 2013. Liikmesriik esitab 
taotluses kogu teabe, mis on vajalik 
selleks, et tuvastada:
a) et ta vastab mõnele artikli 77 lõike 2 
punktides a, b või c sätestatud 
tingimustest, viidates vastavale nõukogu 
otsusele või muule seda kinnitavale 
õigusaktile;
b) Euroopa Regionaalarengu Fondist või 
Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatavate 
programmide nimekiri ning nendele 
programmidele 2012. ja 2013. aastal 
eraldatud vahendite see osa, mille ta 
soovib neist programmidest ümber 
paigutada riskijagamisvahendisse;
c) projektitaotluste nimekiri vastavalt 
lõikele 4 ning 2012. ja 2013. aastal 
eraldatud vahendite see osa, mille ta 
soovib neist programmidest ümber 
paigutada riskijagamisvahendisse;
d) summa, mis on ette nähtud üksnes selle 
liikmesriigi jaoks tema 
ühtekuuluvuspoliitika rahaeraldise 
raames vastavalt artikli 18 lõikele 2, ning 
summa, mis on võimalik eraldada 
riskijagamisvahendi eesmärkideks üksnes 
ELi 2012. ja 2013. aasta eelarvelistest 
kulukohustustest vastavalt artikli 75 
lõikele 1;
e) kõikide toimingute puhul, mis ei kuulu 
artikli 41 kohaselt komisjoni otsuse alla, 
artiklis 40 nõutud teave;
f) taotlused või taotluste osad, mis 
puudutavad rakendusi, mis ei kuulu 
Euroopa Regionaalarengu Fondi või 
Ühtekuuluvusfondi poolt kaasrahastatud 
olemasolevate rakenduskavade alla, 
tõestus, et taotlus koostatakse koostöös 
artiklis 11 viidatud partneritega.

Asjaomane liikmesriik adresseerib
taotluse komisjonile, kes võtab
rakendusaktiga vastu otsuse, milles 

7. Pärast liikmesriigi taotluse
põhjendatuses veendumist võtab komisjon 
nelja kuu jooksul vastu otsuse, milles 



AM\894215ET.doc 25/27 PE483.747v01-00

ET

kirjeldatakse süsteemi, mis kehtestatakse, 
et garanteerida, et olemasolevat summat 
kasutatakse ainuüksi selle liikmesriigi 
heaks, kes selle summa andis, tema 
ühtekuuluvuspoliitika jaoks ette nähtud 
rahalise eraldise raames vastavalt artikli 18 
lõikele 2, ning sellise riskijagamisvahendi 
suhtes kehtivatel tingimustel. Neis
tingimustes tuleb käsitleda vähemalt
järgmist :

kirjeldatakse süsteemi, mis kehtestatakse, 
et garanteerida, et olemasolevat summat 
kasutatakse ainuüksi selle liikmesriigi 
heaks, kes selle summa andis, tema 
ühtekuuluvuspoliitika jaoks ette nähtud 
rahalise eraldise raames vastavalt artikli 18 
lõikele 2, ning taotluse esitanud 
liikmesriigi riskijagamisvahendis 
osalemise konkreetsete tingimuste kohta.
Konkreetsetes tingimustes käsitletakse 
eelkõige järgmist:

a) jälgitavus ja raamatupidamisarvestus, 
teave rahaliste vahendite kasutamise ning 
juhtimis- ja kontrollisüsteemide kohta;
ning

a) jälgitavus, demokraatlik kontroll ja 
raamatupidamisarvestus, teave rahaliste 
vahendite kasutamise, maksetingimuste
ning juhtimis- ja kontrollisüsteemide 
kohta;

b) tasude ning muude haldus- ja 
juhtimiskulude struktuur.

b) tasude ning muude haldus- ja 
juhtimiskulude struktuur;

c) rahastamiskõlblike projektide 
soovituslik nimekiri ning

d) liidu poolt eraldatav maksimumsumma, 
mida võib olemasolevatest liikmesriigi 
assigneeringutest riskijagamisvahendisse 
ümber paigutada, ning osamaksed 
tegeliku rakendamise puhul.
Komisjoni otsus avaldatakse Euroopa 
Liidu Teatajas.

