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Muudatusettepanek 19
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

mis käsitleb Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fondi ning millega 
muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja 
(EL) nr 1316/2013

mis käsitleb Euroopa strateegiliste 
investeeringute kava ning millega 
muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja 
(EL) nr 1316/2013

Or. es

Selgitus

Määratlus "fond" ei ole päris kohane, sobilikum oleks nimetada seda "kavaks". Kui see 
muudatusettepanek vastu võetakse, tuleks uut terminit kasutada kogu õigusakti tekstis.

Muudatusettepanek 20
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Majandus- ja finantskriisi tõttu on 
investeeringute maht liidus vähenenud.
Pärast jõudmist haripunkti 2007. aastal on 
investeeringute maht vähenenud ligikaudu 
15 %. Eelkõige on investeeringute nappus 
liidus tingitud turu ebakindlusest 
majanduslike väljavaadete osas ja
liikmesriikide eelarvepiirangutest.
Investeeringute nappus pärsib majanduse 
elavnemist, töökohtade loomist, 
kasvuväljavaateid pikaajalises perspektiivis 
ja konkurentsivõimet.

(1) Majandus- ja finantskriisi tõttu on 
investeeringute maht liidus vähenenud.
Pärast jõudmist haripunkti 2007. aastal on 
investeeringute maht vähenenud ligikaudu 
15 %. Investeeringute nappus liidus on
tingitud siseturul siiani püsivatest 
ebakõladest seadustes, turu ebakindlusest 
majanduslike väljavaadete osas, 
kokkuhoiupoliitikast ja troika poolt 
liikmesriikidele peale surutud rangetest
eelarvepiirangutest. Investeeringute nappus 
pärsib tarbimist ja majanduse elavnemist, 
töökohtade loomist, kasvuväljavaateid 
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pikaajalises perspektiivis ja 
konkurentsivõimet.

Or. it

Muudatusettepanek 21
Jérôme Lavrilleux

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Majandus- ja finantskriisi tõttu on 
investeeringute maht liidus vähenenud.
Pärast jõudmist haripunkti 2007. aastal on 
investeeringute maht vähenenud ligikaudu 
15 %. Eelkõige on investeeringute nappus 
liidus tingitud turu ebakindlusest 
majanduslike väljavaadete osas ja 
liikmesriikide eelarvepiirangutest.
Investeeringute nappus pärsib majanduse 
elavnemist, töökohtade loomist, 
kasvuväljavaateid pikaajalises perspektiivis 
ja konkurentsivõimet.

(1) Majandus- ja finantskriisi tõttu on 
investeeringute maht liidus vähenenud.
Pärast jõudmist haripunkti 2007. aastal on 
investeeringute maht vähenenud ligikaudu 
15 %. Eelkõige on investeeringute nappus 
liidus tingitud turu ebakindlusest 
majanduslike väljavaadete osas ja 
liikmesriikide ning territoriaalsete üksuste
eelarvepiirangutest. Investeeringute nappus 
pärsib majanduse elavnemist, töökohtade 
loomist, kasvuväljavaateid pikaajalises 
perspektiivis ja konkurentsivõimet.

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Jérôme Lavrilleux

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Majandus- ja finantskriisi tõttu on 
investeeringute maht liidus vähenenud.
Pärast jõudmist haripunkti 2007. aastal on 
investeeringute maht vähenenud ligikaudu 
15 %. Eelkõige on investeeringute nappus 
liidus tingitud turu ebakindlusest 
majanduslike väljavaadete osas ja 
liikmesriikide eelarvepiirangutest.

(1) Majandus- ja finantskriisi tõttu on 
investeeringute maht liidus vähenenud.
Pärast jõudmist haripunkti 2007. aastal on 
investeeringute maht vähenenud ligikaudu 
15 %. Eelkõige on investeeringute nappus 
liidus tingitud turu ebakindlusest 
majanduslike väljavaadete osas ja 
liikmesriikide eelarvepiirangutest.
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Investeeringute nappus pärsib majanduse 
elavnemist, töökohtade loomist, 
kasvuväljavaateid pikaajalises perspektiivis 
ja konkurentsivõimet.

Investeeringute nappus pärsib majanduse 
elavnemist, töökohtade loomist, 
kasvuväljavaateid pikaajalises 
perspektiivis, sotsiaalsete mudelite 
säilitamist ja konkurentsivõimet.

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Majandus- ja finantskriisi tõttu on 
investeeringute maht liidus vähenenud. 
Pärast jõudmist haripunkti 2007. aastal on 
investeeringute maht vähenenud ligikaudu 
15 %. Eelkõige on investeeringute nappus 
liidus tingitud turu ebakindlusest 
majanduslike väljavaadete osas ja 
liikmesriikide eelarvepiirangutest. 
Investeeringute nappus pärsib majanduse 
elavnemist, töökohtade loomist, 
kasvuväljavaateid pikaajalises perspektiivis 
ja konkurentsivõimet.

(1) Majandus- ja finantskriisi ning
majanduse juhtimise vigade tõttu on 
investeeringute maht liidus vähenenud. 
Pärast jõudmist haripunkti 2007. aastal on 
investeeringute maht vähenenud ligikaudu 
15 %. Eelkõige on kvaliteetsete 
sihtotstarbeliste investeeringute nappus 
liidus tingitud turu ebakindlusest 
majanduslike väljavaadete osas ja 
liikmesriikide eelarvepiirangutest. 
Investeeringute nappus pärsib majanduse 
elavnemist, töökohtade loomist, 
kasvuväljavaateid pikaajalises perspektiivis 
ja konkurentsivõimet.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Paloma López Bermejo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Majandus- ja finantskriisi tõttu on 
investeeringute maht liidus vähenenud.

(1) Majandus- ja finantskriisi tõttu on 
investeeringute maht liidus vähenenud.
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Pärast jõudmist haripunkti 2007. aastal on 
investeeringute maht vähenenud ligikaudu 
15 %. Eelkõige on investeeringute nappus 
liidus tingitud turu ebakindlusest 
majanduslike väljavaadete osas ja
liikmesriikide eelarvepiirangutest.
Investeeringute nappus pärsib majanduse 
elavnemist, töökohtade loomist,
kasvuväljavaateid pikaajalises perspektiivis
ja konkurentsivõimet.

Pärast jõudmist haripunkti 2007. aastal on 
investeeringute maht vähenenud ligikaudu 
15 %. Eelkõige on investeeringute nappus 
liidus tingitud kokkuhoiupoliitikast, 
sealhulgas madalatest palkadest ja 
vähestest riiklikest kulutustest, mis on 
vähendanud kogunõudlust ja 
suurendanud turu ebakindlusest 
majanduslike väljavaadete osas, samuti 
liikmesriikidele stabiilsuse ja kasvu pakti 
eeskirjadega peale surutud
eelarvepiirangutest ning EKP 
soovimatusest erakapitali aktsiaturgudele 
otsustavalt sekkuda. Investeeringute 
nappus pärsib majanduse elavnemist, 
töökohtade loomist ja kasvuväljavaateid 
pikaajalises perspektiivis.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Majandus- ja finantskriisi tõttu on 
investeeringute maht liidus vähenenud.
Pärast jõudmist haripunkti 2007. aastal on 
investeeringute maht vähenenud ligikaudu 
15 %. Eelkõige on investeeringute nappus 
liidus tingitud turu ebakindlusest 
majanduslike väljavaadete osas ja 
liikmesriikide eelarvepiirangutest.
Investeeringute nappus pärsib majanduse 
elavnemist, töökohtade loomist, 
kasvuväljavaateid pikaajalises perspektiivis 
ja konkurentsivõimet.

(1) Majandus- ja finantskriisi tõttu on 
investeeringute maht liidus vähenenud.
Pärast jõudmist haripunkti 2007. aastal on 
investeeringute maht vähenenud ligikaudu 
15 %. Eelkõige on investeeringute nappus 
liidus tingitud turu ebakindlusest 
majanduslike väljavaadete osas ja 
liikmesriikide eelarvepiirangutest.
Investeeringute nappus pidurdab
majanduse elavnemist, töökohtade loomist, 
kasvuväljavaateid pikaajalises 
perspektiivis, konkurentsivõimet ja
vajaliku sotsiaalse turvavõrgu säilitamist, 
mis on mõnes liikmesriigis toonud kaasa 
absoluutse vaesuse.

Or. it
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Muudatusettepanek 26
Ulrike Trebesius

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Majandus- ja finantskriisi tõttu on 
investeeringute maht liidus vähenenud. 
Pärast jõudmist haripunkti 2007. aastal on 
investeeringute maht vähenenud ligikaudu 
15 %. Eelkõige on investeeringute nappus 
liidus tingitud turu ebakindlusest 
majanduslike väljavaadete osas ja 
liikmesriikide eelarvepiirangutest. 
Investeeringute nappus pärsib majanduse 
elavnemist, töökohtade loomist, 
kasvuväljavaateid pikaajalises perspektiivis 
ja konkurentsivõimet.

(1) Majandus- ja finantskriisi tõttu on 
investeeringute maht liidus vähenenud. 
Pärast jõudmist haripunkti 2007. aastal on 
investeeringute maht vähenenud ligikaudu 
15 %. Eelkõige on investeeringute nappus 
liidus tingitud struktuurilistest 
probleemidest, jätkusuutmatust võlast
ning turu ebakindlusest majanduslike 
väljavaadete osas ja liikmesriikide 
eelarvepiirangutest. Investeeringute nappus 
pärsib majanduse elavnemist, töökohtade 
loomist, kasvuväljavaateid pikaajalises 
perspektiivis ja konkurentsivõimet.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Maria João Rodrigues

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Piisaval tasemel avaliku sektori 
investeeringud on hädavajalikud avalike 
hüvede rahastamiseks, erainvesteeringute 
käivitamiseks, mis on praegu kriitiliselt 
madalal tasemel, ning uute kvaliteetsete 
töökohtade loomiseks. 

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fond (EFSI) hakkab 
kasutama ELi olemasolevaid vahendeid ja 
mitte hankima avaliku sektori „värsket” 
raha, erandiks täiendavad 5 miljardit 
eurot Euroopa Investeerimispangalt 
(EIP).

Or. en

Muudatusettepanek 29
Maria João Rodrigues

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) EFSI peaks pöörama erilist 
tähelepanu projektidele nendes 
liikmesriikides ja piirkondades, mis siiani 
kriisi tõttu enim kannatavad, et 
vähendada sealseid erinevusi, eriti 
tööpuuduse ja tööhõive taseme osas. 
Piisaval tasemel kvaliteetsete töökohtade 
loomist tuleb erilise tähelepanuga 
käsitleda Euroopa investeeringute 
strateegias, mille koostamisel peaks EFSI 
osalema.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Guillaume Balas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Investeeringute nappusest tingitud 
nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 
laiaulatuslikke meetmeid.
Struktuurireformid ja eelarvepoliitiline 
vastutus on investeeringute edendamiseks 
vajalikud eeltingimused. Koos 
investeeringute rahastamise uue hooga 
võivad kõnealused eeltingimused luua 
positiivse mõjuringi, kus 
investeerimisprojektid aitavad toetada 
tööhõivet ja nõudlust ning tagavad 
kasvupotentsiaali jätkusuutliku 
suurenemise.

(2) Investeeringute nappusest tingitud 
nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 
laiaulatuslikke meetmeid.
Struktuurireforme ja eelarvepoliitilist 
vastutust on liiga kaua kasutatud selleks, et 
minimeerida investeeringute edendamise 
vajadust. Koos investeeringute rahastamise 
uue hooga võib majandus-, fiskaal- ja 
eelarvepoliitika kooskõlastamine luua 
positiivse mõjuringi, kus 
investeerimisprojektid aitavad toetada 
tööhõivet ja nõudlust ning tagavad 
kasvupotentsiaali jätkusuutliku 
suurenemise.

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Investeeringute nappusest tingitud 
nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 
laiaulatuslikke meetmeid. 
Struktuurireformid ja eelarvepoliitiline 
vastutus on investeeringute edendamiseks 
vajalikud eeltingimused. Koos 
investeeringute rahastamise uue hooga 
võivad kõnealused eeltingimused luua 
positiivse mõjuringi, kus 
investeerimisprojektid aitavad toetada
tööhõivet ja nõudlust ning tagavad 
kasvupotentsiaali jätkusuutliku 
suurenemise.

(2) Investeeringute nappusest tingitud 
nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 
laiaulatuslikke meetmeid. 
Struktuurireformid ja eelarvepoliitiline 
vastutus on investeeringute edendamiseks 
vajalikud eeltingimused. Koos 
investeeringute rahastamise uue hooga 
võivad kõnealused eeltingimused luua 
positiivse mõjuringi, kus 
investeerimisprojektid aitavad luua
tööhõivet, suurendada nõudlust ning 
tagavad kasvupotentsiaali jätkusuutliku 
suurenemise.

Or. en
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Muudatusettepanek 32
Jérôme Lavrilleux

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Investeeringute nappusest tingitud 
nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 
laiaulatuslikke meetmeid.
Struktuurireformid ja eelarvepoliitiline 
vastutus on investeeringute edendamiseks
vajalikud eeltingimused. Koos 
investeeringute rahastamise uue hooga 
võivad kõnealused eeltingimused luua 
positiivse mõjuringi, kus 
investeerimisprojektid aitavad toetada 
tööhõivet ja nõudlust ning tagavad 
kasvupotentsiaali jätkusuutliku 
suurenemise.

(2) Investeeringute nappusest tingitud 
nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 
laiaulatuslikke meetmeid.
Struktuurireformid ja eelarvepoliitiline 
vastutus on vajalikud eeltingimused
investeeringute edendamiseks kindlatel 
alustel ning stabiilse ja jätkusuutliku 
majanduskasvu edendamiseks. Koos 
investeeringute rahastamise uue hooga 
võivad kõnealused eeltingimused luua 
positiivse mõjuringi, kus 
investeerimisprojektid aitavad toetada 
tööhõivet ja nõudlust ning tagavad 
kasvupotentsiaali jätkusuutliku 
suurenemise.

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Investeeringute nappusest tingitud 
nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 
laiaulatuslikke meetmeid. 
Struktuurireformid ja eelarvepoliitiline 
vastutus on investeeringute edendamiseks 
vajalikud eeltingimused. Koos 
investeeringute rahastamise uue hooga 
võivad kõnealused eeltingimused luua 
positiivse mõjuringi, kus 

(2) Investeeringute nappusest tingitud 
nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 
laiaulatuslikke meetmeid. On vaja 
investeerimisprojekte, mis oleks suunatud 
enim kannatanud piirkondadele ja millel 
oleks ühiskonna jaoks lisaväärtus, et 
aidata toetada ja luua keskmise pikkusega 
ja pikaajalist tööhõivet ning nõudlust.
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investeerimisprojektid aitavad toetada 
tööhõivet ja nõudlust ning tagavad 
kasvupotentsiaali jätkusuutliku 
suurenemise.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Investeeringute nappusest tingitud 
nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 
laiaulatuslikke meetmeid. 
Struktuurireformid ja eelarvepoliitiline 
vastutus on investeeringute edendamiseks 
vajalikud eeltingimused. Koos 
investeeringute rahastamise uue hooga 
võivad kõnealused eeltingimused luua 
positiivse mõjuringi, kus 
investeerimisprojektid aitavad toetada 
tööhõivet ja nõudlust ning tagavad 
kasvupotentsiaali jätkusuutliku 
suurenemise.

(2) Investeeringute nappusest tingitud 
nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 
laiaulatuslikke meetmeid. 
Struktuurireformid ja eelarvepoliitiline 
vastutus on investeeringute edendamiseks 
vajalikud eeltingimused. Koos 
investeeringute rahastamise uue hooga 
võivad kõnealused eeltingimused luua 
positiivse mõjuringi, kus 
investeerimisprojektid loovad kvaliteetseid 
töökohti ja nõudlust ning tagavad 
kasvupotentsiaali jätkusuutliku 
suurenemise.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Investeeringute nappusest tingitud 
nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 
laiaulatuslikke meetmeid. 
Struktuurireformid ja eelarvepoliitiline 
vastutus on investeeringute edendamiseks 

(2) Tuleb võtta laiaulatuslikke meetmeid, 
et toetada selliste investeerimisprojektide 
rahastamist, mis toetavad tööhõivet, 
nõudlust ning territooriumide sotsiaalset 
ja geograafilist ühtekuuluvust ning



PE551.778v01-00 12/111 AM\1052802ET.doc

ET

vajalikud eeltingimused. Koos 
investeeringute rahastamise uue hooga 
võivad kõnealused eeltingimused luua 
positiivse mõjuringi, kus 
investeerimisprojektid aitavad toetada 
tööhõivet ja nõudlust ning tagavad 
kasvupotentsiaali jätkusuutliku 
suurenemise.

tagavad kasvupotentsiaali jätkusuutliku 
suurenemise.

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Investeeringute nappusest tingitud 
nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 
laiaulatuslikke meetmeid.
Struktuurireformid ja eelarvepoliitiline 
vastutus on investeeringute edendamiseks 
vajalikud eeltingimused. Koos 
investeeringute rahastamise uue hooga 
võivad kõnealused eeltingimused luua 
positiivse mõjuringi, kus 
investeerimisprojektid aitavad toetada 
tööhõivet ja nõudlust ning tagavad
kasvupotentsiaali jätkusuutliku 
suurenemise.

(2) Investeeringute nappusest tingitud 
nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 
laiaulatuslikke meetmeid. Investeeringute 
stimuleerimiseks on vaja võtta meetmeid, 
mis aitavad luua positiivse mõjuringi, kus 
investeerimisprojektid aitavad toetada
pikaajalist kvaliteetset tööhõivet ja 
nõudlust, tuues kaasa kasvupotentsiaali 
jätkusuutliku suurenemise.

Or. it

Muudatusettepanek 37
Ulrike Trebesius

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Investeeringute nappusest tingitud (2) Investeeringute nappusest tingitud 
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nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 
laiaulatuslikke meetmeid.
Struktuurireformid ja eelarvepoliitiline 
vastutus on investeeringute edendamiseks 
vajalikud eeltingimused. Koos 
investeeringute rahastamise uue hooga 
võivad kõnealused eeltingimused luua 
positiivse mõjuringi, kus 
investeerimisprojektid aitavad toetada 
tööhõivet ja nõudlust ning tagavad 
kasvupotentsiaali jätkusuutliku 
suurenemise.

nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 
laiaulatuslikke meetmeid. EFSI 
investeeringute eeltingimusena on vaja 
struktuurireforme ja eelarvepoliitilist 
vastutust, mis aitaks luua edasisi 
investeeringuid, majanduskasvu ja 
töökohtade loomist stimuleeriva 
keskkonna. Koos investeeringute 
rahastamise uue hooga võivad kõnealused 
eeltingimused luua positiivse mõjuringi, 
kus investeerimisprojektid aitavad toetada 
tööhõivet ja nõudlust ning tagavad 
kasvupotentsiaali jätkusuutliku 
suurenemise.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Investeeringute nappusest tingitud 
nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 
laiaulatuslikke meetmeid. 
Struktuurireformid ja eelarvepoliitiline 
vastutus on investeeringute edendamiseks 
vajalikud eeltingimused. Koos 
investeeringute rahastamise uue hooga 
võivad kõnealused eeltingimused luua 
positiivse mõjuringi, kus 
investeerimisprojektid aitavad toetada 
tööhõivet ja nõudlust ning tagavad 
kasvupotentsiaali jätkusuutliku 
suurenemise.

(2) Investeeringute nappusest tingitud 
nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 
laiaulatuslikke meetmeid. 
Struktuurireformid ja eelarvepoliitiline 
vastutus on investeeringute edendamiseks 
vajalikud eeltingimused. Koos 
investeeringute rahastamise uue hooga 
võivad kõnealused eeltingimused luua 
positiivse mõjuringi, kus 
investeerimisprojektid aitavad toetada 
tööhõivet ja nõudlust ning tagavad 
kasvupotentsiaali jätkusuutliku 
suurenemise. Selle saavutamiseks peaks 
EFSI keskenduma eelkõige VKEdele, 
kuna neil on suur potentsiaal töökohtade 
loomiseks, mistõttu neil on oluline roll 
Euroopa majanduskasvu taastamisel.

Or. fr
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Muudatusettepanek 39
Maria João Rodrigues

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Riikide tasandil on vaja laialdasi 
majandus- ja sotsiaalseid reforme, et luua 
olulist majanduslikku ja sotsiaalset kasu. 
Selliste reformidega tuleks näiteks püüda 
tagada täielik ja võrdne juurdepääs 
kvaliteetsele haridusele ja koolitusele, 
headele lastehoiuasutustele ning piisavalt 
rahastatud tervishoiusüsteemidele, samuti 
tagada meeste ja naiste võrdne osalemine 
tööturul ning töötada välja õiglane ja 
tõhus maksupoliitika, mis kaotaks edukalt 
maksupettused ja maksustamise vältimise.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Maria João Rodrigues

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Et EFSI mõju tööhõivele oleks 
maksimaalne, peaksid liikmesriigid 
rakendama täiendavaid meetmeid, nt 
koolitusi või muud aktiivset 
tööturupoliitikat.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) on vaja sotsiaalseid investeeringuid, 
et lahendada majanduse stagnatsiooni, 
deflatsiooni ja kõrge töötuse probleem 
ELis, nimelt investeerides inimestesse, 
andes neile oskusi ja toetades tingimusi 
jätkusuutlike, kaasavate ning kvaliteetsete 
töökohtade loomiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal on liit 
võtnud meetmeid majanduskasvu 
soodustamiseks, eelkõige aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020” algatuste 
kaudu. Ka Euroopa Investeerimispank
(edaspidi „EIP”) on suurendanud oma rolli 
investeeringute soodustamisel ja 
edendamisel liidus, osaliselt kapitali 
suurendamise teel 2013. aasta jaanuaris.
Tuleb võtta täiendavaid meetmeid, et 
tagada liidu investeerimisvajaduste 
rahuldamine ning turupõhise likviidsuse 
tõhus kasutamine ja suunamine elujõuliste 
investeerimisprojektide rahastamiseks.

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal on liit 
võtnud meetmeid, et edendada 
eelarvepoliitika tõlgendamist lähtuvalt 
protsüklilistest reeglitest, mistõttu on 
riigid loobunud investeeringutest, mida 
oleks vaja majandustegevuse 
edendamiseks ning kvaliteetsete, 
jätkusuutlike töökohtade loomiseks, 
pöörates selja aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia
„Euroopa 2020” algatustele. Ka Euroopa 
Investeerimispank (edaspidi „EIP”) on 
suurendanud oma rolli investeeringute 
soodustamisel ja edendamisel liidus, 
osaliselt kapitali suurendamise teel 2013. 
aasta jaanuaris. Tuleb võtta täiendavaid 
meetmeid, et tagada liidu 
investeerimisvajaduste rahuldamine ning 
turupõhise likviidsuse tõhus kasutamine ja 
suunamine elujõuliste 
investeerimisprojektide rahastamiseks.

Or. fr
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Muudatusettepanek 43
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal on liit 
võtnud meetmeid majanduskasvu 
soodustamiseks, eelkõige aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020” algatuste kaudu. 
Ka Euroopa Investeerimispank (edaspidi 
„EIP”) on suurendanud oma rolli 
investeeringute soodustamisel ja 
edendamisel liidus, osaliselt kapitali 
suurendamise teel 2013. aasta jaanuaris. 
Tuleb võtta täiendavaid meetmeid, et 
tagada liidu investeerimisvajaduste 
rahuldamine ning turupõhise likviidsuse 
tõhus kasutamine ja suunamine elujõuliste 
investeerimisprojektide rahastamiseks.

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal on liit 
võtnud meetmeid majanduskasvu 
soodustamiseks, eelkõige aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020” algatuste kaudu. 
Ka Euroopa Investeerimispank (edaspidi 
„EIP”) on suurendanud oma rolli 
investeeringute soodustamisel ja 
edendamisel liidus, osaliselt kapitali 
suurendamise teel 2013. aasta jaanuaris. 
Tuleb võtta täiendavaid meetmeid, et 
tagada liidu investeerimisvajaduste 
rahuldamine ning turupõhise likviidsuse 
tõhus kasutamine ja suunamine elujõuliste 
investeerimisprojektide rahastamiseks, mis 
tekitavad majanduskasvu ja töökohti.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Jérôme Lavrilleux

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal on liit 
võtnud meetmeid majanduskasvu
soodustamiseks, eelkõige aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020” algatuste kaudu.
Ka Euroopa Investeerimispank (edaspidi 
„EIP”) on suurendanud oma rolli 
investeeringute soodustamisel ja 
edendamisel liidus, osaliselt kapitali 
suurendamise teel 2013. aasta jaanuaris.
Tuleb võtta täiendavaid meetmeid, et 

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal on liit 
võtnud meetmeid majanduskasvu 
soodustamiseks, eelkõige aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020” algatuste kaudu.
Ka Euroopa Investeerimispank (edaspidi 
„EIP”) on suurendanud oma rolli 
investeeringute soodustamisel ja 
edendamisel liidus, osaliselt kapitali 
suurendamise teel 2013. aasta jaanuaris.
Tuleb võtta täiendavaid meetmeid, et 
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tagada liidu investeerimisvajaduste 
rahuldamine ning turupõhise likviidsuse 
tõhus kasutamine ja suunamine elujõuliste 
investeerimisprojektide rahastamiseks.

tagada liidu investeerimisvajaduste 
rahuldamine ning turupõhise likviidsuse 
tõhus kasutamine ja suunamine elujõuliste 
ja jätkusuutlike investeerimisprojektide 
rahastamiseks, mis mõjutavad otseselt 
reaalmajandust, majanduskasvu ja 
tööhõivet.

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal on liit 
võtnud meetmeid majanduskasvu 
soodustamiseks, eelkõige aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020” algatuste kaudu. 
Ka Euroopa Investeerimispank (edaspidi 
„EIP”) on suurendanud oma rolli 
investeeringute soodustamisel ja 
edendamisel liidus, osaliselt kapitali 
suurendamise teel 2013. aasta jaanuaris. 
Tuleb võtta täiendavaid meetmeid, et 
tagada liidu investeerimisvajaduste 
rahuldamine ning turupõhise likviidsuse 
tõhus kasutamine ja suunamine elujõuliste 
investeerimisprojektide rahastamiseks.

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal on liit 
võtnud meetmeid majanduskasvu 
soodustamiseks, eelkõige aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020” algatuste kaudu. 
Ka Euroopa Investeerimispank (edaspidi 
„EIP”) on suurendanud oma rolli 
investeeringute soodustamisel ja 
edendamisel liidus, osaliselt kapitali 
suurendamise teel 2013. aasta jaanuaris. 
Tuleb võtta täiendavaid meetmeid, et 
tagada liidu investeerimisvajaduste 
rahuldamine ning turupõhise likviidsuse 
tõhus kasutamine ja suunamine elujõuliste 
investeerimisprojektide rahastamiseks, mis 
edendavad Euroopa Liidus liikmesriikide 
ühtset ja tasakaalustatud sotsiaalset ja 
majandusarengut.

Or. pl

Muudatusettepanek 46
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal on liit
võtnud meetmeid majanduskasvu
soodustamiseks, eelkõige aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020” algatuste 
kaudu. Ka Euroopa Investeerimispank
(edaspidi „EIP”) on suurendanud oma rolli 
investeeringute soodustamisel ja 
edendamisel liidus, osaliselt kapitali 
suurendamise teel 2013. aasta jaanuaris.
Tuleb võtta täiendavaid meetmeid, et 
tagada liidu investeerimisvajaduste 
rahuldamine ning turupõhise likviidsuse 
tõhus kasutamine ja suunamine elujõuliste 
investeerimisprojektide rahastamiseks.

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal on liit
teinud vea ja keskendunud liigselt 
kokkuhoiupoliitikale, kahjustades sellega
majanduskasvu. See on suurendanud 
töötuse ja vaesuse taset. Ka Euroopa 
Investeerimispank (edaspidi „EIP”) on 
suurendanud oma rolli investeeringute 
soodustamisel ja edendamisel liidus, 
osaliselt kapitali suurendamise teel 2013. 
aasta jaanuaris. Seetõttu tuleb võtta edasisi 
ja täiendavaid meetmeid, et tagada liidu 
investeerimisvajaduste rahuldamine ning 
turupõhise likviidsuse tõhus kasutamine ja 
suunamine elujõuliste 
investeerimisprojektide rahastamiseks, 
pannes erilist rõhku nende 
majanduskasvu ja töökohtade loomise 
potentsiaalile ning nende kasule 
ühiskonna jaoks tervikuna. Tuleb siiski 
silmas pidada, et ilma sihtotstarbe ja 
kriteeriumiteta investeeringud võivad 
tekitada suurt kahju ning et EL vajab 
investeeringuid, mis oleks suunatud 
lisaväärtuse loomisele ELi kodanike jaoks 
ning ebavõrdsuse vähendamisele ning mis 
oleks majanduslikult, sotsiaalselt ja 
keskkonna-alaselt jätkusuutlikud.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal on liit 
võtnud meetmeid majanduskasvu 
soodustamiseks, eelkõige aruka, 

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal on liit 
võtnud meetmeid majanduskasvu 
soodustamiseks, eelkõige aruka, 
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jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020” algatuste kaudu. 
Ka Euroopa Investeerimispank (edaspidi 
„EIP”) on suurendanud oma rolli 
investeeringute soodustamisel ja 
edendamisel liidus, osaliselt kapitali 
suurendamise teel 2013. aasta jaanuaris. 
Tuleb võtta täiendavaid meetmeid, et 
tagada liidu investeerimisvajaduste 
rahuldamine ning turupõhise likviidsuse 
tõhus kasutamine ja suunamine elujõuliste 
investeerimisprojektide rahastamiseks.

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020” algatuste kaudu. 
Ka Euroopa Investeerimispank (edaspidi 
„EIP”) on suurendanud oma rolli 
investeeringute soodustamisel ja 
edendamisel liidus, osaliselt kapitali 
suurendamise teel 2013. aasta jaanuaris. 
Seetõttu tuleb võtta edasisi ja täiendavaid 
meetmeid, et tagada liidu 
investeerimisvajaduste rahuldamine ning 
turupõhise likviidsuse tõhus kasutamine ja 
suunamine elujõuliste 
investeerimisprojektide rahastamiseks, 
pannes erilist rõhku nende 
majanduskasvu ja töökohtade loomise 
potentsiaalile ning kasule ühiskonna 
jaoks tervikuna.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal on liit
võtnud meetmeid majanduskasvu 
soodustamiseks, eelkõige aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu
strateegia „Euroopa 2020” algatuste 
kaudu. Ka Euroopa Investeerimispank 
(edaspidi „EIP”) on suurendanud oma 
rolli investeeringute soodustamisel ja 
edendamisel liidus, osaliselt kapitali 
suurendamise teel 2013. aasta jaanuaris. 
Tuleb võtta täiendavaid meetmeid, et 
tagada liidu investeerimisvajaduste 
rahuldamine ning turupõhise likviidsuse 
tõhus kasutamine ja suunamine elujõuliste 
investeerimisprojektide rahastamiseks.

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal on liit
kohaldanud kokkuhoiupoliitikat, mis on 
toonud kaasa äärmiselt tõsise sotsiaalse ja 
ühiskondliku kriisi ning takistanud aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu
jaoks vajalikke investeeringuid. Seetõttu 
tuleb kiiresti võtta edasisi ja täiendavaid 
meetmeid, et tagada liidu 
investeerimisvajaduste rahuldamine ning 
turupõhise likviidsuse tõhus kasutamine ja 
suunamine elujõuliste 
investeerimisprojektide rahastamiseks, 
pidades silmas kvaliteetsete töökohtade 
loomist, kus on õigused tagatud, ning 
keskkonna-aspekti ja jätkusuutlikkust.

Or. fr
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Muudatusettepanek 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal on liit
võtnud meetmeid majanduskasvu
soodustamiseks, eelkõige aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020” algatuste kaudu.
Ka Euroopa Investeerimispank (edaspidi
„EIP”) on suurendanud oma rolli 
investeeringute soodustamisel ja 
edendamisel liidus, osaliselt kapitali 
suurendamise teel 2013. aasta jaanuaris.
Tuleb võtta täiendavaid meetmeid, et 
tagada liidu investeerimisvajaduste 
rahuldamine ning turupõhise likviidsuse 
tõhus kasutamine ja suunamine elujõuliste 
investeerimisprojektide rahastamiseks.

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal, mis 
kestab paljudes liikmesriikides siiani, on 
liit püüdnud võtta meetmeid 
majanduskasvu edendamiseks, eelkõige 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” 
algatuste kaudu, mille eesmärke töötuse ja 
vaesuse vastu võitlemisel ei ole veel 
saavutatud. Ka Euroopa Investeerimispank
(edaspidi „EIP”) on püüdnud suurendada
oma rolli investeeringute soodustamisel ja 
edendamisel liidus, osaliselt kapitali
suurendamise teel 2013. aasta jaanuaris, 
kuid on eraldanud mikroettevõtjatele ja 
VKEdele üksnes tähtsusetuid vahendeid.
Tuleb võtta täiendavaid meetmeid, et 
tagada liidu investeerimisvajaduste 
rahuldamine ning turupõhise likviidsuse 
tõhus kasutamine ja suunamine
majanduslikult ja keskkonna aspektist
elujõuliste investeerimisprojektide 
rahastamiseks, erilise tähelepanuga 
innovaatiliste projektidega idufirmadele ja 
mikroettevõtjatele.

Or. it

Muudatusettepanek 50
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) väiksema ulatusega projektid ei loo 
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mitte üksnes rahalist tulu, vaid tekitavad 
ka sotsiaalset ülekanduvat mõju, mis loob 
tingimusi jätkusuutlikuks, kaasavaks ja 
keskkonnasõbralikuks majanduskasvuks.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Ametisseastuv Euroopa Komisjoni 
president esitas 15. juulil 2014 Euroopa 
Parlamendile Euroopa Komisjoni 
poliitikasuunised. Kõnealustes 
poliitkasuunistes kutsuti üles kaasama 
„järgmise kolme aasta jooksul avaliku ja 
erasektori investeeringuteks 
reaalmajandusse juurde kuni 300 
miljardit eurot”, et soodustada 
investeeringuid töökohtade loomiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 52
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Ametisseastuv Euroopa Komisjoni 
president esitas 15. juulil 2014 Euroopa 
Parlamendile Euroopa Komisjoni
poliitikasuunised. Kõnealustes 
poliitkasuunistes kutsuti üles kaasama
„järgmise kolme aasta jooksul avaliku ja 
erasektori investeeringuteks 

(5) Ametisseastuv Euroopa Komisjoni 
president esitas 15. juulil 2014 Euroopa 
Parlamendile poliitikasuunised parlamendi 
praeguseks ametiajaks. Kõnealustes 
poliitkasuunistes kutsuti üles kaasama
„järgmise kolme aasta jooksul avaliku ja 
erasektori investeeringuteks 
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reaalmajandusse juurde kuni 300 miljardit 
eurot”, et soodustada investeeringuid 
töökohtade loomiseks.

reaalmajandusse juurde kuni 300 miljardit 
eurot”, et soodustada investeeringuid 
töökohtade loomiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Komisjon esitas 26. novembril 2014 
teatise „Investeerimiskava Euroopa 
jaoks”,1 mille kohaselt luuakse Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fond 
(edaspidi „EFSI”), läbipaistev Euroopa 
tasandi investeerimisprojektide register ja 
Euroopa investeerimisnõustamise keskus 
ning nähakse ette ambitsioonikas kava, et 
kõrvaldada takistused investeerimisel ja 
kujundada välja ühtne turg.

välja jäetud

__________________
1 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Keskpangale, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning Euroopa 
Investeerimispangale „Investeerimiskava 
Euroopa jaoks”, COM(2014) 903 final

Or. en

Muudatusettepanek 54
Paloma López Bermejo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Komisjon esitas 26. novembril 2014 
teatise „Investeerimiskava Euroopa 
jaoks”,1 mille kohaselt luuakse Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fond 
(edaspidi „EFSI”), läbipaistev Euroopa 
tasandi investeerimisprojektide register ja 
Euroopa investeerimisnõustamise keskus 
ning nähakse ette ambitsioonikas kava, et 
kõrvaldada takistused investeerimisel ja 
kujundada välja ühtne turg.

(6) Komisjon esitas 26. novembril 2014 
teatise „Investeerimiskava Euroopa 
jaoks”,1 mille kohaselt luuakse Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fond 
(edaspidi „EFSI”) ja Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus. 

__________________ __________________
1 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Keskpangale, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning Euroopa 
Investeerimispangale „Investeerimiskava 
Euroopa jaoks”, COM(2014) 903 final

1 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Keskpangale, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning Euroopa 
Investeerimispangale „Investeerimiskava 
Euroopa jaoks”, COM(2014) 903 final

Or. en

Muudatusettepanek 55
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) 18. detsembri 2014. aasta Euroopa
Ülemkogu järeldas, et „investeeringute 
suurendamine ja turutõrke käsitlemine 
Euroopas on suur poliitiline väljakutse” 
ja et „uus fookus investeeringutel, koos 
liikmesriikide pühendumusega 
intensiivistada struktuurireforme ja 
püüelda majanduskasvu soodustava 
eelarve konsolideerimise suunas, loob 
aluse majanduskasvuks ja töökohtade 
loomiseks Euroopas” ning kutsus üles 
„looma EIP grupis Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fondi eesmärgiga 

välja jäetud
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mobiliseerida ajavahemikus 2015–2017 
uusi investeeringuid summas 315
miljardit eurot”.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) 18. detsembri 2014. aasta Euroopa 
Ülemkogu järeldas, et „investeeringute 
suurendamine ja turutõrke käsitlemine 
Euroopas on suur poliitiline väljakutse” 
ja et „uus fookus investeeringutel, koos 
liikmesriikide pühendumusega 
intensiivistada struktuurireforme ja 
püüelda majanduskasvu soodustava 
eelarve konsolideerimise suunas, loob 
aluse majanduskasvuks ja töökohtade 
loomiseks Euroopas” ning kutsus üles 
„looma EIP grupis Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fondi eesmärgiga 
mobiliseerida ajavahemikus 2015–2017 
uusi investeeringuid summas 315 miljardit 
eurot”.

(7) 18. detsembri 2014. aasta Euroopa 
Ülemkogu nõudis, et „EIP grupis loodaks
Euroopa Strateegiliste Investeeringute
Fond eesmärgiga mobiliseerida 
ajavahemikus 2015–2017 uusi 
investeeringuid summas 315 miljardit 
eurot”.

Or. it

Muudatusettepanek 57
Paloma López Bermejo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) EFSI on osa terviklikust 
lähenemisviisist, et lahendada avaliku ja 
erasektori investeeringute ebakindlusega 

välja jäetud
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seotud probleeme. Strateegia rajaneb 
kolmel alusel: mobiliseerida rahalised 
vahendid investeeringuteks, tagada 
investeeringute jõudmine 
reaalmajandusse ja parandada 
investeerimiskeskkonda liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) EFSI on osa terviklikust 
lähenemisviisist, et lahendada avaliku ja 
erasektori investeeringute ebakindlusega 
seotud probleeme. Strateegia rajaneb 
kolmel alusel: mobiliseerida rahalised 
vahendid investeeringuteks, tagada 
investeeringute jõudmine reaalmajandusse 
ja parandada investeerimiskeskkonda 
liidus.

(8) Kui EFSI on sihipärane ja 
demokraatlikult juhitud, võib ta saada 
osaks terviklikust lähenemisviisist, et 
lahendada avaliku ja erasektori 
investeeringute ebakindlusega seotud 
probleeme. Strateegia ja EFSI peaksid 
laienema väljapoole kolme praegust alust:
mobiliseerida rahalised vahendid 
investeeringuteks, tagada investeeringute 
jõudmine reaalmajandusse ja parandada 
investeerimiskeskkonda liidus, et 
saavutada vähemalt:

– demokraatia aluspõhimõtteid järgiv 
juhtimisstruktuur,

– kontrolli- ja tasakaalusüsteem, 
tagamaks, et EFSI algatatud 
investeeringud ei kahjusta liidu väärtusi 
ja et neil ei ole soovimatuid negatiivseid 
tagajärgi, 

– sidusrühmade kaasamine ja vetoõigus 
investeeringutele, mis ei ole kooskõlas 
2020. aasta eesmärkidega ja artiklis 5 
sätestatud kriteeriumitega,

– kriteeriumite kogum, tagamaks, et 
investeeringuid ei tehtaks juhuslikult, vaid 
et need oleksid suunatud strateegia „EL 
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2020” eesmärkide saavutamisele, 
vähendaksid töötust ja vaesust ning 
ökoloogilist jalajälge.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Milan Zver

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) EFSI on osa terviklikust 
lähenemisviisist, et lahendada avaliku ja 
erasektori investeeringute ebakindlusega 
seotud probleeme. Strateegia rajaneb 
kolmel alusel: mobiliseerida rahalised 
vahendid investeeringuteks, tagada 
investeeringute jõudmine reaalmajandusse 
ja parandada investeerimiskeskkonda 
liidus.

(8) EFSI on osa terviklikust 
lähenemisviisist, et lahendada avaliku ja 
erasektori investeeringute ebakindlusega 
seotud probleeme. Strateegia rajaneb 
kolmel alusel: mobiliseerida rahalised 
vahendid investeeringuteks, tagada 
investeeringute jõudmine reaalmajandusse 
ja parandada investeerimiskeskkonda 
liidus. Kui investeerimiskeskkonda ei 
parandata, on EFSI eesmärke raske 
saavutada. Seetõttu on vaja tõsiselt 
pühenduda ELi siseturu edasisele 
konsolideerimisele, pöörates erilist 
tähelepanu digitaalsele ühtsele turule. 

Or. sl

Muudatusettepanek 60
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) EFSI on osa terviklikust 
lähenemisviisist, et lahendada avaliku ja 
erasektori investeeringute ebakindlusega 
seotud probleeme. Strateegia rajaneb 
kolmel alusel: mobiliseerida rahalised 
vahendid investeeringuteks, tagada 

(8) EFSI on osa terviklikust 
lähenemisviisist, et lahendada avaliku ja 
erasektori investeeringute ebakindlusega 
seotud probleeme. Strateegia rajaneb 
kolmel alusel: mobiliseerida rahalised 
vahendid investeeringuteks, tagada 



AM\1052802ET.doc 27/111 PE551.778v01-00

ET

investeeringute jõudmine reaalmajandusse 
ja parandada investeerimiskeskkonda 
liidus.

investeeringute jõudmine reaalmajandusse 
ja kvaliteetsete, õigustega töökohtade 
loomine, mis on kooskõlas ILO 
standarditega, ja parandada 
investeerimiskeskkonda liidus, eelkõige 
nendes piirkondades, mis on kriisi tõttu ja 
seejärel kokkuhoiukavadest tulenevate 
eelarvekärbete tõttu enim kannatanud, et 
vähendada majanduslikku ebavõrdsust, 
mis võib põhjustada uusi majandus- ja 
sotsiaalseid kriise.

Or. fr

Muudatusettepanek 61
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) EFSI on osa terviklikust 
lähenemisviisist, et lahendada avaliku ja 
erasektori investeeringute ebakindlusega 
seotud probleeme. Strateegia rajaneb
kolmel alusel: mobiliseerida rahalised 
vahendid investeeringuteks, tagada 
investeeringute jõudmine reaalmajandusse 
ja parandada investeerimiskeskkonda 
liidus.

(8) EFSI on osa terviklikust 
lähenemisviisist, et lahendada avaliku ja 
erasektori investeeringute ebakindlusega 
seotud probleeme. Strateegia rajaneb 
kolmel alusel: mobiliseerida rahalised 
vahendid investeeringuteks, tagada 
investeeringute jõudmine reaalmajandusse 
ja parandada investeerimiskeskkonda 
liidus. Fond peaks alustama tegevust 
võimalikult kiiresti, nii et investeeringuid 
saaks alustada 2015. aastal.

Or. es

Muudatusettepanek 62
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tuleks parandada 
investeerimiskeskkonda liidus, 
kõrvaldades takistused investeerimisel, 
tugevdades ühtset turgu ja edendades 
regulatiivset prognoositavust. Nii EFSI 
tegevus kui ka investeeringud kogu 
Euroopas tervikuna peaksid sellest 
täiendavast tööst kasu saama.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 63
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tuleks parandada 
investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades 
takistused investeerimisel, tugevdades 
ühtset turgu ja edendades regulatiivset 
prognoositavust. Nii EFSI tegevus kui ka 
investeeringud kogu Euroopas tervikuna 
peaksid sellest täiendavast tööst kasu 
saama.

(9) Tuleks parandada 
investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades 
takistused investeerimisel, vähendades 
bürokraatiat, tugevdades ühtset turgu ja 
edendades regulatiivset prognoositavust. 
Nii EFSI tegevus kui ka investeeringud 
kogu Euroopas tervikuna peaksid sellest 
täiendavast tööst kasu saama.

Or. it

Muudatusettepanek 64
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tuleks parandada 
investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades 
takistused investeerimisel, tugevdades 

(9) Tuleb parandada 
investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades 
takistused investeerimisel, tugevdades 
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ühtset turgu ja edendades regulatiivset 
prognoositavust. Nii EFSI tegevus kui ka 
investeeringud kogu Euroopas tervikuna 
peaksid sellest täiendavast tööst kasu 
saama.

ühtset turgu ja edendades regulatiivset 
kindlust. Nii EFSI tegevus kui ka 
investeeringud kogu Euroopas tervikuna 
peaksid sellest täiendavast tööst kasu 
saama.

Or. it

Muudatusettepanek 65
Ulrike Trebesius

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tuleks parandada 
investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades 
takistused investeerimisel, tugevdades 
ühtset turgu ja edendades regulatiivset 
prognoositavust. Nii EFSI tegevus kui ka 
investeeringud kogu Euroopas tervikuna 
peaksid sellest täiendavast tööst kasu 
saama.

(9) Tuleks parandada 
investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades 
takistused investeerimisel, tugevdades 
ühtset turgu, hoides tööturud piisavalt 
paindlikud, tagades, et tööjõukulud koos 
palkadega vastavad tootlikkusele, 
julgustades sotsiaalkaitsesüsteeme, mis 
muudavad töö huvipakkuvaks, 
ümberstruktureerides ja kapitaliseerides 
pankasid, suurendades avaliku halduse ja 
maksusüsteemide tõhusust ja edendades 
regulatiivset prognoositavust. Nii EFSI 
tegevus kui ka investeeringud kogu 
Euroopas tervikuna peaksid sellest 
täiendavast tööst kasu saama.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 
lahendada probleeme, mis on seotud 

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 
lahendada probleeme, mis on seotud 
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rahastamisega ja tootlike investeeringute 
rakendamisega liidus ning tagada parem 
juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt
peaksid paremast juurdepääsust 
rahastamisele saama eelkõige kasu 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad.
Samuti on asjakohane laiendada paremast 
juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjatele, st kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele. Euroopa praeguste 
investeerimisraskuste ületamine peaks 
aitama tugevdada liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust.

rahastamisega ja tootlike investeeringute 
rakendamisega liidus, eriti euroalas, ning 
tagada parem juurdepääs rahastamisele, 
millest peaksid saama eelkõige kasu 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad.
Samuti on asjakohane laiendada paremast 
juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjatele, st kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele. Euroopa praeguste 
investeerimisraskuste ületamine peaks 
aitama suurendada Euroopa ettevõtjate 
konkurentsivõimet ja toetama tööhõivet.