Liikmesriigi taotluse käsitlemisel tagab 
komisjon, et olemasoleva 
riskijagamisvahendi raames 
rahastamiskõlbulikuks loetaks ainult 
selliseid projekte, mille kohta on positiivse 
rahastamisotsuse langetanud juba kas 
Euroopa Investeerimispank või siseriiklik 
või rahvusvaheline avaliku sektori asutus 
või avalikke teenuseid osutav eraõiguslik 
asutus. 
8. Lõikes 7 viidatud komisjoni otsusele 
eelneb Euroopa Regionaalarengu Fondi 
ja Ühtekuuluvusfondi vastavate 
rakenduskavade läbivaatamine kooskõlas 
artikli 33 lõikega 2.

Rahalised eraldised riskijagamisvahendisse 
peavad olema range ülemmääraga ega tohi 

9. Rahalised eraldised 
riskijagamisvahendisse peavad olema 
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tekitada liidu eelarvele ega asjaomasele 
liikmesriigile tingimuslikke kohustusi.

range ülemmääraga ega tohi ületada 10% 
soovituslikust kogueraldisest nimetatud 
liikmesriigile Euroopa Regionaalarengu 
Fondist ja Ühtekuuluvusfondist aastatel 
2007–2013, mis on heaks kiidetud 
vastavalt artikli 28 lõike 3 punktile b. 
Rahalised eraldised käesoleva artikli lõike 
4 teises lõigus mainitud projektidele on 
piiratud summadega, mis jäävad üle 
pärast lõike 4 esimeses lõigus mainitud 
toimingute rahastamist. Peale liidu poolt 
riskijagamisvahendisse tehtava, lõikes 7 
viidatud otsusega kinnitatud sissemakse ei 
tohi liidu osalemine riskijagamisvahendis
tekitada ei liidu eelarvele ega ka
asjaomasele liikmesriigile mingeid 
täiendavaid tingimuslikke kohustusi.

Summat, mis jääb üle peale 
riskijagamisvahendiga hõlmatud toimingu 
lõpuleviimist, võib asjaomase liikmesriigi 
taotluse korral riskijagamisvahendi piires 
taaskasutada, kui liikmesriik vastab 
endiselt ühele artikli 77 lõikes 2 sätestatud 
tingimustest Kui liikmesriik ei vasta enam
neile tingimustele, loetakse ülejäänud 
summa sihtotstarbeliseks tuluks 
finantsmääruse artikli 18 tähenduses.
Asjaomase liikmesriigi taotlusel lisatakse 
selle sihtotstarbelise tulu tekitatud 
täiendavad kulukohustused järgmisel aastal 
selle liikmesriigi ühtekuuluvuspoliitika 
rahaeraldiste hulka.”

10. Summat, mis jääb üle peale 
riskijagamisvahendiga hõlmatud toimingu 
lõpuleviimist, võib asjaomase liikmesriigi 
taotluse korral riskijagamisvahendi piires 
taaskasutada, kui liikmesriik vastab 
endiselt ühele artikli 77 lõike 2 punktides 
a, b ja c sätestatud tingimustest. Kui 
liikmesriik ei vasta enam ühelegi neist 
tingimustest, loetakse ülejäänud summa 
sihtotstarbeliseks tuluks finantsmääruse 
artikli 18 tähenduses. Asjaomase 
liikmesriigi taotlusel lisatakse selle 
sihtotstarbelise tulu tekitatud täiendavad 
kulukohustused järgmisel aastal selle 
liikmesriigi ühtekuuluvuspoliitika 
rahaeraldiste hulka.”

_______________
1 Vaata: Nõukogu 6. oktoobri 2006. aasta 
otsus nr 2006/702/EÜ ühenduse 
ühtekuuluvuse strateegiliste suuniste 
kohta, EÜT L 291, 21.10.2006, lk 11.” 

Or. en

Selgitus

Põhineb raportööri muudatusettepanekul 13. Peaks vältima projekte, millel on negatiivne 
sotsiaalmajanduslik mõju. Peaks rakendama partnerluse põhimõtteid ja demokraatlikku 
kontrolli. Projektid, mida rahastatakse riskijagamisvahenditest, mis seni ei ole kuulunud 
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ühtekuuluvuspoliitika programmide alla, ei peaks olema nendes programmidest eraldatud.
Projektid, mis on tekkinud rakenduskavade ümberkujundamise tulemusel, peaksid olema 
abikõlbulikud, kui kaalutakse investeerimist taastuvenergiasse, energiatõhususse ja 
sotsiaalelamumajandusse.