Or. it

Muudatusettepanek 67
Ivo Vajgl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 
lahendada probleeme, mis on seotud 
rahastamisega ja tootlike investeeringute 
rakendamisega liidus ning tagada parem 
juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 
peaksid paremast juurdepääsust 
rahastamisele saama eelkõige kasu 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. 
Samuti on asjakohane laiendada paremast 
juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjatele, st kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele. Euroopa praeguste 
investeerimisraskuste ületamine peaks 
aitama tugevdada liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust.

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 
lahendada probleeme, mis on seotud 
rahastamisega ja tootlike investeeringute 
rakendamisega liidus ning tagada parem 
juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 
peaksid paremast juurdepääsust 
rahastamisele saama eelkõige kasu 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. 
Samuti on asjakohane laiendada paremast 
juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjatele, st kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele. Euroopa praeguste 
investeerimisraskuste ületamine peaks 
aitama tugevdada liidu majanduslikku, 
sotsiaalset, poliitilist ja territoriaalset 
ühtekuuluvust.

Or. en
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Muudatusettepanek 68
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 
lahendada probleeme, mis on seotud 
rahastamisega ja tootlike investeeringute 
rakendamisega liidus ning tagada parem 
juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 
peaksid paremast juurdepääsust 
rahastamisele saama eelkõige kasu 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. 
Samuti on asjakohane laiendada paremast 
juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjatele, st kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele. Euroopa praeguste 
investeerimisraskuste ületamine peaks 
aitama tugevdada liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust.

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 
lahendada probleeme, mis on seotud 
rahastamisega ja tootlike investeeringute 
rakendamisega liidus ning tagada parem 
juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 
peaksid paremast juurdepääsust 
rahastamisele saama eelkõige kasu 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. 
Samuti on asjakohane laiendada paremast 
juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjatele, st kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele. Kõikide mõõtmiste peamine 
eesmärk peaks olema edendada 
investeeringuid integreeritud 
sotsiaalpoliitikasse kooskõlas 2013. aasta 
sotsiaalsete investeeringute paketiga.
Euroopa praeguste investeerimisraskuste 
ületamine peaks aitama tugevdada liidu 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Jérôme Lavrilleux

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 
lahendada probleeme, mis on seotud 
rahastamisega ja tootlike investeeringute 
rakendamisega liidus ning tagada parem 

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 
lahendada probleeme, mis on seotud 
rahastamisega ja tootlike investeeringute 
rakendamisega liidus ning tagada parem 
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juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 
peaksid paremast juurdepääsust 
rahastamisele saama eelkõige kasu 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad.
Samuti on asjakohane laiendada paremast 
juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjatele, st kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele. Euroopa praeguste 
investeerimisraskuste ületamine peaks 
aitama tugevdada liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust.

juurdepääs rahastamisele, mis oleks 
lihtsam, kättesaadavam ja 
funktsionaalsem. Kavakohaselt peaksid 
paremast juurdepääsust rahastamisele 
saama eelkõige kasu väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad. Samuti on asjakohane 
laiendada paremast juurdepääsust 
rahastamisele saadavat kasu keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele, st kuni 
3 000 töötajaga äriühingutele. Euroopa 
praeguste investeerimisraskuste ületamine 
peaks aitama tugevdada liidu 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust.

Or. fr

Muudatusettepanek 70
Jérôme Lavrilleux

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 
lahendada probleeme, mis on seotud 
rahastamisega ja tootlike investeeringute 
rakendamisega liidus ning tagada parem 
juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 
peaksid paremast juurdepääsust 
rahastamisele saama eelkõige kasu 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad.
Samuti on asjakohane laiendada paremast 
juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjatele, st kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele. Euroopa praeguste 
investeerimisraskuste ületamine peaks 
aitama tugevdada liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust.

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 
lahendada probleeme, mis on seotud 
rahastamisega ja tootlike investeeringute 
rakendamisega liidus ning tagada parem 
juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 
peaksid paremast juurdepääsust 
rahastamisele saama esmajärjekorras kasu 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad.
Samuti on asjakohane laiendada paremast 
juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjatele, st kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele. Euroopa praeguste 
investeerimisraskuste ületamine peaks 
aitama tugevdada liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust.

Or. fr
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Muudatusettepanek 71
Jérôme Lavrilleux

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 
lahendada probleeme, mis on seotud 
rahastamisega ja tootlike investeeringute 
rakendamisega liidus ning tagada parem 
juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 
peaksid paremast juurdepääsust 
rahastamisele saama eelkõige kasu 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad.
Samuti on asjakohane laiendada paremast 
juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjatele, st kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele. Euroopa praeguste 
investeerimisraskuste ületamine peaks 
aitama tugevdada liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust.

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 
lahendada probleeme, mis on seotud 
rahastamisega ja tootlike investeeringute 
rakendamisega liidus ning tagada parem 
juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 
peaksid paremast juurdepääsust 
rahastamisele saama eelkõige kasu 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, 
mis loovad Euroopa Liidus üle 80 % 
töökohtadest. Samuti on asjakohane 
laiendada paremast juurdepääsust 
rahastamisele saadavat kasu keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele, st kuni 
3 000 töötajaga äriühingutele. Euroopa 
praeguste investeerimisraskuste ületamine 
peaks aitama tugevdada liidu 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust.

Or. fr

Muudatusettepanek 72
Brando Benifei

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 
lahendada probleeme, mis on seotud 
rahastamisega ja tootlike investeeringute 
rakendamisega liidus ning tagada parem 
juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 
peaksid paremast juurdepääsust 
rahastamisele saama eelkõige kasu 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. 
Samuti on asjakohane laiendada paremast 

(10) EFSI eesmärk peaks olema taastada 
liidus majanduskasv ja luua kvaliteetseid 
töökohti, toetades investeeringuid ja
aidates lahendada probleeme, mis on 
seotud rahastamisega ja tootlike 
investeeringute rakendamisega liidus ning 
tagada parem juurdepääs rahastamisele. 
Kavakohaselt peaksid paremast 
juurdepääsust rahastamisele saama 
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juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjatele, st kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele. Euroopa praeguste 
investeerimisraskuste ületamine peaks 
aitama tugevdada liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust.

eelkõige kasu väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad. Samuti on asjakohane 
laiendada paremast juurdepääsust 
rahastamisele saadavat kasu keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele, st kuni 
3 000 töötajaga äriühingutele. Euroopa 
praeguste investeerimisraskuste ületamine 
peaks aitama tugevdada liidu 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 
lahendada probleeme, mis on seotud 
rahastamisega ja tootlike investeeringute 
rakendamisega liidus ning tagada parem 
juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 
peaksid paremast juurdepääsust 
rahastamisele saama eelkõige kasu 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad.
Samuti on asjakohane laiendada paremast 
juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjatele, st kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele. Euroopa praeguste 
investeerimisraskuste ületamine peaks 
aitama tugevdada liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust.

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 
lahendada probleeme, mis on seotud 
rahastamisega ja tootlike investeeringute 
rakendamisega liidus ning tagada parem 
juurdepääs rahastamisele, et luua 
majanduskasvu, kvaliteetseid töökohti ja 
sotsiaalset kaasatust. Kavakohaselt 
peaksid paremast juurdepääsust 
rahastamisele saama eelkõige kasu 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, 
samuti sotsiaalmajandus ja sotsiaalsed 
ettevõtjad. Samuti on asjakohane laiendada 
paremast juurdepääsust rahastamisele 
saadavat kasu keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele, st kuni 
3 000 töötajaga äriühingutele. Euroopa 
praeguste investeerimisraskuste ületamine 
peaks aitama tugevdada liidu 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust.

Or. en
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Muudatusettepanek 74
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 
lahendada probleeme, mis on seotud 
rahastamisega ja tootlike investeeringute 
rakendamisega liidus ning tagada parem 
juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 
peaksid paremast juurdepääsust 
rahastamisele saama eelkõige kasu 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad.
Samuti on asjakohane laiendada paremast 
juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjatele, st kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele. Euroopa praeguste 
investeerimisraskuste ületamine peaks 
aitama tugevdada liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust.

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 
lahendada probleeme, mis on seotud 
rahastamisega ja tootlike investeeringute 
rakendamisega liidus ning tagada parem 
juurdepääs rahastamisele, üldise 
eesmärgiga luua jätkusuutlikku 
majanduskasvu, kvaliteetseid töökohti ja 
sotsiaalset kaasatust. Kavakohaselt 
peaksid paremast juurdepääsust 
rahastamisele saama eelkõige kasu 
väikesed, mikro- ja keskmise suurusega 
ettevõtjad, sealhulgas sotsiaal- ja 
solidaarne majandus. Samuti on 
asjakohane laiendada paremast 
juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 
keskmise turukapitalisatsiooniga, kuni 
1500 töötajaga ettevõtjatele. Euroopa 
praeguste investeerimisraskuste ületamine 
peaks aitama tugevdada liidu 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 
lahendada probleeme, mis on seotud 
rahastamisega ja tootlike investeeringute 
rakendamisega liidus ning tagada parem 
juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 
lahendada probleeme, mis on seotud 
rahastamisega ja tootlike investeeringute 
rakendamisega liidus, tagada parem 
juurdepääs rahastamisele ning toetada 
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peaksid paremast juurdepääsust 
rahastamisele saama eelkõige kasu 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. 
Samuti on asjakohane laiendada paremast 
juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjatele, st kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele. Euroopa praeguste 
investeerimisraskuste ületamine peaks 
aitama tugevdada liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust.

töökohtade loomist. Kavakohaselt peaksid 
paremast juurdepääsust rahastamisele 
saama eelkõige kasu väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad. Samuti on asjakohane 
laiendada paremast juurdepääsust 
rahastamisele saadavat kasu keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele, st kuni 
3 000 töötajaga äriühingutele. Euroopa 
praeguste investeerimisraskuste ületamine 
peaks aitama tugevdada liidu 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust.

Or. es

Selgitus

Töökohtade loomine peaks olema EFSI peaeesmärk ja seepärast tuleks seda sõnaselgelt 
nimetada.

Muudatusettepanek 76
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 
lahendada probleeme, mis on seotud 
rahastamisega ja tootlike investeeringute 
rakendamisega liidus ning tagada parem 
juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 
peaksid paremast juurdepääsust 
rahastamisele saama eelkõige kasu 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad.
Samuti on asjakohane laiendada 
paremast juurdepääsust rahastamisele 
saadavat kasu keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele, st 
kuni 3 000 töötajaga äriühingutele. 
Euroopa praeguste investeerimisraskuste 
ületamine peaks aitama tugevdada liidu 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust.

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 
lahendada probleeme, mis on seotud
selliste elujõuliste projektide
rahastamisega, mis loovad õigustega 
töökohti, ning ettevõtjate toetamisega 
kriisist enim mõjutatud piirkondades, ja 
tootlike investeeringute rakendamisega 
liidus ning tagada parem juurdepääs 
rahastamisele Kavakohaselt peaksid 
paremast juurdepääsust rahastamisele 
saama eelkõige kasu väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad. Euroopa praeguste 
investeerimisraskuste ületamine peaks 
aitama tugevdada liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust.
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Or. fr

Muudatusettepanek 77
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 
lahendada probleeme, mis on seotud 
rahastamisega ja tootlike investeeringute 
rakendamisega liidus ning tagada parem 
juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 
peaksid paremast juurdepääsust 
rahastamisele saama eelkõige kasu 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. 
Samuti on asjakohane laiendada paremast 
juurdepääsust rahastamisele saadavat 
kasu keskmise turukapitalisatsiooniga
ettevõtjatele, st kuni 3 000 töötajaga
äriühingutele. Euroopa praeguste 
investeerimisraskuste ületamine peaks
aitama tugevdada liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust.

(10) EFSI eesmärk peab olema aidata 
lahendada probleeme, mis on seotud 
rahastamisega ja tootlike investeeringute 
rakendamisega liidus ning tagada parem 
juurdepääs rahastamisele. Paremast 
juurdepääsust rahastamisele peavad saama 
eelkõige kasu väikesed, keskmise 
suurusega ja mikroettevõtjad, samuti 
keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjad
kuni 3 000 töötajaga. Euroopa praeguste 
investeerimisraskuste ületamine peab
aitama tugevdada liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust.

Or. it

Muudatusettepanek 78
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 
investeeringuid, millel on suur majanduslik 
lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 
poliitikaeesmärke.

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 
investeeringuid, millel on suur majanduslik 
lisandväärtus ja mis aitavad suurendada 
tööhõivet, parandada Euroopa ettevõtjate 
konkurentsivõimet ja saavutada liidu 
poliitikaeesmärke.
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Or. it

Muudatusettepanek 79
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 
investeeringuid, millel on suur 
majanduslik lisandväärtus ja mis aitavad 
saavutada liidu poliitikaeesmärke.

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 
investeeringuid, millel on suur potentsiaal 
luua jätkusuutlikke, kvaliteetseid töökohti
ja mis aitavad saavutada liidu 
poliitikaeesmärke.

Or. fr

Muudatusettepanek 80
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 
investeeringuid, millel on suur majanduslik 
lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 
poliitikaeesmärke.

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 
investeeringuid, millel on suur sotsiaalne 
ja majanduslik lisandväärtus ja mis aitavad 
saavutada liidu poliitikaeesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi (11) EFSI peaks toetama strateegilisi 
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investeeringuid, millel on suur majanduslik 
lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 
poliitikaeesmärke.

investeeringuid, millel on suur majanduslik 
lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 
poliitikaeesmärke, pidades eriti silmas 
strateegia „Euroopa 2020” tööhõive, 
innovatsiooni, hariduse, sotsiaalse 
kaasatuse ja kliima/energia eesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Jérôme Lavrilleux

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 
investeeringuid, millel on suur majanduslik 
lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 
poliitikaeesmärke.

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 
investeeringuid, millel on suur majanduslik 
lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 
pikaajalisi poliitikaeesmärke.

Or. fr

Muudatusettepanek 83
Brando Benifei

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 
investeeringuid, millel on suur majanduslik 
lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 
poliitikaeesmärke.

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 
investeeringuid, millel on suur majanduslik
ja ühiskondlik lisandväärtus ja töökohtade 
loomise potentsiaal ning mis aitavad 
saavutada liidu poliitikaeesmärke, eriti 
strateegia „Euroopa 2020” 
tööhõiveeesmärki.

Or. en
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Muudatusettepanek 84
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 
investeeringuid, millel on suur majanduslik 
lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 
poliitikaeesmärke.

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 
investeeringuid, millel on suur majanduslik 
ja sotsiaalne lisandväärtus ja mis aitavad 
saavutada liidu poliitikaeesmärke ning 
hoida ära liikmesriikide majanduslike 
erinevuste süvenemist. Selleks peaks EFSI 
olema valmis toetama liikmesriikides 
kasutadaolevate energiaallikate ja 
tehnoloogia kasutamist.

Or. pl

Muudatusettepanek 85
Maria João Rodrigues

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 
investeeringuid, millel on suur majanduslik 
lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 
poliitikaeesmärke.

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 
investeeringuid, millel on suur majanduslik 
ja töökohtade loomise lisandväärtus ja mis 
aitavad saavutada liidu poliitikaeesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Maria João Rodrigues, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi (11) EFSI peaks toetama strateegilisi 
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investeeringuid, millel on suur majanduslik 
lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 
poliitikaeesmärke.

investeeringuid, millel on suur majanduslik 
ja sotsiaalne lisandväärtus ja töökohtade 
loomise potentsiaal ning mis aitavad 
saavutada liidu poliitikaeesmärke, eriti 
strateegia „Euroopa 2020” tööhõive-,
haridus- ja vaesuse vähendamise 
eesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 
investeeringuid, millel on suur majanduslik 
lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 
poliitikaeesmärke.

(11) EFSI peaks toetama suure 
tööpuudusega vaestele piirkondadele 
suunatud strateegilisi investeeringuid, 
millel on suur majanduslik ja sotsiaalne
lisandväärtus ning mis aitavad saavutada 
liidu poliitikaeesmärke, eriti strateegia 
„Euroopa 2020” tööhõive-, haridus- ja 
vaesuse vähendamise eesmärke.
Rahastada ei tohi ühtki projekti, mis 
kahjustab strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärke, töökohtade loomist või 
keskkonda.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 
investeeringuid, millel on suur majanduslik 

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 
investeeringuid, millel on suur majanduslik 
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lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 
poliitikaeesmärke.

lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 
poliitikaeesmärke. EFSI kasutamine 
haridusse ja sotsiaalsesse taristusse 
tehtavate investeeringute suurendamiseks 
võib aidata parandada Euroopas järsult 
vähenenud ühtekuuluvust.

Or. es

Selgitus

Üks EFSI eesmärke (artikli 5 lõige 2) on toetada investeerimist haridus- ja sotsiaalsesse 
taristusse. See annab hea võimaluse Euroopas ühtekuuluvust tugevdada.

Muudatusettepanek 89
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 
investeeringuid, millel on suur majanduslik 
lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 
poliitikaeesmärke.

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 
investeeringuid, millel on suur sotsiaalne
ja majanduslik lisandväärtus, eriti uute 
avalike teenuste loomise seisukohast, ja 
mis aitavad saavutada liidu 
poliitikaeesmärke.

Or. fr

Muudatusettepanek 90
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 
investeeringuid, millel on suur majanduslik 
lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 
poliitikaeesmärke.

(11) EFSI peab toetama strateegilisi 
investeeringuid, millel on suur majanduslik 
ja sotsiaalne lisandväärtus ja mis aitavad 
saavutada liidu poliitikaeesmärke, tagades 
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kvaliteetse tööhõive ja piisava 
sotsiaalkaitse taseme, mis saavutatakse 
väikeste, keskmise suurusega ja 
mikroettevõtete ning noorte alustavate 
ettevõtjate toetamisega, kes esitavad 
uuenduslikke projekte, mida ei ole alati 
võimalik hetkel kättesaadavate 
vahenditega rahastada.

Or. it

Muudatusettepanek 91
Jérôme Lavrilleux

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) EFSI peaks arvesse võtma 
strateegilise investeerimise territoriaalset 
mõõdet, püüdes oma tegevusega 
tasakaalustada linna- ja 
maapiirkondadesse investeerimise taset; 
piirkondade parema ühtekuuluvuse 
huvides peaks EFSI edendama 
investeeringuid, mis võivad aidata seda 
eesmärki saavutada, eelkõige eeslinnades, 
millel on võtmeroll linna- ja 
maapiirkondade sidemete 
kooskõlastamisel ning intensiivistamisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 92
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) EFSI peaks eelistama 
investeeringuid majanduslikult 
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nõrgematesse piirkondadesse, mis 
kannatavad suure tööpuuduse all, ning 
nende piirkondade VKEdesse, võttes 
arvesse nende piiratud juurdepääsu 
rahastamisele, eesmärgiga vähendada 
erinevusi ja tagada, et investeeringutel on 
suurim mõju seal, kus neid kõige rohkem 
vajatakse.

Or. es

Muudatusettepanek 93
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Paljud väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad ning keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingud kogu 
liidus vajavad abi turupõhise rahastamise 
ligitõmbamisel, eelkõige suurema riskiga 
investeeringute puhul. EFSI peaks aitama 
kõnealustel ettevõtjatel lahendada 
kapitalipuudusega seotud probleeme, 
võimaldades EIP-l ja Euroopa 
Investeerimisfondil (edaspidi „EIF”) teha 
otseseid ja kaudseid kapitalisüste, samuti 
anda tagatisi kõrgekvaliteedilistele laenude 
väärtpaberistamistele ning muudele 
toodetele, mille puhul järgitakse EFSI 
eesmärke.

(12) Paljud väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad ning keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingud kogu 
liidus kannatavad tõsise 
likviidsusprobleemi all ja ei suuda 
saavutada turupõhist rahastamist ega 
krediidiasutuste laene, eelkõige suurema 
riskiga investeeringute puhul. EFSI peaks 
aitama kõnealustel ettevõtjatel lahendada 
kapitalipuudusega seotud probleeme, 
võimaldades EIP-l ja Euroopa 
Investeerimisfondil (edaspidi „EIF”) teha 
otseseid ja kaudseid kapitalisüste, samuti 
anda tagatisi kõrgekvaliteedilistele laenude 
väärtpaberistamistele ning muudele 
toodetele, mille puhul järgitakse EFSI 
eesmärke.

Or. it

Muudatusettepanek 94
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Paljud väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad ning keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingud kogu 
liidus vajavad abi turupõhise rahastamise 
ligitõmbamisel, eelkõige suurema riskiga 
investeeringute puhul. EFSI peaks aitama 
kõnealustel ettevõtjatel lahendada 
kapitalipuudusega seotud probleeme, 
võimaldades EIP-l ja Euroopa 
Investeerimisfondil (edaspidi „EIF”) teha 
otseseid ja kaudseid kapitalisüste, samuti 
anda tagatisi kõrgekvaliteedilistele laenude 
väärtpaberistamistele ning muudele 
toodetele, mille puhul järgitakse EFSI 
eesmärke.

(12) Paljud väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad ning keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingud kogu 
liidus vajavad abi turupõhise rahastamise 
ligitõmbamisel, eelkõige suurema riskiga 
investeeringute puhul. EFSI peaks aitama 
kõnealustel ettevõtjatel lahendada 
kapitalipuudusega seotud probleeme, 
võimaldades EIP-l ja Euroopa 
Investeerimisfondil (edaspidi „EIF”) teha 
otseseid ja kaudseid kapitalisüste, samuti 
anda tagatisi kõrgekvaliteedilistele laenude 
väärtpaberistamistele ning muudele 
toodetele, mille puhul järgitakse EFSI 
eesmärke. Tähtis on, et EFSI võtaks 
arvesse vähem arenenud finantsturuga 
riikide konkreetseid 
investeerimistingimusi.

Or. pl

Muudatusettepanek 95
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Paljud väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad ning keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingud kogu 
liidus vajavad abi turupõhise rahastamise 
ligitõmbamisel, eelkõige suurema riskiga 
investeeringute puhul. EFSI peaks aitama 
kõnealustel ettevõtjatel lahendada 
kapitalipuudusega seotud probleeme, 
võimaldades EIP-l ja Euroopa 
Investeerimisfondil (edaspidi „EIF”) teha 
otseseid ja kaudseid kapitalisüste, samuti 
anda tagatisi kõrgekvaliteedilistele laenude 
väärtpaberistamistele ning muudele 
toodetele, mille puhul järgitakse EFSI 

(12) Paljud mikro-, väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad ning keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingud kogu 
liidus vajavad abi turupõhise rahastamise 
ligitõmbamisel, eelkõige suurema riskiga 
investeeringute puhul. EFSI peaks aitama 
kõnealustel ettevõtjatel lahendada 
kapitalipuudusega seotud probleeme, 
võimaldades EIP-l ja Euroopa 
Investeerimisfondil (edaspidi „EIF”) teha 
otseseid ja kaudseid kapitalisüste, samuti 
anda tagatisi kõrgekvaliteedilistele laenude 
väärtpaberistamistele ning muudele 
toodetele, mille puhul järgitakse EFSI 
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eesmärke. eesmärke.

Or. de

Muudatusettepanek 96
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Paljud väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad ning keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingud kogu 
liidus vajavad abi turupõhise rahastamise 
ligitõmbamisel, eelkõige suurema riskiga 
investeeringute puhul. EFSI peaks aitama 
kõnealustel ettevõtjatel lahendada 
kapitalipuudusega seotud probleeme, 
võimaldades EIP-l ja Euroopa 
Investeerimisfondil (edaspidi „EIF”) teha 
otseseid ja kaudseid kapitalisüste, samuti 
anda tagatisi kõrgekvaliteedilistele laenude 
väärtpaberistamistele ning muudele 
toodetele, mille puhul järgitakse EFSI 
eesmärke.

(12) Paljud väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad kogu liidus vajavad abi 
turupõhise rahastamise ligitõmbamisel, 
eelkõige suurema riskiga investeeringute 
puhul. EFSI peaks aitama kõnealustel 
ettevõtjatel lahendada kapitalipuudusega 
seotud probleeme, võimaldades EIP-l ja 
Euroopa Investeerimisfondil (edaspidi 
„EIF”) teha otseseid ja kaudseid 
kapitalisüste, samuti anda tagatisi 
kõrgekvaliteedilistele laenude 
väärtpaberistamistele ning muudele 
toodetele, mille puhul järgitakse EFSI 
eesmärke.

Or. fr

Muudatusettepanek 97
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Paljud väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad ning keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingud kogu 
liidus vajavad abi turupõhise rahastamise 
ligitõmbamisel, eelkõige suurema riskiga 
investeeringute puhul. EFSI peaks aitama 

(12) Paljud mikro-, väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad ning keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingud kogu 
liidus vajavad abi turupõhise rahastamise 
ligitõmbamisel, eelkõige suurema riskiga 
investeeringute puhul. EFSI peab aitama 
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kõnealustel ettevõtjatel lahendada 
kapitalipuudusega seotud probleeme, 
võimaldades EIP-l ja Euroopa 
Investeerimisfondil (edaspidi „EIF”) teha 
otseseid ja kaudseid kapitalisüste, samuti 
anda tagatisi kõrgekvaliteedilistele laenude 
väärtpaberistamistele ning muudele 
toodetele, mille puhul järgitakse EFSI 
eesmärke.

kõnealustel ettevõtjatel lahendada 
kapitalipuudusega seotud probleeme, 
võimaldades EIP-l ja Euroopa 
Investeerimisfondil (edaspidi „EIF”) teha 
otseseid ja kaudseid kapitalisüste, samuti 
anda tagatisi kõrgekvaliteedilistele laenude 
väärtpaberistamistele ning muudele 
toodetele, mille puhul järgitakse EFSI 
eesmärke.

Or. it

Muudatusettepanek 98
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) EFSI tuleks luua EIP raames, et saada 
kasu EIP kogemustest ja tõendatud 
tulemustest ning tagada tehingute 
positiivne mõju võimalikult kiiresti. EFSI 
tegevus väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate ning keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute 
rahastamisel peaks toimuma Euroopa 
Investeerimisfondi (EIF) kaudu, et saada 
kasu EIFi kogemustest selles valdkonnas.

(13) EFSI tuleks luua EIP raames, et saada 
kasu EIP kogemustest ja tõendatud 
tulemustest ning kiiresti tagada tehingute 
positiivne mõju ettevõtetele ja 
majandusele. EFSI tegevus väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate ning 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühingute rahastamisel peab toimuma 
Euroopa Investeerimisfondi (EIF) kaudu, et 
saada kasu EIFi kogemustest selles 
valdkonnas.

Or. it

Muudatusettepanek 99
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) EFSI tuleks luua EIP raames, et saada 
kasu EIP kogemustest ja tõendatud 

(13) EFSI tuleks luua EIP raames, et saada 
kasu EIP kogemustest ja tõendatud 
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tulemustest ning tagada tehingute 
positiivne mõju võimalikult kiiresti. EFSI 
tegevus väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate ning keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute 
rahastamisel peaks toimuma Euroopa 
Investeerimisfondi (EIF) kaudu, et saada 
kasu EIFi kogemustest selles valdkonnas. 

tulemustest ning tagada tehingute 
positiivne mõju võimalikult kiiresti. Seoses 
EIP suurenenud vastutusega ja 
vajadusega võtta arvesse liikmesriikide 
konkreetseid tingimusi tuleks panga 
halduskomiteed laiendada. EFSI tegevus 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
ning keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühingute rahastamisel peaks toimuma 
Euroopa Investeerimisfondi (EIF) kaudu, et 
saada kasu EIFi kogemustest selles 
valdkonnas.

Or. pl

Muudatusettepanek 100
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) EFSI tuleks luua EIP raames, et saada 
kasu EIP kogemustest ja tõendatud 
tulemustest ning tagada tehingute 
positiivne mõju võimalikult kiiresti. EFSI 
tegevus väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate ning keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute 
rahastamisel peaks toimuma Euroopa 
Investeerimisfondi (EIF) kaudu, et saada 
kasu EIFi kogemustest selles valdkonnas.

(13) EFSI tuleks luua EIP raames, et saada 
kasu EIP kogemustest ja tõendatud 
tulemustest ning tagada tehingute 
positiivne mõju võimalikult kiiresti. EFSI 
tegevus mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate ning keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute 
rahastamisel peaks toimuma Euroopa 
Investeerimisfondi (EIF) kaudu, et saada 
kasu EIFi kogemustest selles valdkonnas.

Or. de

Muudatusettepanek 101
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) EFSI tuleks luua EIP raames, et saada 
kasu EIP kogemustest ja tõendatud 
tulemustest ning tagada tehingute 
positiivne mõju võimalikult kiiresti. EFSI 
tegevus väikeste ja keskmise suurusega
ettevõtjate ning keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute 
rahastamisel peaks toimuma Euroopa 
Investeerimisfondi (EIF) kaudu, et saada 
kasu EIFi kogemustest selles valdkonnas.

(13) EFSI tuleks luua EIP raames, et saada 
kasu EIP kogemustest ja tõendatud 
tulemustest ning tagada tehingute 
positiivne mõju võimalikult kiiresti. EFSI 
tegevus väikeste, keskmise suurusega ja 
mikroettevõtjate ning keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute 
rahastamisel peaks toimuma Euroopa 
Investeerimisfondi (EIF) kaudu, et saada 
kasu EIFi kogemustest selles valdkonnas.

Or. it

Muudatusettepanek 102
Jérôme Lavrilleux

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 
millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 
väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mis edendavad töökohtade 
loomist, pikaajalist majanduskasvu ja 
konkurentsivõimet. EFSI peaks toetama 
väga erinevaid finantstooteid, sealhulgas 
omakapitali, võlga või tagatisi, et paremini 
vastata konkreetse projekti vajadustele.
Selline lai tootevalik peaks võimaldama 
EFSI-l kohaneda turu vajadustega, 
edendades samas erainvesteeringuid 
projektidesse. EFSI ei tohiks asendada 
turupõhist rahastamist, vaid peaks 
soodustama erasektori poolset rahastamist, 
kõrvaldades turutõrked, et tagada avaliku 
sektori rahaliste vahendite kõige tõhusam 
ja strateegilisem kasutamine. Riigiabi 
põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 
kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 
kasutamisele.

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 
millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 
väärtus ning otsene mõju 
reaalmajandusele. Eelkõige peaks EFSI 
keskenduma projektidele, mis edendavad 
töökohtade loomist, pikaajalist 
majanduskasvu ja konkurentsivõimet. EFSI 
peaks toetama väga erinevaid 
finantstooteid, sealhulgas omakapitali, 
võlga või tagatisi, et paremini vastata 
konkreetse projekti vajadustele. Selline lai 
tootevalik peaks võimaldama EFSI-l 
kohaneda turu vajadustega, edendades 
samas erainvesteeringuid projektidesse.
EFSI ei tohiks asendada turupõhist 
rahastamist, vaid peaks soodustama 
erasektori poolset rahastamist, kõrvaldades 
turutõrked, et tagada avaliku sektori 
rahaliste vahendite kõige tõhusam ja 
strateegilisem kasutamine. Riigiabi 
põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 
kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 
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kasutamisele.

Or. fr

Muudatusettepanek 103
Brando Benifei

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 
millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 
väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mis edendavad töökohtade 
loomist, pikaajalist majanduskasvu ja 
konkurentsivõimet. EFSI peaks toetama 
väga erinevaid finantstooteid, sealhulgas 
omakapitali, võlga või tagatisi, et paremini 
vastata konkreetse projekti vajadustele. 
Selline lai tootevalik peaks võimaldama 
EFSI-l kohaneda turu vajadustega, 
edendades samas erainvesteeringuid 
projektidesse. EFSI ei tohiks asendada 
turupõhist rahastamist, vaid peaks 
soodustama erasektori poolset rahastamist, 
kõrvaldades turutõrked, et tagada avaliku 
sektori rahaliste vahendite kõige tõhusam 
ja strateegilisem kasutamine. Riigiabi 
põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 
kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 
kasutamisele.

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 
millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 
väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mis loovad kvaliteetseid 
töökohti, kestlikku pikaajalist 
majanduskasvu ja konkurentsivõimet. EFSI 
peaks toetama väga erinevaid 
finantstooteid, sealhulgas omakapitali, 
võlga või tagatisi, et paremini vastata 
konkreetse projekti vajadustele. Selline lai 
tootevalik peaks võimaldama EFSI-l 
kohaneda turu vajadustega, edendades 
samas erainvesteeringuid projektidesse. 
EFSI ei tohiks asendada turupõhist 
rahastamist, vaid peaks soodustama 
erasektori poolset rahastamist, kõrvaldades 
turutõrked, et tagada avaliku sektori 
rahaliste vahendite kõige tõhusam ja 
strateegilisem kasutamine. Riigiabi 
põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 
kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 
kasutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 
millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 
väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mis edendavad töökohtade 
loomist, pikaajalist majanduskasvu ja 
konkurentsivõimet. EFSI peaks toetama 
väga erinevaid finantstooteid, sealhulgas 
omakapitali, võlga või tagatisi, et paremini 
vastata konkreetse projekti vajadustele. 
Selline lai tootevalik peaks võimaldama 
EFSI-l kohaneda turu vajadustega, 
edendades samas erainvesteeringuid 
projektidesse. EFSI ei tohiks asendada 
turupõhist rahastamist, vaid peaks 
soodustama erasektori poolset rahastamist, 
kõrvaldades turutõrked, et tagada avaliku 
sektori rahaliste vahendite kõige tõhusam
ja strateegilisem kasutamine. Riigiabi 
põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 
kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 
kasutamisele.

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 
millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 
väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mis edendavad kvaliteetsete 
töökohtade loomist, pikaajalist 
majanduskasvu ja konkurentsivõimet. EFSI 
peaks toetama väga erinevaid 
finantstooteid, sealhulgas omakapitali, 
võlga või tagatisi, et paremini vastata 
konkreetse projekti vajadustele. Selline lai 
tootevalik peaks võimaldama EFSI-l 
kohaneda turu vajadustega, edendades 
samas erainvesteeringuid projektidesse. 
EFSI ei tohiks asendada turupõhist 
rahastamist, vaid peaks soodustama 
erasektori poolset rahastamist, kõrvaldades 
turutõrked, et tagada avaliku sektori 
rahaliste vahendite kõige tõhusam ja 
strateegilisem kasutamine. Riigiabi 
põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 
kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 
kasutamisele.

Or. pl

Muudatusettepanek 105
Maria João Rodrigues

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 
millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 
väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mis edendavad töökohtade 
loomist, pikaajalist majanduskasvu ja 
konkurentsivõimet. EFSI peaks toetama 
väga erinevaid finantstooteid, sealhulgas 
omakapitali, võlga või tagatisi, et paremini 
vastata konkreetse projekti vajadustele. 
Selline lai tootevalik peaks võimaldama 

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 
millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 
väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mis edendavad innovatsiooni, 
oskuste arendamist, kvaliteetsete 
töökohtade loomist, pikaajalist 
majanduskasvu ja konkurentsivõimet. EFSI 
peaks toetama väga erinevaid 
finantstooteid, sealhulgas omakapitali, 
võlga või tagatisi, et paremini vastata 
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EFSI-l kohaneda turu vajadustega, 
edendades samas erainvesteeringuid 
projektidesse. EFSI ei tohiks asendada 
turupõhist rahastamist, vaid peaks 
soodustama erasektori poolset rahastamist, 
kõrvaldades turutõrked, et tagada avaliku 
sektori rahaliste vahendite kõige tõhusam 
ja strateegilisem kasutamine. Riigiabi 
põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 
kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 
kasutamisele.

konkreetse projekti vajadustele. Selline lai 
tootevalik peaks võimaldama EFSI-l 
kohaneda turu vajadustega, edendades 
samas erainvesteeringuid projektidesse. 
EFSI ei tohiks asendada turupõhist 
rahastamist, vaid peaks soodustama 
erasektori poolset rahastamist, kõrvaldades 
turutõrked, et tagada avaliku sektori 
rahaliste vahendite kõige tõhusam ja 
strateegilisem kasutamine. Riigiabi 
põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 
kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 
kasutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 
millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 
väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mis edendavad töökohtade 
loomist, pikaajalist majanduskasvu ja 
konkurentsivõimet. EFSI peaks toetama 
väga erinevaid finantstooteid, sealhulgas 
omakapitali, võlga või tagatisi, et paremini 
vastata konkreetse projekti vajadustele. 
Selline lai tootevalik peaks võimaldama 
EFSI-l kohaneda turu vajadustega, 
edendades samas erainvesteeringuid 
projektidesse. EFSI ei tohiks asendada 
turupõhist rahastamist, vaid peaks 
soodustama erasektori poolset rahastamist, 
kõrvaldades turutõrked, et tagada avaliku 
sektori rahaliste vahendite kõige tõhusam 
ja strateegilisem kasutamine. Riigiabi 
põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 
kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 
millel on suur Euroopa lisandväärtus. 
Eelkõige peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mis edendavad kvaliteetsete 
töökohtade loomist, pikaajalist kaasavat 
majanduskasvu ja konkurentsivõimet ning 
sotsiaalset kaasamist. EFSI peaks toetama 
väga erinevaid finantstooteid, sealhulgas 
omakapitali, võlga või tagatisi, et paremini 
vastata konkreetse projekti vajadustele. 
Selline lai tootevalik peaks võimaldama 
EFSI-l kohaneda turu vajadustega, 
edendades samas erainvesteeringuid 
projektidesse. EFSI ei tohiks asendada 
turupõhist rahastamist, vaid peaks 
soodustama erasektori poolset rahastamist, 
kõrvaldades turutõrked, et tagada avaliku 
sektori rahaliste vahendite kõige tõhusam 
ja strateegilisem kasutamine. Riigiabi 
põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 
kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 



AM\1052802ET.doc 53/111 PE551.778v01-00

ET

kasutamisele. kasutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 107
Ivo Vajgl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 
millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 
väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mis edendavad töökohtade 
loomist, pikaajalist majanduskasvu ja 
konkurentsivõimet. EFSI peaks toetama 
väga erinevaid finantstooteid, sealhulgas 
omakapitali, võlga või tagatisi, et paremini 
vastata konkreetse projekti vajadustele. 
Selline lai tootevalik peaks võimaldama 
EFSI-l kohaneda turu vajadustega, 
edendades samas erainvesteeringuid 
projektidesse. EFSI ei tohiks asendada 
turupõhist rahastamist, vaid peaks 
soodustama erasektori poolset rahastamist, 
kõrvaldades turutõrked, et tagada avaliku 
sektori rahaliste vahendite kõige tõhusam 
ja strateegilisem kasutamine. Riigiabi 
põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 
kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 
kasutamisele.

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 
millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 
väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mis edendavad töökohtade 
loomist, keskendudes eriti noorte ja 
pikaajalisele tööhõivele, pikaajalist 
majanduskasvu ja konkurentsivõimet. EFSI 
peaks toetama väga erinevaid 
finantstooteid, sealhulgas omakapitali, 
võlga või tagatisi, et paremini vastata
konkreetse projekti vajadustele. Selline lai 
tootevalik peaks võimaldama EFSI-l 
kohaneda turu vajadustega, edendades 
samas erainvesteeringuid projektidesse. 
EFSI ei tohiks asendada turupõhist 
rahastamist, vaid peaks soodustama 
erasektori poolset rahastamist, kõrvaldades 
turutõrked, et tagada avaliku sektori 
rahaliste vahendite kõige tõhusam ja 
strateegilisem kasutamine. Riigiabi 
põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 
kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 
kasutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 
millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 
väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mis edendavad töökohtade 
loomist, pikaajalist majanduskasvu ja
konkurentsivõimet. EFSI peaks toetama 
väga erinevaid finantstooteid, sealhulgas 
omakapitali, võlga või tagatisi, et paremini 
vastata konkreetse projekti vajadustele.
Selline lai tootevalik peaks võimaldama 
EFSI-l kohaneda turu vajadustega, 
edendades samas erainvesteeringuid 
projektidesse. EFSI ei tohiks asendada 
turupõhist rahastamist, vaid peaks 
soodustama erasektori poolset rahastamist, 
kõrvaldades turutõrked, et tagada avaliku 
sektori rahaliste vahendite kõige tõhusam 
ja strateegilisem kasutamine. Riigiabi 
põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 
kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 
kasutamisele.

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 
millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 
väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mis edendavad kvaliteetsete
töökohtade loomist, pikaajalist 
majanduskasvu, konkurentsivõimet ja
sotsiaalset kaasamist. EFSI peaks toetama 
väga erinevaid finantstooteid, sealhulgas 
omakapitali, võlga või tagatisi, et paremini 
vastata konkreetse projekti vajadustele.
Selline lai tootevalik peaks võimaldama 
EFSI-l kohaneda turu vajadustega, 
edendades samas erainvesteeringuid 
projektidesse. EFSI ei tohiks asendada 
turupõhist rahastamist, vaid peaks 
soodustama erasektori poolset rahastamist, 
kõrvaldades turutõrked, et tagada avaliku 
sektori rahaliste vahendite kõige tõhusam 
ja strateegilisem kasutamine. Riigiabi 
põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 
kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 
kasutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 
millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 
väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mis edendavad töökohtade 
loomist, pikaajalist majanduskasvu ja 
konkurentsivõimet. EFSI peaks toetama 
väga erinevaid finantstooteid, sealhulgas 
omakapitali, võlga või tagatisi, et paremini 
vastata konkreetse projekti vajadustele. 
Selline lai tootevalik peaks võimaldama 

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 
millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 
väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mis edendavad kvaliteetsete 
töökohtade loomist, pikaajalist ja kestlikku 
majanduskasvu ning konkurentsivõimet. 
EFSI peaks toetama väga erinevaid 
finantstooteid, sealhulgas omakapitali, 
võlga või tagatisi, et paremini vastata 
konkreetse projekti vajadustele. Selline lai 
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EFSI-l kohaneda turu vajadustega, 
edendades samas erainvesteeringuid 
projektidesse. EFSI ei tohiks asendada 
turupõhist rahastamist, vaid peaks 
soodustama erasektori poolset rahastamist, 
kõrvaldades turutõrked, et tagada avaliku 
sektori rahaliste vahendite kõige tõhusam 
ja strateegilisem kasutamine. Riigiabi 
põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 
kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 
kasutamisele.

tootevalik peaks võimaldama EFSI-l 
kohaneda turu vajadustega, edendades 
samas erainvesteeringuid projektidesse. 
EFSI ei tohiks asendada turupõhist 
rahastamist, vaid peaks soodustama 
erasektori poolset rahastamist, kõrvaldades 
turutõrked, et tagada avaliku sektori 
rahaliste vahendite kõige tõhusam ja 
strateegilisem kasutamine. Riigiabi 
põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 
kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 
kasutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 
millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 
väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mis edendavad töökohtade 
loomist, pikaajalist majanduskasvu ja 
konkurentsivõimet. EFSI peaks toetama 
väga erinevaid finantstooteid, sealhulgas 
omakapitali, võlga või tagatisi, et paremini 
vastata konkreetse projekti vajadustele.
Selline lai tootevalik peaks võimaldama 
EFSI-l kohaneda turu vajadustega, 
edendades samas erainvesteeringuid 
projektidesse. EFSI ei tohiks asendada 
turupõhist rahastamist, vaid peaks 
soodustama erasektori poolset rahastamist, 
kõrvaldades turutõrked, et tagada avaliku 
sektori rahaliste vahendite kõige tõhusam 
ja strateegilisem kasutamine. Riigiabi 
põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 
kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 
kasutamisele.

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 
millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 
väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mis edendavad tagatud 
õigustega kvaliteetsete töökohtade loomist, 
uut sotsiaalkindlustuse süsteemi, 
tööhõivet ja koolitust, haridust, 
innovatsiooni ja teadusuuringuid ning 
pikaajalist kestlikku majanduskasvu ja 
mille eesmärk on kaotada ebavõrdsus, 
vaesus ja sotsiaalne tõrjutus, mis mõjutab 
mitmeid Euroopa piirkondi. EFSI peaks 
toetama väga erinevaid finantstooteid, 
sealhulgas omakapitali, võlga või tagatisi, 
et paremini vastata konkreetse projekti 
vajadustele. Selline lai tootevalik peaks 
võimaldama EFSI-l kohaneda turu 
vajadustega, edendades samas 
erainvesteeringuid projektidesse. EFSI ei 
tohiks asendada turupõhist rahastamist, 
vaid peaks soodustama erasektori poolset 
rahastamist, kõrvaldades turutõrked, et 
tagada avaliku sektori rahaliste vahendite 
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kõige tõhusam ja strateegilisem 
kasutamine. EFSI rahastamist ei tohiks 
mingil tingimusel kasutada 
investeeringuteks, mida erasektor juba 
teeb. Riigiabi põhimõtete järgimise nõue 
peaks aitama kaasa sellisele tõhusale ja 
strateegilisele kasutamisele.

Or. fr

Muudatusettepanek 111
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 
millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 
väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mis edendavad töökohtade 
loomist, pikaajalist majanduskasvu ja
konkurentsivõimet. EFSI peaks toetama 
väga erinevaid finantstooteid, sealhulgas 
omakapitali, võlga või tagatisi, et paremini 
vastata konkreetse projekti vajadustele. 
Selline lai tootevalik peaks võimaldama 
EFSI-l kohaneda turu vajadustega, 
edendades samas erainvesteeringuid 
projektidesse. EFSI ei tohiks asendada 
turupõhist rahastamist, vaid peaks 
soodustama erasektori poolset 
rahastamist, kõrvaldades turutõrked, et 
tagada avaliku sektori rahaliste vahendite 
kõige tõhusam ja strateegilisem 
kasutamine. Riigiabi põhimõtete järgimise 
nõue peaks aitama kaasa sellisele 
tõhusale ja strateegilisele kasutamisele.

(14) EFSI peab keskenduma projektidele, 
millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 
väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mis edendavad kvaliteetsete 
töökohtade loomist, kaasavat pikaajalist 
majanduskasvu, konkurentsivõimet ja 
sotsiaalset kaasamist. EFSI peaks toetama 
väga erinevaid finantstooteid, sealhulgas 
omakapitali, võlga või tagatisi, et paremini 
vastata konkreetse projekti vajadustele. 
Selline lai tootevalik peaks võimaldama 
EFSI-l kohaneda turu vajadustega.

Or. it

Muudatusettepanek 112
Brando Benifei
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) EFSI mõju tööhõivele tuleks 
süstemaatiliselt jälgida ja veelgi 
soodustada, eriti selleks, et saavutada 
pikaajaline ühiskondlik kasu kestliku ja 
kvaliteetse tööhõive näol. See peaks 
ühtlasi kindlustama investeerimistulude 
õiglase jaotumise investorite ja töötajate 
vahel. Seda arvesse võttes kaasab 
komisjon aasta majanduskasvu analüüsi 
käsitlevale teatisele lisatud ühisesse 
tööhõivearuandesse üksikasjaliku 
aruande EFSI rahastatud investeeringute 
otsese mõju kohta töökohtade loomisele, 
samuti analüüsi niisuguste 
investeeringute ülekanduva mõju kohta 
Euroopa tööhõives.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) EFSI mõju tööhõivele ja haridusele 
ning vaesuse vähendamisel tuleks 
süstemaatiliselt jälgida ja veelgi 
soodustada, eelkõige selleks, et saavutada 
pikaajaline ühiskondlik kasu kestliku ja 
kvaliteetse tööhõive ning sotsiaalse 
kaasamise näol. See peaks ühtlasi 
kindlustama investeerimistulude õiglase 
jaotumise investorite ja töötajate vahel.

Or. en
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Muudatusettepanek 114
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) EFSI mõju tööhõivele ja haridusele 
ning vaesuse vähendamisel tuleks 
süstemaatiliselt jälgida ja veelgi 
soodustada, eelkõige selleks, et saavutada 
pikaajaline ühiskondlik kasu kestliku ja 
kvaliteetse tööhõive ning sotsiaalse 
kaasamise näol. See peaks ühtlasi 
kindlustama investeerimistulude õiglase 
jaotumise investorite ja töötajate vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Investeerimiseks projekte valides 
peaks EFSI kontrollima, et töökohad, mis 
moodustavad nende projektide osa või 
mida nende kaudu luuakse, võimaldaksid 
inimväärset elatist.

Or. de

Muudatusettepanek 116
Danuta Jazłowiecka
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) EFSI mõju tööhõivele tuleks 
süstemaatiliselt jälgida ja jätkuvalt 
soodustada, eriti selleks, et saavutada 
pikaajaline ühiskondlik kasu kestliku ja 
kvaliteetse tööhõive kujul, nii et EFSIst 
saaksid kasu nii tööandjad kui ka 
töötajad.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Ulrike Trebesius

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) EFSI mõju tööhõivele tuleks 
süstemaatiliselt jälgida, eelkõige selleks, 
et kindlaks teha, kas see annab selget 
ühiskondlikku kasu kestliku tööhõive 
näol.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Maria João Rodrigues

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) EFSI peaks toetama ka sotsiaalseid 
investeeringuid, eelkõige inimkapitali 
ning sotsiaalteenustesse ja -taristusse, sest 
need aitavad suurendada majanduslikku 
konkurentsivõimet, sotsiaalset kaasamist 
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ja soolist võrdõiguslikkust. Kui 
sotsiaalseid investeeringuid ei suurendata, 
pidurdub tööstuse ja majanduse areng 
ning väheneb Euroopa tulevane jõukus ja 
konkurentsivõime.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 
tehinguid, peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mille riski ja tootluse profiil 
on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 
instrumentidel. EFSI peaks rahastama 
projekte kogu liidus, sealhulgas riikides, 
mida finantskriis kõige rohkem mõjutas. 
EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei 
ole võimalik rahastada mõistlikel 
tingimustel muudest allikatest.

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 
tehinguid, peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mille riski ja tootluse profiil 
on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 
instrumentidel. EFSI peaks rahastama 
projekte kogu liidus, suunates suurema 
osa toetusest neile euroala riikidele, mida 
finantskriis kõige rohkem mõjutas.

Or. it

Muudatusettepanek 120
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid
tehinguid, peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mille riski ja tootluse profiil 
on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 
instrumentidel. EFSI peaks rahastama 
projekte kogu liidus, sealhulgas riikides, 
mida finantskriis kõige rohkem mõjutas. 

(15) EFSI peaks täiendama muid
olemasolevaid ELi rahastamisvahendeid, 
kuid keskenduma projektidele, mille riski 
ja tootluse profiil on kõrgem kui 
olemasolevatel EIP ja liidu instrumentidel. 
EFSI peaks rahastama projekte kogu liidus, 
sealhulgas riikides, mida finantskriis kõige 
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EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei 
ole võimalik rahastada mõistlikel 
tingimustel muudest allikatest.

rohkem mõjutas. EFSId tuleks kasutada 
ainult juhul, kui ei ole võimalik rahastada 
mõistlikel tingimustel muudest allikatest.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Jérôme Lavrilleux

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 
tehinguid, peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mille riski ja tootluse profiil 
on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 
instrumentidel. EFSI peaks rahastama 
projekte kogu liidus, sealhulgas riikides, 
mida finantskriis kõige rohkem mõjutas.
EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei 
ole võimalik rahastada mõistlikel 
tingimustel muudest allikatest.

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 
tehinguid, peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mille riski ja tootluse profiil 
on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 
instrumentidel. EFSI peaks rahastama 
projekte kogu liidus, sealhulgas riikides, 
mida finantskriis kõige rohkem mõjutas, 
tööstuse kadumise all kannatavaid 
piirkondi ning madalaimate sotsiaalsete 
näitajatega alasid. EFSId tuleks kasutada 
ainult juhul, kui ei ole võimalik rahastada 
mõistlikel tingimustel muudest allikatest.

Or. fr

Muudatusettepanek 122
Enrique Calvet Chambon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 
tehinguid, peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mille riski ja tootluse profiil 
on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 
instrumentidel. EFSI peaks rahastama 
projekte kogu liidus, sealhulgas riikides, 
mida finantskriis kõige rohkem mõjutas. 

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 
tehinguid, peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mille riski ja tootluse profiil 
on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 
instrumentidel. EFSI peaks rahastama 
projekte kogu liidus, sealhulgas riikides, 
mida finantskriis kõige rohkem mõjutas, 
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EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei 
ole võimalik rahastada mõistlikel 
tingimustel muudest allikatest.

kahekordistades oma pingutusi neis 
Euroopa piirkondades, kus tööpuudus on 
eriti suur. EFSId tuleks kasutada ainult 
juhul, kui ei ole võimalik rahastada 
mõistlikel tingimustel muudest allikatest.

Or. es

Selgitus

Pidades meeles, et töökohtade loomine peab olema üks EFSI esmaeesmärke, peaks EFSI 
projektide rahastamisel arvesse võtma olukorda nendes Euroopa piirkondades, mis 
kannatavad suure tööpuuduse all. Liikmesriikide tööhõivenäitajate paranemine avaldaks liidu 
majandusele väga soodsat mõju.

Muudatusettepanek 123
Brando Benifei

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 
tehinguid, peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mille riski ja tootluse profiil 
on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 
instrumentidel. EFSI peaks rahastama 
projekte kogu liidus, sealhulgas riikides, 
mida finantskriis kõige rohkem mõjutas. 
EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei 
ole võimalik rahastada mõistlikel 
tingimustel muudest allikatest.

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 
tehinguid, peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mille riski ja tootluse profiil 
on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 
instrumentidel. EFSI peaks rahastama 
projekte kogu liidus, eelkõige nendes
riikides, mida majandus- ja finantskriis 
kõige rohkem mõjutas, arvestades ka 
asjaolu, et võttes suurema 
investeerimisriski, võivad nad anda 
investoritele suuremat majanduslikku 
kasu ning ühtlasi on ühiskondlik 
ülekanduv mõju neis riikides kõige 
suurem. EFSId tuleks kasutada ainult 
juhul, kui ei ole võimalik rahastada 
mõistlikel tingimustel muudest allikatest.

Or. en
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Muudatusettepanek 124
Maria João Rodrigues

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 
tehinguid, peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mille riski ja tootluse profiil 
on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 
instrumentidel. EFSI peaks rahastama 
projekte kogu liidus, sealhulgas riikides, 
mida finantskriis kõige rohkem mõjutas. 
EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei 
ole võimalik rahastada mõistlikel 
tingimustel muudest allikatest.

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 
tehinguid, peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mille riski ja tootluse profiil 
on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 
instrumentidel. EFSI peaks rahastama 
projekte kogu liidus, eelkõige riikides, 
mida finantskriis kõige rohkem mõjutas. 
EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei 
ole võimalik rahastada mõistlikel 
tingimustel muudest allikatest. Eelkõige 
peaks EFSI püüdma toetada 
majanduslikult elujõuliste projektide 
rahastamist, millel on suur töökohtade 
loomise või muu sotsiaal-majandusliku 
kasu potentsiaal, et muuta need projektid 
äriinvestoritele huvipakkuvamaks.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 
tehinguid, peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mille riski ja tootluse profiil 
on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu
instrumentidel. EFSI peaks rahastama 
projekte kogu liidus, sealhulgas riikides,
mida finantskriis kõige rohkem mõjutas.
EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei 
ole võimalik rahastada mõistlikel 
tingimustel muudest allikatest.

(15) Et aidata tagada täiendavust, peaks 
EFSI keskenduma projektidele, mille
puhul erafinantseerijate leidmine on 
raskem kui olemasolevate EIP ja liidu
instrumentide abil rahastamine. EFSI 
peaks rahastama projekte kogu liidus,
eelkõige riikides, kus valitseb suur 
tööpuudus või vaesus. EFSId tuleks 
kasutada ainult juhul, kui ei ole võimalik 
rahastada mõistlikel tingimustel muudest 
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allikatest.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 
tehinguid, peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mille riski ja tootluse profiil 
on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 
instrumentidel. EFSI peaks rahastama 
projekte kogu liidus, sealhulgas riikides, 
mida finantskriis kõige rohkem mõjutas. 
EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei 
ole võimalik rahastada mõistlikel 
tingimustel muudest allikatest.

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 
tehinguid, peaks EFSI keskenduma väga 
suure kvaliteetsete töökohtade loomise 
potentsiaaliga projektidele ja projektidele, 
mille riski ja tootluse profiil on kõrgem kui 
olemasolevatel EIP ja liidu instrumentidel. 
EFSI peaks rahastama projekte kogu liidus, 
sealhulgas riikides, mida finantskriis kõige 
rohkem mõjutas. EFSId tuleks kasutada 
ainult juhul, kui ei ole võimalik rahastada 
mõistlikel tingimustel muudest allikatest.

Or. de

Muudatusettepanek 127
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 
tehinguid, peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mille riski ja tootluse profiil
on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 
instrumentidel. EFSI peaks rahastama 
projekte kogu liidus, sealhulgas riikides, 
mida finantskriis kõige rohkem mõjutas. 
EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei 
ole võimalik rahastada mõistlikel 
tingimustel muudest allikatest.

(15) EFSI peaks keskenduma projektidele, 
mille riskiprofiil on kõrgem kui 
olemasolevatel EIP ja liidu instrumentidel, 
mis annavad pikema aja jooksul kasu ja 
on Euroopa Liidu liikmesriikide ühtse 
sotsiaalse ja majandusliku arengu 
seisukohalt väga vajalikud. EFSI peaks 
rahastama projekte kogu liidus, pöörates 
eelkõige tähelepanu riikidele, mida
tööpuudus kõige rohkem mõjutab ja kus 
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sotsiaalne ning majanduslik areng jääb 
Euroopa keskmisest maha. EFSId tuleks 
kasutada ainult juhul, kui ei ole võimalik 
rahastada mõistlikel tingimustel muudest 
allikatest.

Or. pl

Muudatusettepanek 128
Paloma López Bermejo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 
tehinguid, peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mille riski ja tootluse profiil 
on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 
instrumentidel. EFSI peaks rahastama 
projekte kogu liidus, sealhulgas riikides, 
mida finantskriis kõige rohkem mõjutas. 
EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei 
ole võimalik rahastada mõistlikel 
tingimustel muudest allikatest.

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 
tehinguid, peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mille riski ja tootluse profiil
on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 
instrumentidel. EFSI peaks rahastama 
projekte kogu liidus, eelkõige riikides, 
mida finantskriis kõige rohkem mõjutas. 
EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei 
ole võimalik rahastada mõistlikel 
tingimustel muudest allikatest.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 
tehinguid, peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mille riski ja tootluse profiil 
on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 
instrumentidel. EFSI peaks rahastama 
projekte kogu liidus, sealhulgas riikides, 
mida finantskriis kõige rohkem mõjutas. 

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 
tehinguid, peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mille riski ja tootluse profiil 
on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 
instrumentidel. EFSI peaks rahastama 
projekte kogu liidus, eelkõige riikides, 
mida finantskriis kõige rohkem mõjutas. 
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EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei 
ole võimalik rahastada mõistlikel
tingimustel muudest allikatest.

EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei 
ole võimalik rahastada soodsatel 
tingimustel muudest allikatest.

Or. it

Muudatusettepanek 130
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) EFSI peaks keskenduma 
investeeringutele, mis eeldatavalt on 
majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 
millega võib kaasneda asjakohane risk, 
kuid mis samas peavad vastama teatavatele 
EFSI rahastamise nõuetele.

(16) EFSI peab keskenduma 
investeeringutele, mis on praktilised ning
majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 
millega võib kaasneda asjakohane risk, 
kuid mis samas peavad vastama teatavatele 
EFSI rahastamise nõuetele.

Or. it

Muudatusettepanek 131
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) EFSI peaks keskenduma 
investeeringutele, mis eeldatavalt on 
majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 
millega võib kaasneda asjakohane risk, 
kuid mis samas peavad vastama teatavatele 
EFSI rahastamise nõuetele.

(16) EFSI peaks keskenduma 
investeeringutele, mis eeldatavalt on 
pärast EFSI toetuse saamist 
majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 
millega võib kaasneda asjakohane risk, 
kuid mis samas peavad vastama teatavatele 
EFSI rahastamise nõuetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 132
Terry Reintke, Monika Vana
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) EFSI peaks keskenduma 
investeeringutele, mis eeldatavalt on 
majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 
millega võib kaasneda asjakohane risk, 
kuid mis samas peavad vastama teatavatele 
EFSI rahastamise nõuetele.

(16) EFSI peaks keskenduma 
investeeringutele, mis eeldatavalt on 
sotsiaalselt, majanduslikult ja tehniliselt 
elujõulised ja loovad lisaväärtust ning 
millega võib kaasneda asjakohane risk, 
kuid mis samas peavad vastama teatavatele 
EFSI rahastamise nõuetele. Seetõttu on 
vaja kehtestada EFSI toetuse saamiseks 
selged põhimõtted, kriteeriumid ja 
tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) EFSI peaks keskenduma 
investeeringutele, mis eeldatavalt on 
majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 
millega võib kaasneda asjakohane risk, 
kuid mis samas peavad vastama teatavatele 
EFSI rahastamise nõuetele.

(16) EFSI peaks keskenduma 
investeeringutele, mis eeldatavalt on 
majanduslikult, tehniliselt ja tööhõive 
seisukohast elujõulised ja millega võib 
kaasneda asjakohane risk, kuid mis samas 
peavad vastama teatavatele EFSI 
rahastamise nõuetele.

Or. de

Muudatusettepanek 134
Jutta Steinruck, Evelyn Regner
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) EFSI peaks keskenduma 
investeeringutele, mis eeldatavalt on 
majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 
millega võib kaasneda asjakohane risk, 
kuid mis samas peavad vastama teatavatele 
EFSI rahastamise nõuetele.

(16) EFSI peaks keskenduma 
investeeringutele, mis eeldatavalt on 
majanduslikult ja tehniliselt elujõulised, 
mis on kooskõlas ELi sotsiaalpoliitika 
prioriteetidega, eelkõige sotsiaalse 
tõrjutuse ja vaesuse vähendamise 
eesmärgiga ja millega võib kaasneda 
asjakohane risk, kuid mis samas peavad 
vastama teatavatele EFSI rahastamise 
nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) EFSI peaks keskenduma 
investeeringutele, mis eeldatavalt on 
majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 
millega võib kaasneda asjakohane risk, 
kuid mis samas peavad vastama 
teatavatele EFSI rahastamise nõuetele.

(16) EFSI peaks keskenduma 
investeeringutele, mis eeldatavalt on 
majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 
millel on märkimisväärne töökohtade 
loomise potentsiaal. Nende 
investeeringutega kaasnev riskitase peaks 
olema kooskõlas fondi eesmärkidega, 
eelkõige töökohtade loomise seisukohast, 
tingimusel, et teatavad EFSI rahastamise 
nõuded on täidetud.

Or. es

Selgitus

Lisaks elujõulisusele peaks investeeringutel olema märkimisväärne töökohtade loomise 
potentsiaal. Investeeringutega kaasneva riski liigitamine „asjakohaseks” on väga 
ebamäärane; parem oleks see siduda EFSI eesmärkidega, eelkõige tööhõive valdkonnas.



AM\1052802ET.doc 69/111 PE551.778v01-00

ET

Muudatusettepanek 136
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) EFSI peaks keskenduma 
investeeringutele, mis eeldatavalt on 
majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 
millega võib kaasneda asjakohane risk, 
kuid mis samas peavad vastama teatavatele 
EFSI rahastamise nõuetele.

(16) EFSI peaks keskenduma 
investeeringutele, mis eeldatavalt on 
majanduslikult, sotsiaalselt ja keskkonna 
seisukohast kestlikud ning tehniliselt 
elujõulised ja millega võib mõnel juhul
kaasneda suur risk, kuid mis samas peavad 
vastama teatavatele EFSI rahastamise 
nõuetele.

Or. it

Muudatusettepanek 137
Maria João Rodrigues

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) EFSI peaks asjakohaselt arvesse 
võtma ELi liikmesriikide ja regioonide 
tööturu olukorda ning arvestama 
projektide hindamisel nende tööhõive 
suurendamise potentsiaali.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) EFSI juhtorgan määrab kindlaks 
toetuskõlblike projektide 
investeerimispoliitika ja riskiprofiili. 
Arvestades, et projektide valik sõltub 
sellest poliitikast, tuleks Euroopa 
Parlament kaasata kriteeriumide 
koostamisse.

Or. es

Selgitus

Juhtorganil on EFSIs tähtis ülesanne – määrata kindlaks investeerimispoliitika ja seega ka 
projektide valikukriteeriumid. Euroopa Parlament tuleb kindlasti nende kriteeriumide 
koostamisse kaasata.

Muudatusettepanek 139
Ulrike Trebesius

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) EFSI peamine põhimõte peaks 
olema lähtumine tulemustest ja mitte 
ainult sisendist; fondi edu peaks rajanema 
reaalse majanduskasvu ja töökohtade 
loomise hindamisel ning liikmesriikide 
majanduse stimuleerimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) ESFI peaks keskenduma uute 
investeeringute tegemisele investoritele 
vähem huvi pakkuvates valdkondades 
ning mitte selliste investeeringute 
korvamisele, mida oleks tehtud mujal 
(väljatõrjumine) või suure 
kasumlikkusega investeeringutele, mida 
oleks tehtud igal juhul (tühimõju). Tuleks 
toetada sotsiaalseid investeeringuid, mis ei 
tekita üksnes finantstulu, vaid 
põhjustavad ka ühiskonnale ülekanduvat 
positiivset mõju, nagu seda on 
investeeringud inimkapitali või 
investeeringud, millel on suur mõju 
töökohtade loomisele või vaesuse 
vähendamisele.

Or. es

Muudatusettepanek 141
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 
kohta taristu ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute suurte 
projektide puhul peaks tegema 
investeeringute komitee. Investeeringute 
komiteesse peaksid kuuluma sõltumatud 
eksperdid, kellel on teadmisi ja kogemusi 
investeerimisprojektide valdkonnas. 
Investeeringute komitee peaks andma aru 
EFSI juhtorganile, kes peaks teostama 
järelevalvet EFSI eesmärkide saavutamise 
üle. Selleks et tõhusalt ära kasutada EIFi 
kogemusi, peaks EFSI toetama EIFi 
rahastamist, et EIF saaks võtta ette 
individuaalseid projekte väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate ning 

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 
kohta taristu ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute suurte 
projektide puhul peaks tegema 
investeeringute komitee. Investeeringute 
komiteesse peaksid kuuluma sõltumatud 
eksperdid, kellel on teadmisi ja kogemusi 
investeerimisprojektide valdkonnas. 
Vähemalt üks komitee liikmetest peab 
olema sotsiaal- ja tööjõuturupoliitika 
spetsialist ning seega vastutama esitatud 
projektide sotsiaalse mõju hindamise eest.
Investeeringute komitee peaks andma aru 
EFSI juhtorganile, kes peaks teostama 
järelevalvet EFSI eesmärkide saavutamise 
üle. Selleks et tõhusalt ära kasutada EIFi 
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keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühingute valdkonnas.

kogemusi, peaks EFSI toetama EIFi 
rahastamist, et EIF saaks võtta ette 
individuaalseid projekte väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate ning 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühingute valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Brando Benifei

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 
kohta taristu ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute suurte 
projektide puhul peaks tegema 
investeeringute komitee. Investeeringute 
komiteesse peaksid kuuluma sõltumatud 
eksperdid, kellel on teadmisi ja kogemusi 
investeerimisprojektide valdkonnas. 
Investeeringute komitee peaks andma aru 
EFSI juhtorganile, kes peaks teostama 
järelevalvet EFSI eesmärkide saavutamise 
üle. Selleks et tõhusalt ära kasutada EIFi 
kogemusi, peaks EFSI toetama EIFi 
rahastamist, et EIF saaks võtta ette 
individuaalseid projekte väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate ning 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühingute valdkonnas.

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 
kohta taristu ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute suurte 
projektide puhul peaks tegema 
investeeringute komitee. Investeeringute 
komiteesse peaksid kuuluma sõltumatud 
eksperdid, kellel on teadmisi ja kogemusi 
investeerimisprojektide ja 
makroökonoomika valdkonnas. 
Investeeringute komitee peaks andma aru 
EFSI juhtorganile, kes peaks teostama 
järelevalvet EFSI eesmärkide saavutamise 
üle. Selleks et tõhusalt ära kasutada EIFi 
kogemusi, peaks EFSI toetama EIFi 
rahastamist, et EIF saaks võtta ette 
individuaalseid projekte väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate ning 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühingute valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 
kohta taristu ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute suurte 
projektide puhul peaks tegema 
investeeringute komitee. Investeeringute 
komiteesse peaksid kuuluma sõltumatud
eksperdid, kellel on teadmisi ja kogemusi 
investeerimisprojektide valdkonnas. 
Investeeringute komitee peaks andma aru 
EFSI juhtorganile, kes peaks teostama 
järelevalvet EFSI eesmärkide saavutamise 
üle. Selleks et tõhusalt ära kasutada EIFi 
kogemusi, peaks EFSI toetama EIFi 
rahastamist, et EIF saaks võtta ette 
individuaalseid projekte väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate ning 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühingute valdkonnas.

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 
kohta taristu ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute suurte 
projektide puhul peaks tegema 
investeeringute komitee. Investeeringute 
komiteesse peaksid kuuluma eksperdid, 
kellel on teadmisi ja kogemusi 
investeerimisprojektide valdkonnas ja kes 
tunnevad ka liikmesriikide, eriti kriisist 
mõjutatud liikmesriikide konkreetset 
olukorda. Investeeringute komitee peaks 
andma aru EFSI juhtorganile ja Euroopa 
Parlamendile, kes peaksid teostama 
järelevalvet EFSI eesmärkide saavutamise 
üle. Euroopa Parlament peaks jälgima 
investeeringute komitee tööd. Selleks et 
tõhusalt ära kasutada EIFi kogemusi, peaks 
EFSI toetama EIFi rahastamist, et EIF 
saaks võtta ette individuaalseid projekte 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
ning keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühingute valdkonnas.

Or. pl

Muudatusettepanek 144
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 
kohta taristu ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute suurte 
projektide puhul peaks tegema 
investeeringute komitee. Investeeringute 
komiteesse peaksid kuuluma sõltumatud 
eksperdid, kellel on teadmisi ja kogemusi 
investeerimisprojektide valdkonnas.
Investeeringute komitee peaks andma aru 
EFSI juhtorganile, kes peaks teostama 

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 
kohta taristu ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute suurte 
projektide puhul peaks tegema 
investeeringute komitee. Investeeringute 
komiteesse peaksid kuuluma sõltumatud 
eksperdid, kellel on teadmisi ja kogemusi 
investeerimisprojektide valdkonnas ja 
sotsiaalküsimustes. Investeeringute 
komitee peaks andma aru EFSI 
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järelevalvet EFSI eesmärkide saavutamise 
üle. Selleks et tõhusalt ära kasutada EIFi 
kogemusi, peaks EFSI toetama EIFi 
rahastamist, et EIF saaks võtta ette 
individuaalseid projekte väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate ning 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühingute valdkonnas.

juhtorganile, kes peaks teostama 
järelevalvet EFSI eesmärkide saavutamise 
üle. Selleks et tõhusalt ära kasutada EIFi 
kogemusi, peaks EFSI toetama EIFi 
rahastamist, et EIF saaks võtta ette 
individuaalseid projekte väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate valdkonnas.

Or. fr

Muudatusettepanek 145
Maria João Rodrigues

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 
kohta taristu ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute suurte 
projektide puhul peaks tegema 
investeeringute komitee. Investeeringute 
komiteesse peaksid kuuluma sõltumatud 
eksperdid, kellel on teadmisi ja kogemusi 
investeerimisprojektide valdkonnas. 
Investeeringute komitee peaks andma aru 
EFSI juhtorganile, kes peaks teostama 
järelevalvet EFSI eesmärkide saavutamise 
üle. Selleks et tõhusalt ära kasutada EIFi 
kogemusi, peaks EFSI toetama EIFi 
rahastamist, et EIF saaks võtta ette 
individuaalseid projekte väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate ning 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühingute valdkonnas.

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 
kohta taristu ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute suurte 
projektide puhul peaks tegema 
investeeringute komitee. Investeeringute 
komiteesse peaksid kuuluma sõltumatud 
eksperdid, kellel on teadmisi ja kogemusi 
investeerimisprojektide valdkonnas. 
Investeeringute komitee peaks andma aru 
EFSI juhtorganile, kes peaks teostama 
järelevalvet EFSI eesmärkide saavutamise 
üle. Need kaks organit peaksid kumbki 
oma tasandil toetama ka 
investeerimisplatvormide arendamist. 
Selleks et tõhusalt ära kasutada EIFi 
kogemusi, peaks EFSI toetama EIFi 
rahastamist, et EIF saaks võtta ette 
individuaalseid projekte väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate ning 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühingute valdkonnas.

Or. en
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Muudatusettepanek 146
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 
kohta taristu ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute 
suurte projektide puhul peaks tegema 
investeeringute komitee. Investeeringute 
komiteesse peaksid kuuluma sõltumatud 
eksperdid, kellel on teadmisi ja kogemusi 
investeerimisprojektide valdkonnas. 
Investeeringute komitee peaks andma aru 
EFSI juhtorganile, kes peaks teostama 
järelevalvet EFSI eesmärkide saavutamise 
üle. Selleks et tõhusalt ära kasutada EIFi 
kogemusi, peaks EFSI toetama EIFi 
rahastamist, et EIF saaks võtta ette 
individuaalseid projekte väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate ning 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühingute valdkonnas.

(17) Kõik otsused EFSI toetuse kasutamise 
kohta peaks tegema investeeringute 
komitee. Investeeringute komiteesse 
peaksid kuuluma sõltumatud eksperdid, 
kellel on teadmisi ja kogemusi 
investeerimisprojektide valdkonnas ning 
tõendatud kogemused ühes strateegia 
„Euroopa 2020” viie põhieesmärgi 
valdkonnas. Investeeringute komitee 
peaks looma partnerluse pädevate riiklike, 
piirkondlike ja kohalike ametiasutustega, 
majandus- ja sotsiaalpartneritega ning 
asjaomaste kodanikuühiskonda 
esindavate organisatsioonidega. Selle 
partnerluse eesmärk on tagada lähimuse 
ja proportsionaalsuse põhimõtte täitmine 
ning kavandatud tegevuse omaksvõtmine 
sidusrühmade poolt. Investeeringute 
komitee peaks andma aru EFSI 
juhtorganile, kes peaks teostama 
järelevalvet EFSI eesmärkide saavutamise 
üle. Selleks et tõhusalt ära kasutada EIFi 
kogemusi, peaks EFSI toetama EIFi 
rahastamist, et EIF saaks võtta ette 
individuaalseid projekte väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate ning 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühingute valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 
kohta taristu ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute suurte 
projektide puhul peaks tegema 
investeeringute komitee. Investeeringute 
komiteesse peaksid kuuluma sõltumatud 
eksperdid, kellel on teadmisi ja kogemusi 
investeerimisprojektide valdkonnas. 
Investeeringute komitee peaks andma aru 
EFSI juhtorganile, kes peaks teostama 
järelevalvet EFSI eesmärkide saavutamise 
üle. Selleks et tõhusalt ära kasutada EIFi 
kogemusi, peaks EFSI toetama EIFi 
rahastamist, et EIF saaks võtta ette 
individuaalseid projekte väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate ning 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühingute valdkonnas.

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 
kohta taristu ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute suurte 
projektide puhul peaks tegema 
investeeringute komitee. Investeeringute 
komiteesse peaksid kuuluma sõltumatud 
eksperdid, kellel on teadmisi ja kogemusi 
investeerimisprojektide valdkonnas. 
Investeeringute komiteesse peaksid 
kuuluma ka sotsiaalpartnerite ja VKEde 
esindajad. Investeeringute komitee peaks 
andma aru EFSI juhtorganile, kes peaks 
teostama järelevalvet EFSI eesmärkide 
saavutamise üle. Selleks et tõhusalt ära 
kasutada EIFi kogemusi, peaks EFSI 
toetama EIFi rahastamist, et EIF saaks 
võtta ette individuaalseid projekte väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate ning 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühingute valdkonnas.

Or. de

Muudatusettepanek 148
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 
kohta taristu ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute suurte 
projektide puhul peaks tegema 
investeeringute komitee. Investeeringute 
komiteesse peaksid kuuluma sõltumatud 
eksperdid, kellel on teadmisi ja kogemusi 
investeerimisprojektide valdkonnas. 
Investeeringute komitee peaks andma aru 
EFSI juhtorganile, kes peaks teostama 
järelevalvet EFSI eesmärkide saavutamise 
üle. Selleks et tõhusalt ära kasutada EIFi 

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 
kohta taristu ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute suurte 
projektide puhul peaks tegema 
investeeringute komitee. Investeeringute 
komiteesse peaksid kuuluma sõltumatud 
eksperdid, kes suudavad kindlaks teha 
projektid, mis pakuvad parimaid 
võimalusi Euroopa peamiste sotsiaal- ja 
majandusprobleemide lahendamiseks, ja 
kellel on teadmisi ja kogemusi 
investeerimisprojektide valdkonnas. 
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kogemusi, peaks EFSI toetama EIFi 
rahastamist, et EIF saaks võtta ette 
individuaalseid projekte väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate ning 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühingute valdkonnas.

Investeeringute komitee peaks andma aru 
EFSI juhtorganile, kes peaks teostama 
järelevalvet EFSI eesmärkide saavutamise 
üle. Selleks et tõhusalt ära kasutada EIFi 
kogemusi, peaks EFSI toetama EIFi 
rahastamist, et EIF saaks võtta ette 
individuaalseid projekte väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate ning 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühingute valdkonnas.

Or. es

Selgitus

Investeeringute komiteesse kuuluvad eksperdid peaksid lisaks projektide sihtvaldkondade 
tundmisele suutma ka kindlaks teha, millistel projektidel on suurim potentsiaal praeguste 
sotsiaal- ja majandusprobleemide lahendamiseks.

Muudatusettepanek 149
Paloma López Bermejo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 
kohta taristu ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute suurte 
projektide puhul peaks tegema 
investeeringute komitee. Investeeringute 
komiteesse peaksid kuuluma sõltumatud 
eksperdid, kellel on teadmisi ja kogemusi 
investeerimisprojektide valdkonnas. 
Investeeringute komitee peaks andma aru 
EFSI juhtorganile, kes peaks teostama 
järelevalvet EFSI eesmärkide saavutamise 
üle. Selleks et tõhusalt ära kasutada EIFi 
kogemusi, peaks EFSI toetama EIFi 
rahastamist, et EIF saaks võtta ette 
individuaalseid projekte väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate ning 
keskmise turukapitalisatsiooniga 

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 
kohta taristu ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute suurte 
projektide puhul peaks tegema 
investeeringute komitee. Investeeringute 
komiteesse peaksid kuuluma sõltumatud 
eksperdid, kellel on teadmisi ja kogemusi 
investeerimisprojektide valdkonnas, ning 
avaliku sektori asutuste ja 
sotsiaalpartnerite esindajad. 
Investeeringute komitee peaks andma aru 
EFSI juhtorganile, kes peaks teostama 
järelevalvet EFSI eesmärkide saavutamise 
üle. Selleks et tõhusalt ära kasutada EIFi 
kogemusi, peaks EFSI toetama EIFi 
rahastamist, et EIF saaks võtta ette 
individuaalseid projekte väikeste ja 



PE551.778v01-00 78/111 AM\1052802ET.doc

ET

äriühingute valdkonnas. keskmise suurusega ettevõtjate ning 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühingute valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 
kohta taristu ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute suurte 
projektide puhul peaks tegema 
investeeringute komitee. Investeeringute 
komiteesse peaksid kuuluma sõltumatud 
eksperdid, kellel on teadmisi ja kogemusi 
investeerimisprojektide valdkonnas.
Investeeringute komitee peaks andma aru 
EFSI juhtorganile, kes peaks teostama 
järelevalvet EFSI eesmärkide saavutamise 
üle. Selleks et tõhusalt ära kasutada EIFi 
kogemusi, peaks EFSI toetama EIFi 
rahastamist, et EIF saaks võtta ette 
individuaalseid projekte väikeste ja
keskmise suurusega ettevõtjate ning 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühingute valdkonnas.

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 
kohta taristu ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute suurte 
projektide puhul peaks läbipaistvalt
tegema investeeringute komitee.
Investeeringute komiteesse peavad
kuuluma sõltumatud eksperdid, kes on 
valitud nõuetekohaselt valitud vastutuse 
põhimõtet järgides ning kellel on teadmisi 
ja kogemusi investeerimisprojektide 
valdkonnas. Investeeringute komitee peaks 
andma aru EFSI juhtorganile, kes peaks 
teostama järelevalvet EFSI eesmärkide 
saavutamise üle. Selleks et tõhusalt ära 
kasutada EIFi kogemusi, peaks EFSI 
toetama EIFi rahastamist, et EIF saaks 
võtta ette individuaalseid projekte väikeste,
keskmise suurusega ja mikroettevõtjate
ning keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühingute valdkonnas.

Or. it

Muudatusettepanek 151
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Investeeringute komitee eksperdid 
peaksid saama heakskiidu Euroopa 
Parlamendilt, et parandada 
demokraatlikku valitsemistava ja 
investeeringute komitee 
aruandekohustust.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) Komisjoni uue koosseisu volituste 
täitmiseks tuleks investeeringute 
komiteesse nimetada vähemalt üks 
ekspert, kes on sotsiaalpoliitika 
asjatundja. See peaks kaasa tooma selliste 
projektide valimise, mis on kooskõlas ELi 
sotsiaalpoliitika prioriteetidega, sh 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vähendamine. 

Or. en

Muudatusettepanek 153
Jérôme Lavrilleux

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et EFSI saaks toetada 
investeeringuid, peaks liit andma tagatise 
summas 16 000 000 000 eurot. 

(18) Selleks et EFSI saaks toetada 
investeeringuid, peaks liit andma tagatise 
miinimumsummas 16 000 000 000 eurot.
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Portfellipõhise andmise korral peaks 
sõltuvalt instrumendi liigist (nt võlg, 
omakapital või tagatised) kohaldama 
tagatise ulatuse suhtes ülempiiri, mida 
kajastatakse protsendina olemasolevate 
kohustuste portfelli mahust.
Prognoositakse, et tagatise 
kombineerimisel EIP eraldatava 
5 000 000 000 euroga peaks EFSI toetus 
võimaldama teha täiendavaid EIP ja EIFi 
investeeringuid 60 800 000 000 eurot.
Need EFSI toetatavad 60 800 000 000 
eurot peaksid võimaldama teha aastatel 
2015–2017 investeeringuid liidus kokku 
315 000 000 000 eurot. Tagatised, mis on 
seotud projektidega, mis on viidud lõpule 
ilma tagatist realiseerimata, on 
kättesaadavad uute tehingute toetamiseks.

Portfellipõhise andmise korral peaks 
sõltuvalt instrumendi liigist (nt võlg, 
omakapital või tagatised) kohaldama 
tagatise ulatuse suhtes ülempiiri, mida 
kajastatakse protsendina olemasolevate 
kohustuste portfelli mahust.
Prognoositakse, et tagatise 
kombineerimisel EIP eraldatava 
5 000 000 000 euroga peaks EFSI toetus 
võimaldama teha täiendavaid EIP ja EIFi 
investeeringuid 60 800 000 000 eurot.
Need EFSI toetatavad 60 800 000 000 
eurot peaksid võimaldama teha aastatel 
2015–2017 investeeringuid liidus kokku 
315 000 000 000 eurot. Tagatised, mis on 
seotud projektidega, mis on viidud lõpule 
ilma tagatist realiseerimata, on 
kättesaadavad uute tehingute toetamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 154
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et EFSI saaks toetada 
investeeringuid, peaks liit andma tagatise 
summas 16 000 000 000 eurot. 
Portfellipõhise andmise korral peaks 
sõltuvalt instrumendi liigist (nt võlg, 
omakapital või tagatised) kohaldama 
tagatise ulatuse suhtes ülempiiri, mida 
kajastatakse protsendina olemasolevate 
kohustuste portfelli mahust. 
Prognoositakse, et tagatise 
kombineerimisel EIP eraldatava 
5 000 000 000 euroga peaks EFSI toetus 
võimaldama teha täiendavaid EIP ja EIFi 
investeeringuid 60 800 000 000 eurot. 
Need EFSI toetatavad 60 800 000 000 
eurot peaksid võimaldama teha aastatel 
2015–2017 investeeringuid liidus kokku 

(18) Selleks et EFSI saaks toetada 
investeeringuid, peaks liit andma tagatise 
summas 16 000 000 000 eurot. 
Portfellipõhise andmise korral peaks 
sõltuvalt instrumendi liigist (nt võlg, 
omakapital või tagatised) kohaldama 
tagatise ulatuse suhtes ülempiiri, mida 
kajastatakse protsendina olemasolevate 
kohustuste portfelli mahust. 
Prognoositakse, et tagatise 
kombineerimisel EIP eraldatava 
5 000 000 000 euroga peaks EFSI toetus 
võimaldama teha täiendavaid EIP ja EIFi 
investeeringuid 60 800 000 000 eurot. 
Need EFSI toetatavad 60 800 000 000 
eurot peaksid võimaldama teha aastatel 
2015–2017 investeeringuid liidus kokku 
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315 000 000 000 eurot. Tagatised, mis on 
seotud projektidega, mis on viidud lõpule 
ilma tagatist realiseerimata, on 
kättesaadavad uute tehingute toetamiseks.

315 000 000 000 eurot, näidates nii fondi 
erakorralist olemust ja vajadust saavutada 
kohene mõju järgmise kolme aasta 
jooksul. Tagatised, mis on seotud 
projektidega, mis on viidud lõpule ilma 
tagatist realiseerimata, on kättesaadavad 
uute tehingute toetamiseks.

Or. es

Selgitus

Kahest üldisest lähenemisviisist, mida Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) 
võiks järgida, on äärmiselt oluline toetada lähenemisviisi, mille kohaselt on tegemist 
erakorralise vahendiga, mis avaldab lühiajalist tugevat mõju võitluses töötuse vastu, selle 
asemel, et edendada Euroopas ajakohastamise eesmärgil struktuurimuutust.

Muudatusettepanek 155
Paloma López Bermejo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et EFSI saaks toetada 
investeeringuid, peaks liit andma tagatise 
summas 16 000 000 000 eurot. 
Portfellipõhise andmise korral peaks 
sõltuvalt instrumendi liigist (nt võlg, 
omakapital või tagatised) kohaldama 
tagatise ulatuse suhtes ülempiiri, mida 
kajastatakse protsendina olemasolevate 
kohustuste portfelli mahust. 
Prognoositakse, et tagatise 
kombineerimisel EIP eraldatava 
5 000 000 000 euroga peaks EFSI toetus 
võimaldama teha täiendavaid EIP ja EIFi 
investeeringuid 60 800 000 000 eurot. 
Need EFSI toetatavad 60 800 000 000 
eurot peaksid võimaldama teha aastatel 
2015–2017 investeeringuid liidus kokku 
315 000 000 000 eurot. Tagatised, mis on 
seotud projektidega, mis on viidud lõpule 
ilma tagatist realiseerimata, on 

(18) Selleks et EFSI saaks toetada 
investeeringuid, peaks liit andma tagatise 
summas 16 000 000 000 eurot. 
Portfellipõhise andmise korral peaks 
sõltuvalt instrumendi liigist (nt võlg, 
omakapital või tagatised) kohaldama 
tagatise ulatuse suhtes ülempiiri, mida 
kajastatakse protsendina olemasolevate 
kohustuste portfelli mahust. Tagatised, mis 
on seotud projektidega, mis on viidud 
lõpule ilma tagatist realiseerimata, on 
kättesaadavad uute tehingute toetamiseks.
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kättesaadavad uute tehingute toetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Jérôme Lavrilleux

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) EFSI vahendite täiendavaks 
suurendamiseks peaks selles osalemine 
olema olemasolevate panustajate 
nõusolekul avatud kolmandatele isikutele, 
sealhulgas liikmesriikidele, riiklikele 
tugipankadele või liikmesriikide omandis 
olevatele või kontrollitavatele avalik-
õiguslikele asutustele, erasektori üksustele 
ja liiduvälistele üksustele. Kolmandad 
isikud võivad otseselt panustada EFSI ja 
võtta osa EFSI juhtimisstruktuurist.

(19) EFSI vahendite täiendavaks 
suurendamiseks peaks selles osalemine 
olema olemasolevate panustajate 
nõusolekul avatud kolmandatele isikutele, 
sealhulgas liikmesriikidele, riiklikele tugi-
ja investeerimispankadele või 
liikmesriikide omandis olevatele või 
kontrollitavatele avalik-õiguslikele 
asutustele, erasektori üksustele ja 
liiduvälistele üksustele. Kolmandad isikud 
võivad otseselt panustada EFSI ja võtta osa 
EFSI juhtimisstruktuurist.

Or. fr

Muudatusettepanek 157
Jérôme Lavrilleux

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) EFSI vahendite täiendavaks 
suurendamiseks peaks selles osalemine 
olema olemasolevate panustajate 
nõusolekul avatud kolmandatele isikutele, 
sealhulgas liikmesriikidele, riiklikele 
tugipankadele või liikmesriikide omandis 
olevatele või kontrollitavatele avalik-
õiguslikele asutustele, erasektori üksustele 
ja liiduvälistele üksustele. Kolmandad 

(19) EFSI vahendite täiendavaks 
suurendamiseks peaks selles osalemine 
olema olemasolevate panustajate 
nõusolekul avatud kolmandatele isikutele, 
sealhulgas liikmesriikidele, riiklikele 
tugipankadele või liikmesriikide või 
piirkondlike institutsioonide omandis 
olevatele või kontrollitavatele avalik-
õiguslikele asutustele, erasektori üksustele 
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isikud võivad otseselt panustada EFSI ja 
võtta osa EFSI juhtimisstruktuurist.

ja liiduvälistele üksustele. Kolmandad 
isikud võivad otseselt panustada EFSI ja 
võtta osa EFSI juhtimisstruktuurist.

Or. fr

Muudatusettepanek 158
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) EFSI vahendite täiendavaks 
suurendamiseks peaks selles osalemine 
olema olemasolevate panustajate 
nõusolekul avatud kolmandatele isikutele, 
sealhulgas liikmesriikidele, riiklikele 
tugipankadele või liikmesriikide omandis 
olevatele või kontrollitavatele avalik-
õiguslikele asutustele, erasektori üksustele 
ja liiduvälistele üksustele. Kolmandad 
isikud võivad otseselt panustada EFSI ja 
võtta osa EFSI juhtimisstruktuurist.

(19) EFSI vahendite täiendavaks 
suurendamiseks peaks selles osalemine 
olema avatud kolmandatele isikutele, 
sealhulgas liikmesriikidele, riiklikele 
tugipankadele või liikmesriikide omandis 
olevatele või kontrollitavatele avalik-
õiguslikele asutustele. Kolmandad isikud 
võivad otseselt panustada EFSI ja võtta osa 
EFSI juhtimisstruktuurist.

Or. en

Muudatusettepanek 159
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) EFSI vahendite täiendavaks 
suurendamiseks peaks selles osalemine 
olema olemasolevate panustajate 
nõusolekul avatud kolmandatele isikutele, 
sealhulgas liikmesriikidele, riiklikele 
tugipankadele või liikmesriikide omandis 
olevatele või kontrollitavatele avalik-

(19) EFSI vahendite täiendavaks 
suurendamiseks peaks selles osalemine 
olema olemasolevate panustajate 
nõusolekul avatud kolmandatele isikutele, 
sealhulgas liikmesriikidele, riiklikele 
tugipankadele või liikmesriikide omandis 
olevatele või kontrollitavatele avalik-
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õiguslikele asutustele, erasektori üksustele 
ja liiduvälistele üksustele. Kolmandad 
isikud võivad otseselt panustada EFSI ja 
võtta osa EFSI juhtimisstruktuurist.

õiguslikele asutustele, erasektori üksustele 
ja liiduvälistele üksustele. Kolmandad 
isikud võivad otseselt panustada EFSI ja 
võtta osa EFSI juhtimisstruktuurist, 
tingimusel et otsuste tegemisel ning 
poliitikavaldkondade ja strateegiate 
määratlemisel võetakse arvesse Euroopa 
üldisi huvisid.

Or. es

Selgitus

Otsustusprotsessis peab olema tagatud Euroopa huvide kaitse.

Muudatusettepanek 160
Paloma López Bermejo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) EFSI vahendite täiendavaks 
suurendamiseks peaks selles osalemine 
olema olemasolevate panustajate 
nõusolekul avatud kolmandatele isikutele, 
sealhulgas liikmesriikidele, riiklikele 
tugipankadele või liikmesriikide omandis 
olevatele või kontrollitavatele avalik-
õiguslikele asutustele, erasektori üksustele 
ja liiduvälistele üksustele. Kolmandad 
isikud võivad otseselt panustada EFSI ja 
võtta osa EFSI juhtimisstruktuurist.

(19) EFSI vahendite täiendavaks 
suurendamiseks peaks selles osalemine 
olema avatud liikmesriikidele, riiklikele 
tugipankadele või liikmesriikide omandis 
olevatele või kontrollitavatele avalik-
õiguslikele asutustele. Need kolmandad 
isikud võivad otseselt panustada EFSI ja 
võtta osa EFSI juhtimisstruktuurist.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Euroopa Komisjon ei peaks 
liikmesriigi rahalist panust EFSIsse –
kaasa arvatud võimalikku osalust 
investeerimisplatvormides – pakti 
ennetusliku ja parandusliku osa kohase 
eelarve kohandamise kindlaksmääramisel 
arvesse võtma. Eelarve puudujäägi 
kontrollväärtuse ületamise korral ei 
tohiks Euroopa Komisjon algatada 
ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust. 
Samuti ei tohiks võlakoormuse 
kontrollväärtuse ületamise hindamisel 
algatada menetlust juhul, kui see tuleneb 
ainult rahalisest osalusest EFSIs.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Tingimusel et täidetud on kõik 
asjaomased abikõlblikkuse kriteeriumid, 
võivad liikmesriigid kasutada Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfonde, et 
panustada selliste toetuskõlblike 
projektide rahastamisse, mida toetatakse 
ELi tagatisega. Kõnealuse lähenemisviisi 
paindlikkus peaks võimaldama 
maksimaalselt tõmmata ligi investoreid 
EFSI investeeringute valdkondades.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 163
Csaba Sógor
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Tingimusel et täidetud on kõik 
asjaomased abikõlblikkuse kriteeriumid, 
võivad liikmesriigid kasutada Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfonde, et 
panustada selliste toetuskõlblike projektide 
rahastamisse, mida toetatakse ELi 
tagatisega. Kõnealuse lähenemisviisi 
paindlikkus peaks võimaldama 
maksimaalselt tõmmata ligi investoreid 
EFSI investeeringute valdkondades.

(21) Tingimusel et täidetud on kõik 
asjaomased abikõlblikkuse kriteeriumid, sh 
riigiabieeskirjad ja rahastamise 
ülemmäärad, võivad liikmesriigid 
kasutada Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfonde, et panustada selliste 
toetuskõlblike projektide rahastamisse, 
mida toetatakse ELi tagatisega. Kõnealuse 
lähenemisviisi paindlikkus peaks 
võimaldama maksimaalselt tõmmata ligi 
investoreid EFSI investeeringute 
valdkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Paloma López Bermejo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Tingimusel et täidetud on kõik 
asjaomased abikõlblikkuse kriteeriumid, 
võivad liikmesriigid kasutada Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfonde, et 
panustada selliste toetuskõlblike projektide 
rahastamisse, mida toetatakse ELi 
tagatisega. Kõnealuse lähenemisviisi 
paindlikkus peaks võimaldama 
maksimaalselt tõmmata ligi investoreid 
EFSI investeeringute valdkondades.

(21) Tingimusel et täidetud on kõik 
asjaomased abikõlblikkuse kriteeriumid, 
võivad liikmesriigid kasutada Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfonde, et 
panustada selliste toetuskõlblike projektide 
rahastamisse, mida toetatakse ELi 
tagatisega, olles eelnevalt konsulteerinud 
kohaliku sotsiaalpartnerite ja avaliku 
sektori asutustega kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Ulrike Trebesius
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Tingimusel et täidetud on kõik 
asjaomased abikõlblikkuse kriteeriumid,
võivad liikmesriigid kasutada Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfonde, et 
panustada selliste toetuskõlblike projektide 
rahastamisse, mida toetatakse ELi 
tagatisega. Kõnealuse lähenemisviisi 
paindlikkus peaks võimaldama 
maksimaalselt tõmmata ligi investoreid 
EFSI investeeringute valdkondades.

(21) Tingimusel et täidetud on kõik 
asjaomased abikõlblikkuse kriteeriumid, 
võivad liikmesriigid vajaduse korral
kasutada Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfonde, et panustada selliste 
toetuskõlblike projektide rahastamisse, 
mida toetatakse ELi tagatisega. Kõnealuse 
lähenemisviisi paindlikkus peaks 
võimaldama maksimaalselt tõmmata ligi 
investoreid EFSI investeeringute 
valdkondades. EFSI kaudu ei või 
kaasrahastada neid projekte, mis on 
abikõlblikud Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide raames.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingule peaksid EFSI toetatavad taristu-
ja projektiinvesteeringud olema kooskõlas 
riigiabi eeskirjadega. Sellega seoses teatas 
komisjon, et määrab kindlaks riigiabi 
hindamise põhimõtted, millele projekt peab 
EFSI toetuse saamiseks vastama. Komisjon 
on teatanud, et juhul, kui projekt vastab 
kõnealustele kriteeriumidele ja saab EFSI 
toetust, hinnatakse mis tahes riiklikku 
täiendavat toetust riigiabi lihtsustatud ja 
kiirendatud hindamismenetluse raames, 
mille puhul kontrollib komisjon täiendavalt 
üksnes avaliku sektori toetuse 
proportsionaalsust (ülemäärase hüvitamise 
puudumine). Samuti on komisjon teatanud, 

(22) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingule peaksid EFSI toetatavad taristu-
ja projektiinvesteeringud olema kooskõlas 
riigiabi eeskirjadega. Sellega seoses teatas 
komisjon, et määrab kindlaks riigiabi 
hindamise põhimõtted, millele projekt peab 
EFSI toetuse saamiseks vastama. Komisjon 
on teatanud, et juhul, kui projekt vastab 
kõnealustele kriteeriumidele ja saab EFSI 
toetust, hinnatakse mis tahes riiklikku 
täiendavat toetust riigiabi lihtsustatud ja 
kiirendatud hindamismenetluse raames, 
mille puhul kontrollib komisjon täiendavalt 
üksnes avaliku sektori toetuse 
proportsionaalsust (ülemäärase hüvitamise 
puudumine), sh juhtumid, kus EFSI 
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et annab täiendavaid suuniseid põhimõtete 
kohta, et tagada avaliku sektori vahendite 
tõhus kasutamine.

toetusega projekte rahastatakse ka 
struktuurifondidest ja 
Ühtekuuluvusfondist. Samuti on komisjon 
teatanud, et annab täiendavaid suuniseid 
põhimõtete kohta, et tagada avaliku sektori 
vahendite tõhus kasutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingule peaksid EFSI toetatavad taristu-
ja projektiinvesteeringud olema kooskõlas 
riigiabi eeskirjadega. Sellega seoses teatas 
komisjon, et määrab kindlaks riigiabi 
hindamise põhimõtted, millele projekt peab 
EFSI toetuse saamiseks vastama. Komisjon 
on teatanud, et juhul, kui projekt vastab 
kõnealustele kriteeriumidele ja saab EFSI 
toetust, hinnatakse mis tahes riiklikku 
täiendavat toetust riigiabi lihtsustatud ja 
kiirendatud hindamismenetluse raames, 
mille puhul kontrollib komisjon täiendavalt 
üksnes avaliku sektori toetuse 
proportsionaalsust (ülemäärase hüvitamise 
puudumine). Samuti on komisjon teatanud, 
et annab täiendavaid suuniseid põhimõtete 
kohta, et tagada avaliku sektori vahendite 
tõhus kasutamine.

(22) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingule peaksid EFSI toetatavad taristu-
ja projektiinvesteeringud olema kooskõlas 
riigiabi eeskirjadega. Sellega seoses teatas 
komisjon, et määrab kindlaks riigiabi 
hindamise põhimõtted, millele projekt peab 
EFSI toetuse saamiseks vastama. Komisjon 
on teatanud, et juhul, kui projekt vastab 
kõnealustele kriteeriumidele ja saab EFSI 
toetust, hinnatakse mis tahes riiklikku 
täiendavat toetust riigiabi lihtsustatud ja 
kiirendatud hindamismenetluse raames, 
mille puhul kontrollib komisjon täiendavalt 
üksnes avaliku sektori toetuse 
proportsionaalsust (ülemäärase hüvitamise 
puudumine). Nendes muudatustes tuleks 
arvesse võtta liikmesriikide erinevat 
eelarvelist suutlikkust riigiabi 
kohaldamisel. Samuti on komisjon 
teatanud, et annab täiendavaid suuniseid 
põhimõtete kohta, et tagada avaliku sektori 
vahendite tõhus kasutamine.

Or. pl

Muudatusettepanek 168
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingule peaksid EFSI toetatavad taristu-
ja projektiinvesteeringud olema kooskõlas 
riigiabi eeskirjadega. Sellega seoses teatas 
komisjon, et määrab kindlaks riigiabi 
hindamise põhimõtted, millele projekt peab 
EFSI toetuse saamiseks vastama. Komisjon 
on teatanud, et juhul, kui projekt vastab 
kõnealustele kriteeriumidele ja saab EFSI 
toetust, hinnatakse mis tahes riiklikku 
täiendavat toetust riigiabi lihtsustatud ja 
kiirendatud hindamismenetluse raames, 
mille puhul kontrollib komisjon täiendavalt 
üksnes avaliku sektori toetuse 
proportsionaalsust (ülemäärase hüvitamise 
puudumine). Samuti on komisjon teatanud, 
et annab täiendavaid suuniseid põhimõtete 
kohta, et tagada avaliku sektori vahendite 
tõhus kasutamine.

(22) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingule peavad EFSI toetatavad taristu-
ja projektiinvesteeringud olema kooskõlas 
riigiabi eeskirjadega. Sellega seoses teatas 
komisjon, et määrab kindlaks riigiabi 
hindamise põhimõtted, millele projekt peab 
EFSI toetuse saamiseks vastama. Komisjon 
on teatanud, et juhul, kui projekt vastab 
kõnealustele kriteeriumidele ja saab EFSI 
toetust, hinnatakse mis tahes riiklikku 
täiendavat toetust riigiabi lihtsustatud ja 
kiirendatud hindamismenetluse raames, 
mille puhul kontrollib komisjon täiendavalt 
üksnes avaliku sektori toetuse 
proportsionaalsust (ülemäärase hüvitamise 
puudumine). Samuti on komisjon teatanud, 
et annab täiendavaid suuniseid põhimõtete 
kohta, et tagada avaliku sektori vahendite 
tõhus kasutamine.

Or. it

Muudatusettepanek 169
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Võttes arvesse kiireloomuliste 
meetmete vajadust liidus, võivad EIP ja 
EIF rahastada 2015. aastal enne käesoleva 
määruse jõustumist täiendavaid projekte, 
mis jäävad väljapoole nende tavapärast 
profiili. Selleks et käesoleva määrusega 
ette nähtud meetmetest saadav kasu oleks 
võimalikult suur, peaks olema võimalik 
hõlmata sellised täiendavad projektid ELi 
tagatisega juhul, kui need vastavad 

(23) Võttes arvesse kiireloomuliste 
meetmete vajadust liidus, võivad EIP ja 
EIF rahastada 2015. aastal enne käesoleva 
määruse jõustumist täiendavaid projekte, 
mis jäävad väljapoole nende tavapärast 
profiili. Selleks et käesoleva määrusega 
ette nähtud meetmetest saadav kasu oleks 
võimalikult suur, peab olema võimalik 
hõlmata sellised täiendavad projektid ELi 
tagatisega juhul, kui need vastavad 
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käesolevas määruses sätestatud sisulistele 
kriteeriumidele.

käesolevas määruses sätestatud sisulistele 
kriteeriumidele.

Or. it

Muudatusettepanek 170
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) EFSI toetatavaid EIP rahastamis- ja 
investeerimistehinguid tuleb jätkuvalt teha 
EIP kehtestatud eeskirjade ja korra, sh 
asjakohaste kontrollimeetmete ja 
maksudest kõrvalehoidumise vältimiseks 
võetud meetmete kohaselt, kooskõlas 
kontrollikoja ja Euroopa Pettustevastase 
Ameti (OLAF) asjaomaste eeskirjade ja 
menetlustega, sealhulgas Euroopa 
Komisjoni, Euroopa Kontrollikoja ja 
Euroopa Investeerimispanga vahelise 
kolmepoolse lepinguga.

(24) EFSI toetatavaid EIP rahastamis- ja 
investeerimistehinguid tuleb teha EIP 
kehtestatud läbipaistvate ja üldiselt heaks 
kiidetud eeskirjade ja korra kohaselt, sh 
asjakohaste ja usaldusväärsete
kontrollimeetmete ja maksudest 
kõrvalehoidumise vältimiseks võetud 
meetmete kohaselt, kooskõlas kontrollikoja 
ja Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
asjaomaste eeskirjade ja menetlustega, 
sealhulgas Euroopa Komisjoni, Euroopa 
Kontrollikoja ja Euroopa 
Investeerimispanga vahelise kolmepoolse 
lepinguga.

Or. it

Muudatusettepanek 171
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) EIP peaks korrapäraselt hindama EFSI 
toetatavaid tegevusi, et hinnata nende 
asjakohasust, tulemusi ja mõju ning teha 
kindlaks aspektid, millega saab tulevast 
tegevusi tõhustada. Sellised hindamised 
peaksid toetama vastutust ja 

(25) EIP peaks korrapäraselt hindama EFSI 
toetatavaid tegevusi, et hinnata nende 
asjakohasust, tulemusi ja majanduslikku ja 
sotsiaalset mõju ning teha kindlaks 
aspektid, millega saab tulevast tegevust 
tõhustada. Sellised hindamised peaksid 
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jätkusuutlikkuse analüüsi. toetama vastutust ja jätkusuutlikkuse 
analüüsi.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Jérôme Lavrilleux

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) EIP peaks korrapäraselt hindama EFSI 
toetatavaid tegevusi, et hinnata nende 
asjakohasust, tulemusi ja mõju ning teha 
kindlaks aspektid, millega saab tulevast 
tegevusi tõhustada. Sellised hindamised 
peaksid toetama vastutust ja 
jätkusuutlikkuse analüüsi.

(25) EIP peaks korrapäraselt hindama EFSI 
toetatavaid tegevusi, et hinnata nende 
asjakohasust, tulemusi ja mõju ning teha 
kindlaks aspektid, millega saab tulevast 
tegevust tõhustada. Sellised hindamised 
peaksid toetama vastutust ja 
jätkusuutlikkuse analüüsi. Hindamised 
tuleks edastada korrapäraselt aruande 
vormis Euroopa Parlamendile arvamuse 
andmiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 173
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl, Antanas Guoga

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) EIP peaks korrapäraselt hindama EFSI 
toetatavaid tegevusi, et hinnata nende 
asjakohasust, tulemusi ja mõju ning teha 
kindlaks aspektid, millega saab tulevast 
tegevusi tõhustada. Sellised hindamised 
peaksid toetama vastutust ja 
jätkusuutlikkuse analüüsi.

(25) EIP peaks korrapäraselt hindama EFSI 
toetatavaid tegevusi, et hinnata nende 
asjakohasust, tulemusi ja mõju, eelkõige 
sotsiaalset ja majanduslikku mõju, 
pöörates erilist tähelepanu töökohtade 
loomisele, ning teha kindlaks aspektid, 
millega saab tulevast tegevust tõhustada. 
Sellised hindamised peaksid toetama 
vastutust ja jätkusuutlikkuse analüüsi.
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Or. es

Selgitus

Väga oluline on EFSI toetatavaid tegevusi hinnata, eriti töökohtade loomise seisukohalt.

Muudatusettepanek 174
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) EIP peaks korrapäraselt hindama EFSI 
toetatavaid tegevusi, et hinnata nende 
asjakohasust, tulemusi ja mõju ning teha 
kindlaks aspektid, millega saab tulevast 
tegevusi tõhustada. Sellised hindamised 
peaksid toetama vastutust ja 
jätkusuutlikkuse analüüsi.

(25) EIP peab eelnevalt kindlaks 
määratud korrapäraste ajavahemike järel
korrapäraselt hindama EFSI toetatavaid 
tegevusi, et hinnata nende asjakohasust, 
tulemusi ja mõju ning teha kindlaks 
aspektid, millega saab tulevast tegevusi 
tõhustada. Sellised hindamised tuleb 
tingimata avalikustada ning need peaksid 
toetama vastutust ja jätkusuutlikkuse 
analüüsi.

Or. it

Muudatusettepanek 175
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 
rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus peaks 
andma olulist tuge projektide arendamiseks 
ja ettevalmistamiseks kogu liidus, 
kasutades ära komisjoni, EIP, riiklike 
tugipankade ning Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide juhtimisorganite 

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 
rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus peaks 
andma olulist tuge projektide arendamiseks 
ja ettevalmistamiseks kogu liidus, 
kasutades ära komisjoni, EIP, riiklike 
tugipankade ning Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide juhtimisorganite 
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teadmisi. See peaks olema ühtne 
kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud 
investeeringute tehnilise abiga liidus.

teadmisi. See peaks olema ühtne 
kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud 
investeeringute tehnilise abiga liidus. 
Nõustamise kättesaadavuse ja 
tulemuslikkuse huvides peaks Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus avama 
filiaalid liikmesriikides. Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse 
nõustamistegevus peaks hõlmama ka 
kohaliku finantsturu arendamise 
meetodeid.

Or. pl

Muudatusettepanek 176
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 
rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus peaks 
andma olulist tuge projektide arendamiseks 
ja ettevalmistamiseks kogu liidus, 
kasutades ära komisjoni, EIP, riiklike 
tugipankade ning Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide juhtimisorganite 
teadmisi. See peaks olema ühtne 
kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud 
investeeringute tehnilise abiga liidus.

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 
rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus peaks 
andma olulist tuge projektide arendamiseks 
ja ettevalmistamiseks kogu liidus, 
kasutades ära komisjoni, EIP, riiklike 
tugipankade ning Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide juhtimisorganite 
teadmisi.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 
rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus peaks 
andma olulist tuge projektide arendamiseks 
ja ettevalmistamiseks kogu liidus, 
kasutades ära komisjoni, EIP, riiklike 
tugipankade ning Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide juhtimisorganite 
teadmisi. See peaks olema ühtne 
kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud 
investeeringute tehnilise abiga liidus.

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 
rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus peaks 
andma olulist tuge projektide arendamiseks 
ja ettevalmistamiseks kogu liidus, 
kasutades ära komisjoni, EIP, riiklike 
tugipankade, Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide juhtimisorganite, 
sotsiaal- ja tööhõivepoliitika asjatundjate 
ning kodanikuühiskonna esindajate
teadmisi. See peaks olema ühtne 
kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud 
investeeringute tehnilise abiga liidus.

Or. fr

Muudatusettepanek 178
Maria João Rodrigues

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 
rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus peaks 
andma olulist tuge projektide arendamiseks 
ja ettevalmistamiseks kogu liidus, 
kasutades ära komisjoni, EIP, riiklike 
tugipankade ning Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide juhtimisorganite 
teadmisi. See peaks olema ühtne 
kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud 
investeeringute tehnilise abiga liidus.

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 
rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus peaks 
andma olulist tuge projektide arendamiseks 
ja ettevalmistamiseks kogu liidus, 
kasutades ära komisjoni, EIP, riiklike 
tugipankade ning Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide juhtimisorganite 
teadmisi. See peaks olema ühtne 
kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud 
investeeringute tehnilise abiga liidus. 
Euroopa investeerimisnõustamise keskus 
peaks toetama geograafiliste ja 
temaatiliste investeerimisplatvormide 
arendamist, mis koondaksid 
kaasinvesteerijaid, avaliku sektori asutusi, 
eksperte, haridus-, koolitus- ja 
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teadusinstitutsioone ning teisi 
asjaomaseid osalejaid ELi, liikmesriigi ja 
piirkondlikul tasandil, et edendada 
innovatsiooni, oskuste arendamist ja 
kvaliteetsete töökohtade loomist põhilistes 
valdkondades, kus vajatakse rohkem 
investeeringuid.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 
rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus peaks 
andma olulist tuge projektide arendamiseks 
ja ettevalmistamiseks kogu liidus, 
kasutades ära komisjoni, EIP, riiklike 
tugipankade ning Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide juhtimisorganite 
teadmisi. See peaks olema ühtne
kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud 
investeeringute tehnilise abiga liidus.

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 
rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus peaks 
andma olulist tuge projektide arendamiseks 
ja ettevalmistamiseks kogu liidus, 
kasutades ära komisjoni, EIP, riiklike 
tugipankade ning Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide juhtimisorganite ning 
VKEde teadmisi. See peaks olema ühtne 
kontaktpunkt VKEdele ning küsimustes, 
mis on seotud investeeringute tehnilise 
abiga liidus.

Or. de

Muudatusettepanek 180
Paloma López Bermejo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 
rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 
rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 
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investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus peaks 
andma olulist tuge projektide arendamiseks 
ja ettevalmistamiseks kogu liidus, 
kasutades ära komisjoni, EIP, riiklike 
tugipankade ning Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide juhtimisorganite 
teadmisi. See peaks olema ühtne 
kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud 
investeeringute tehnilise abiga liidus.

investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus peaks 
andma olulist tuge projektide arendamiseks 
ja ettevalmistamiseks kogu liidus, 
kasutades ära komisjoni, EIP, riiklike 
tugipankade, sotsiaalpartnerite ja 
finantseerimisasutuste ning Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide 
juhtimisorganite teadmisi. See peaks olema 
ühtne kontaktpunkt küsimustes, mis on 
seotud investeeringute tehnilise abiga 
liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 181
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 
rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus peaks 
andma olulist tuge projektide arendamiseks 
ja ettevalmistamiseks kogu liidus, 
kasutades ära komisjoni, EIP, riiklike 
tugipankade ning Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide juhtimisorganite 
teadmisi. See peaks olema ühtne 
kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud 
investeeringute tehnilise abiga liidus.

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 
rahastamistehingutega tuleb luua Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus peaks 
andma olulist tuge projektide arendamiseks 
ja ettevalmistamiseks kogu liidus, 
kasutades ära komisjoni, EIP, riiklike 
tugipankade ning Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide juhtimisorganite 
teadmisi. See peaks olema ühtne 
kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud 
investeeringute tehnilise abiga liidus. 
Keskus peab olema läbipaistev ja 
sõltumatu.

Or. it

Muudatusettepanek 182
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Tagatisfond peaks tagama liidu 
eelarvele likviidsuspuhvri EFSI eesmärkide 
saavutamisel saadud kahjude katteks. 
Kogemused seoses EFSI toetatavate 
investeeringute laadiga osutavad, et liidu 
eelarvest tehtavate maksete ja liidu 
tagatiskohustuste kogumahu vaheline 
asjakohane suhe oleks 50 %.

(28) Tagatisfond peaks tagama liidu 
eelarvele likviidsuspuhvri EFSI eesmärkide 
saavutamisel saadud kahjude katteks.

Or. it

Muudatusettepanek 183
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Liidu eelarvest antava panuse 
osaliseks rahastamiseks tuleks vähendada 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1291/20132 ette 
nähtud teadusuuringute ja innovatsiooni 
2014.–2020. aasta raamprogrammi 
„Horisont 2020” ja Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusega (EL) nr 
1316/20133 ette nähtud Euroopa 
ühendamise rahastu rahastamispaketti. 
EFSI ei dubleeri kõnealuste programmide 
eesmärki. Mõlema programmi 
vähendamine tagatisfondi rahastamiseks 
peaks siiski tagama suuremad 
investeeringud nende vastavate volituste 
alla kuuluvates valdkondades, kui oleks 
võimalik teha olemasolevate programmide 
raames. EFSI peaks suutma võimendada 
ELi tagatist, et mitmekordistada 
finantsmõju teadus- ja arendustegevuse, 
innovatsiooni ja transpordi-, 

välja jäetud
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telekommunikatsiooni- ja energiataristu 
valdkonnas võrreldes sellega, kui 
vahendeid oleks kasutatud toetustena 
programmi „Horisont 2020” ja Euroopa 
ühendamise rahastu raames. Seepärast 
oleks asjakohane suunata osa kõnealuste 
programmide jaoks kavandatud 
rahastamisest ümber EFSI tarbeks.

__________________
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr 1291/2013, 11. detsember 
2013, millega luuakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm „Horisont 
2020” aastateks 2014–2020 ning 
tunnistatakse kehtetuks otsus nr 
1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 
104).
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr 1316/2013, 11. detsember 
2013, millega luuakse Euroopa 
Ühendamise Rahastu, muudetakse 
määrust (EL) nr 913/2010 ning 
tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) 
nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 
348, 20.12.2013, lk 129).

Or. en

Muudatusettepanek 184
Paloma López Bermejo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Liidu eelarvest antava panuse 
osaliseks rahastamiseks tuleks vähendada 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1291/20132 ette 
nähtud teadusuuringute ja innovatsiooni 
2014.–2020. aasta raamprogrammi 
„Horisont 2020” ja Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusega (EL) nr 
1316/20133 ette nähtud Euroopa 

välja jäetud
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ühendamise rahastu rahastamispaketti. 
EFSI ei dubleeri kõnealuste programmide 
eesmärki. Mõlema programmi 
vähendamine tagatisfondi rahastamiseks 
peaks siiski tagama suuremad 
investeeringud nende vastavate volituste 
alla kuuluvates valdkondades, kui oleks 
võimalik teha olemasolevate programmide 
raames. EFSI peaks suutma võimendada 
ELi tagatist, et mitmekordistada 
finantsmõju teadus- ja arendustegevuse, 
innovatsiooni ja transpordi-, 
telekommunikatsiooni- ja energiataristu 
valdkonnas võrreldes sellega, kui 
vahendeid oleks kasutatud toetustena 
programmi „Horisont 2020” ja Euroopa 
ühendamise rahastu raames. Seepärast 
oleks asjakohane suunata osa kõnealuste 
programmide jaoks kavandatud 
rahastamisest ümber EFSI tarbeks.

__________________
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr 1291/2013, 11. detsember 
2013, millega luuakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm „Horisont 
2020” aastateks 2014–2020 ning 
tunnistatakse kehtetuks otsus nr 
1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 
104).
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr 1316/2013, 11. detsember 
2013, millega luuakse Euroopa 
Ühendamise Rahastu, muudetakse 
määrust (EL) nr 913/2010 ning 
tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) 
nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 
348, 20.12.2013, lk 129).

Or. en

Muudatusettepanek 185
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Liidu eelarvest antava panuse 
osaliseks rahastamiseks tuleks vähendada 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1291/20132 ette 
nähtud teadusuuringute ja innovatsiooni 
2014.–2020. aasta raamprogrammi 
„Horisont 2020” ja Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusega (EL) nr 
1316/20133 ette nähtud Euroopa 
ühendamise rahastu rahastamispaketti. 
EFSI ei dubleeri kõnealuste programmide 
eesmärki. Mõlema programmi 
vähendamine tagatisfondi rahastamiseks 
peaks siiski tagama suuremad 
investeeringud nende vastavate volituste 
alla kuuluvates valdkondades, kui oleks 
võimalik teha olemasolevate programmide 
raames. EFSI peaks suutma võimendada 
ELi tagatist, et mitmekordistada 
finantsmõju teadus- ja arendustegevuse, 
innovatsiooni ja transpordi-, 
telekommunikatsiooni- ja energiataristu 
valdkonnas võrreldes sellega, kui 
vahendeid oleks kasutatud toetustena 
programmi „Horisont 2020” ja Euroopa 
ühendamise rahastu raames. Seepärast 
oleks asjakohane suunata osa kõnealuste 
programmide jaoks kavandatud 
rahastamisest ümber EFSI tarbeks.

välja jäetud

__________________
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr 1291/2013, 11. detsember 
2013, millega luuakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm „Horisont 
2020” aastateks 2014–2020 ning 
tunnistatakse kehtetuks otsus nr 
1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 
104).
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr 1316/2013, 11. detsember 
2013, millega luuakse Euroopa 
Ühendamise Rahastu, muudetakse 
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määrust (EL) nr 913/2010 ning 
tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) 
nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 
348, 20.12.2013, lk 129).

Or. it

Muudatusettepanek 186
Jérôme Lavrilleux

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Liidu eelarvest antava panuse 
osaliseks rahastamiseks tuleks vähendada 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) nr 1291/20132 ette nähtud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–
2020. aasta raamprogrammi „Horisont 
2020” ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1316/20133 ette nähtud 
Euroopa ühendamise rahastu 
rahastamispaketti. EFSI ei dubleeri 
kõnealuste programmide eesmärki.
Mõlema programmi vähendamine 
tagatisfondi rahastamiseks peaks siiski 
tagama suuremad investeeringud nende 
vastavate volituste alla kuuluvates 
valdkondades, kui oleks võimalik teha 
olemasolevate programmide raames. EFSI 
peaks suutma võimendada ELi tagatist, et 
mitmekordistada finantsmõju teadus- ja 
arendustegevuse, innovatsiooni ja 
transpordi-, telekommunikatsiooni- ja 
energiataristu valdkonnas võrreldes 
sellega, kui vahendeid oleks kasutatud 
toetustena programmi „Horisont 2020” ja 
Euroopa ühendamise rahastu raames.
Seepärast oleks asjakohane suunata osa 
kõnealuste programmide jaoks kavandatud 
rahastamisest ümber EFSI tarbeks.

(29) Liidu eelarvest antava panuse 
osaliseks rahastamiseks tuleks vähendada 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) nr 1291/20132 ette nähtud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–
2020. aasta raamprogrammi „Horisont 
2020” ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1316/20133 ette nähtud 
Euroopa ühendamise rahastu 
rahastamispaketti. EFSI ei dubleeri 
kõnealuste programmide eesmärki.
Mõlema programmi vähendamine 
tagatisfondi rahastamiseks peaks siiski 
tagama suuremad investeeringud nende 
vastavate volituste alla kuuluvates 
valdkondades, kui oleks võimalik teha 
olemasolevate programmide raames. EFSI 
peaks suutma võimendada ELi tagatist, et 
mitmekordistada finantsmõju teadus- ja 
arendustegevuse, innovatsiooni ja 
transpordi-, telekommunikatsiooni- ja 
energiataristu valdkonnas võrreldes 
sellega, kui vahendeid oleks kasutatud 
toetustena programmi „Horisont 2020” ja 
Euroopa ühendamise rahastu raames.
Seepärast oleks asjakohane suunata osa 
kõnealuste programmide jaoks kavandatud 
rahastamisest ümber EFSI tarbeks, ilma 
programmide esialgsetest eesmärkidest 
loobumata.
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__________________ __________________
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr 1291/2013, 11. detsember 2013, 
millega luuakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm „Horisont 
2020” aastateks 2014–2020 ning 
tunnistatakse kehtetuks otsus nr 
1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 
104).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr 1291/2013, 11. detsember 2013, 
millega luuakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm „Horisont 
2020” aastateks 2014–2020 ning 
tunnistatakse kehtetuks otsus nr 
1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 
104).

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr 1316/2013, 11. detsember 2013, 
millega luuakse Euroopa Ühendamise 
Rahastu, muudetakse määrust (EL) 
nr 913/2010 ning tunnistatakse kehtetuks 
määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) 
nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, lk 
129).

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr 1316/2013, 11. detsember 2013, 
millega luuakse Euroopa Ühendamise 
Rahastu, muudetakse määrust (EL) 
nr 913/2010 ning tunnistatakse kehtetuks 
määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) 
nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, lk 
129).

Or. fr

Muudatusettepanek 187
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Liidus on märkimisväärne arv 
potentsiaalselt elujõulisi projekte, mida ei 
ole rahastatud selliste projektidega seotud 
ebakindluse ja läbipaistmatuse tõttu. Sageli 
on see tingitud sellest, et erainvestorid ei 
ole projektidest teadlikud või neil ei ole 
piisavalt teavet investeerimisriskide 
hindamiseks. Komisjon ja EIP peaksid 
liikmesriikide toel edendama 
investeerimiseks sobivate praeguste ja 
tulevaste investeerimisprojektide 
läbipaistva registri loomist liidus. 
Projektide register peaks tagama, et teave 
investeerimisprojektide kohta 
avalikustatakse korrapäraselt ja 
struktureeritud viisil, et tagada investoritele 
usaldusväärne teave investeerimisotsuste 

(31) Liidus on märkimisväärne arv 
potentsiaalselt elujõulisi projekte, mida ei 
ole rahastatud selliste projektidega seotud 
ebakindluse ja läbipaistmatuse tõttu. Sageli 
on see tingitud sellest, et erainvestorid ei 
ole projektidest teadlikud või neil ei ole 
piisavalt teavet investeerimisriskide 
hindamiseks. Komisjon ja EIP peaksid 
liikmesriikide ettepanekute alusel
edendama investeerimiseks sobivate 
praeguste ja tulevaste 
investeerimisprojektide läbipaistva registri 
loomist liidus. Projektide register peaks 
tagama, et teave investeerimisprojektide 
kohta avalikustatakse korrapäraselt ja 
struktureeritud viisil, et tagada investoritele 
usaldusväärne teave investeerimisotsuste 



AM\1052802ET.doc 103/111 PE551.778v01-00

ET

tegemiseks. tegemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Jérôme Lavrilleux

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Liidus on märkimisväärne arv 
potentsiaalselt elujõulisi projekte, mida ei 
ole rahastatud selliste projektidega seotud 
ebakindluse ja läbipaistmatuse tõttu. Sageli 
on see tingitud sellest, et erainvestorid ei 
ole projektidest teadlikud või neil ei ole 
piisavalt teavet investeerimisriskide 
hindamiseks. Komisjon ja EIP peaksid 
liikmesriikide toel edendama 
investeerimiseks sobivate praeguste ja 
tulevaste investeerimisprojektide 
läbipaistva registri loomist liidus.
Projektide register peaks tagama, et teave 
investeerimisprojektide kohta 
avalikustatakse korrapäraselt ja 
struktureeritud viisil, et tagada investoritele 
usaldusväärne teave investeerimisotsuste 
tegemiseks.

(31) Liidus on märkimisväärne arv 
potentsiaalselt elujõulisi projekte, mida ei 
ole rahastatud selliste projektidega seotud 
ebakindluse ja läbipaistmatuse tõttu. Sageli 
on see tingitud sellest, et erainvestorid ei 
ole projektidest teadlikud või neil ei ole 
piisavalt teavet investeerimisriskide 
hindamiseks. Komisjon ja EIP peaksid 
liikmesriikide toel edendama 
investeerimiseks sobivate praeguste ja 
tulevaste investeerimisprojektide 
läbipaistva registri loomist liidus.
Projektide register peaks tagama, et teave 
investeerimisprojektide kohta 
avalikustatakse korrapäraselt ja 
struktureeritud viisil, et tagada investoritele 
usaldusväärne ja läbipaistev teave 
investeerimisotsuste tegemiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 189
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Liidus on märkimisväärne arv 
potentsiaalselt elujõulisi projekte, mida ei 
ole rahastatud selliste projektidega seotud 

(31) Liidus on märkimisväärne arv 
potentsiaalselt elujõulisi projekte, mida ei 
ole rahastatud selliste projektidega seotud 
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ebakindluse ja läbipaistmatuse tõttu. Sageli 
on see tingitud sellest, et erainvestorid ei 
ole projektidest teadlikud või neil ei ole 
piisavalt teavet investeerimisriskide 
hindamiseks. Komisjon ja EIP peaksid 
liikmesriikide toel edendama 
investeerimiseks sobivate praeguste ja 
tulevaste investeerimisprojektide 
läbipaistva registri loomist liidus. 
Projektide register peaks tagama, et teave 
investeerimisprojektide kohta 
avalikustatakse korrapäraselt ja 
struktureeritud viisil, et tagada investoritele 
usaldusväärne teave investeerimisotsuste 
tegemiseks.

ebakindluse ja läbipaistmatuse tõttu. Sageli 
on see tingitud sellest, et erainvestorid ei 
ole projektidest teadlikud või neil ei ole 
piisavalt teavet investeerimisriskide 
hindamiseks. Komisjon ja EIP peaksid 
liikmesriikide toel edendama 
investeerimiseks sobivate praeguste ja 
tulevaste investeerimisprojektide 
läbipaistva registri loomist liidus. 
Projektide register peaks tagama, et teave 
investeerimisprojektide kohta 
avalikustatakse korrapäraselt ja 
struktureeritud viisil, et tagada investoritele 
usaldusväärne teave investeerimisotsuste 
tegemiseks. Projektide registriga seoses 
peetakse tähtsaks oluliste ärisaladuste 
kaitset.

Or. de

Muudatusettepanek 190
Paloma López Bermejo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Liidus on märkimisväärne arv 
potentsiaalselt elujõulisi projekte, mida ei 
ole rahastatud selliste projektidega seotud 
ebakindluse ja läbipaistmatuse tõttu. 
Sageli on see tingitud sellest, et 
erainvestorid ei ole projektidest teadlikud 
või neil ei ole piisavalt teavet 
investeerimisriskide hindamiseks. 
Komisjon ja EIP peaksid liikmesriikide 
toel edendama investeerimiseks sobivate 
praeguste ja tulevaste 
investeerimisprojektide läbipaistva registri 
loomist liidus. Projektide register peaks 
tagama, et teave investeerimisprojektide 
kohta avalikustatakse korrapäraselt ja 
struktureeritud viisil, et tagada 
investoritele usaldusväärne teave 
investeerimisotsuste tegemiseks.

(31) Komisjon, Euroopa Parlament ja EIP 
peaksid liikmesriikide toel edendama 
investeerimiseks sobivate praeguste ja 
tulevaste investeerimisprojektide 
läbipaistva registri loomist liidus.
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Or. en

Muudatusettepanek 191
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Liidus on märkimisväärne arv 
potentsiaalselt elujõulisi projekte, mida ei 
ole rahastatud selliste projektidega seotud 
ebakindluse ja läbipaistmatuse tõttu. Sageli 
on see tingitud sellest, et erainvestorid ei 
ole projektidest teadlikud või neil ei ole 
piisavalt teavet investeerimisriskide 
hindamiseks. Komisjon ja EIP peaksid
liikmesriikide toel edendama 
investeerimiseks sobivate praeguste ja 
tulevaste investeerimisprojektide 
läbipaistva registri loomist liidus. 
Projektide register peaks tagama, et teave 
investeerimisprojektide kohta 
avalikustatakse korrapäraselt ja 
struktureeritud viisil, et tagada investoritele 
usaldusväärne teave investeerimisotsuste 
tegemiseks.

(31) Liidus on märkimisväärne arv 
potentsiaalselt elujõulisi projekte, mida ei 
ole rahastatud selliste projektidega seotud 
ebakindluse ja läbipaistmatuse tõttu. Sageli 
on see tingitud sellest, et erainvestorid ei 
ole projektidest teadlikud või neil ei ole 
piisavalt teavet investeerimisriskide 
hindamiseks. Komisjon ja EIP peavad
liikmesriikide toel, kes peaksid edastama 
asjakohast teavet selle kohta, millised 
projektid võiksid toetust saada, edendama 
investeerimiseks sobivate praeguste ja 
tulevaste investeerimisprojektide 
läbipaistva registri loomist liidus. 
Projektide register peab tagama, et teave 
investeerimisprojektide kohta 
avalikustatakse korrapäraselt ja 
struktureeritud viisil, et tagada investoritele 
usaldusväärne teave investeerimisotsuste 
tegemiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 192
Maria João Rodrigues

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriigid on ka riiklikul tasandil 
alustanud projektide registrite loomist ja 
edendamist riikliku tähtsusega projektide 

(32) Liikmesriigid on ka riiklikul tasandil 
alustanud projektide registrite loomist ja 
edendamist riikliku tähtsusega projektide 
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jaoks. Komisjoni ja EIP koostatav teave 
peaks sisaldama viiteid asjaomastele 
riiklikele projektiregistritele.

jaoks, sh kvaliteetsete töökohtade loomise 
valdkonnas. Komisjoni ja EIP koostatav 
teave peaks sisaldama viiteid asjaomastele 
riiklikele projektiregistritele.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriigid on ka riiklikul tasandil 
alustanud projektide registrite loomist ja 
edendamist riikliku tähtsusega projektide 
jaoks. Komisjoni ja EIP koostatav teave 
peaks sisaldama viiteid asjaomastele 
riiklikele projektiregistritele.

(32) Liikmesriigid ja nende riigi, 
piirkondliku ja kohaliku tasandi 
ametiasutused peaksid töötama selle 
nimel, et luua ja edendada projektide 
registrite loomist Euroopa tähtsusega 
projektide jaoks. Komisjoni ja EIP 
koostatav teave peaks sisaldama viiteid 
asjaomastele riiklikele projektiregistritele.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriigid on ka riiklikul tasandil 
alustanud projektide registrite loomist ja 
edendamist riikliku tähtsusega projektide 
jaoks. Komisjoni ja EIP koostatav teave 
peaks sisaldama viiteid asjaomastele 
riiklikele projektiregistritele.

(32) Liikmesriigid on ka riiklikul tasandil 
alustanud projektide registrite loomist ja 
edendamist riikliku tähtsusega projektide 
jaoks. Komisjoni ja EIP koostatav teave 
peab sisaldama viiteid asjaomastele 
riiklikele projektiregistritele.

Or. it
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Muudatusettepanek 195
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Kuigi projektide registri raames 
kindlaks tehtud projekte võib EIP kasutada 
EFSI toetatavate projektide 
kindlakstegemiseks ja väljavalimiseks, 
peaks projektide registril olema laiem 
kohaldamisala projektide 
kindlakstegemisel kogu liidus. See 
kohaldamisala võib hõlmata projekte, 
mida võib täielikult rahastada erasektori 
poolt või muude Euroopa või riikliku 
tasandi instrumentide abil. EFSI peaks
suutma toetada rahastamist ja 
investeeringuid projektide registrisse 
kantud projektidesse, kuid ei tohiks olla 
automaatset seost registrisse kandmise ja 
EFSI toetusele juurdepääsu vahel ning 
EFSI-l peaks olema kaalutlusõigus 
selliste projektide valikul ja toetamisel, 
mis ei ole registrisse kantud.

(33) Kuigi projektide registri raames 
kindlaks tehtud projekte võib EIP kasutada 
EFSI toetatavate projektide 
kindlakstegemiseks ja väljavalimiseks, 
peaks projektide registril olema laiem 
kohaldamisala projektide 
kindlakstegemisel kogu liidus. EFSI peab
suutma toetada rahastamist ja 
investeeringuid projektide registrisse 
kantud projektidesse.

Or. it

Muudatusettepanek 196
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Selleks et tagada aruandekohustus 
Euroopa kodanike ees, peaks EIP 
korrapäraselt esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruandeid EFSI 
edusammude ja mõju kohta.

(34) Selleks et tagada aruandekohustus 
Euroopa kodanike ees, peaks EIP 
korrapäraselt esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruandeid EFSI 
edusammude ja majandusliku ja sotsiaalse
mõju kohta.



PE551.778v01-00 108/111 AM\1052802ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 197
Jérôme Lavrilleux

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Selleks et tagada aruandekohustus 
Euroopa kodanike ees, peaks EIP 
korrapäraselt esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruandeid EFSI 
edusammude ja mõju kohta.

(34) Selleks et tagada aruandekohustus 
Euroopa kodanike ees, peaks EIP 
korrapäraselt esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruandeid EFSI 
edusammude ja mõju kohta. Selleks peaks 
EIP esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aastaaruande nende arvamuse 
saamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 198
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Selleks et tagada aruandekohustus 
Euroopa kodanike ees, peaks EIP 
korrapäraselt esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruandeid EFSI 
edusammude ja mõju kohta.

(34) Selleks et tagada aruandekohustus 
Euroopa kodanike ees, peaks EIP 
korrapäraselt esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruandeid EFSI 
edusammude ja tegeliku majandusliku ja 
sotsiaalse mõju kohta, pöörates erilist 
tähelepanu töökohtade loomisele.

Or. es

Selgitus

Eesmärk on täpsustada EIP poolt Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatavate 
korrapäraste aruannete sisu. Nagu osutatud, on oluline hinnata, kas rahastatud 
investeeringud avaldavad mõju töökohtade loomisele.
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Muudatusettepanek 199
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Selleks et tagada aruandekohustus 
Euroopa kodanike ees, peaks EIP 
korrapäraselt esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruandeid EFSI 
edusammude ja mõju kohta.

(34) Selleks et tagada aruandekohustus 
Euroopa kodanike ees, peab EIP 
korrapäraselt esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruandeid EFSI 
edusammude ja mõju kohta.

Or. it

Muudatusettepanek 200
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Liidu kodanikud ja liikmesriikide 
ametiasutused peavad olema teadlikud 
EFSI tegevusest ja selle eraldatud 
vahenditest, seetõttu on vaja läbipaistvust 
ning tagada tuleb dokumentide üldsusele 
avalikustamine.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Selleks et tagada ELi 
tagatiskohustuste asjakohane ulatus ja ELi 
tagatise pidev kättesaadavus, tuleks 

(35) Selleks et tagada ELi 
tagatiskohustuste asjakohane ulatus ja ELi 
tagatise pidev kättesaadavus, on eriti 
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komisjonile anda õigus võtta Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 290 
sätestatud korras vastu delegeeritud
õigusakte, millega kohandatakse liidu 
üldeelarvest makstavaid summasid ja 
vastavalt muudetakse I lisa. On eriti 
oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil.

Or. it

Muudatusettepanek 202
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Selleks et tagada käesoleva 
määruse rakendamiseks ühetaolised 
tingimused, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused, et kehtestada mudel, 
mille kohaselt tuleb esitada teave 
investeerimisprojektide ja nende mõju 
kohta liidu poliitikaeesmärkide 
saavutamisele. Neid volitusi tuleb 
kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Kuna käeoleva määruse eesmärke, 
nimelt toetada investeeringuid liidus ja 
tagada parem juurdepääs rahastamisele 
kuni 3 000 töötajaga äriühingutele, ei 
suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, 
sest liikmesriikide fiskaalvõimekus 
meetmete võtmiseks on erinev, ning on 
neid meetme ulatuse ja toime tõttu parem 
saavutada liidu tasandil, võib liit võtta 
meetmeid vastavalt Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttele. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

(36) Kuna käeoleva määruse eesmärke, 
nimelt toetada investeeringuid liidus ja 
tagada parem juurdepääs rahastamisele 
väikeste, keskmise suurusega ja 
mikroettevõtete jaoks ning kuni 3 000 
töötajaga äriühingutele, innovaatilistele 
idufirmadele ja kõrge riskiastmega 
projektidele, ei suuda liikmesriigid 
piisavalt saavutada, sest liikmesriikide 
fiskaalvõimekus meetmete võtmiseks on 
erinev, ning on neid meetme ulatuse ja 
toime tõttu parem saavutada liidu tasandil, 
võib liit võtta meetmeid vastavalt Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttele. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale,

Or. it


