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Muudatusettepanek 204
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon sõlmib Euroopa 
Investeerimispangaga (edaspidi „EIP”) 
lepingu Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fondi (edaspidi „EFSI”) 
asutamise kohta.

1. Komisjon võib sõlmida Euroopa
Parlamendi ja nõukogu mandaadi alusel 
Euroopa Investeerimispangaga (edaspidi
„EIP”) lepingu Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fondi (edaspidi „EFSI”) 
asutamise kohta. Nimetatud leping 
edastatakse Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ning see avaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 
suurendamise teel toetada investeeringuid 
liidus ja tagada parem juurdepääs 
rahastamisele kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele, keskendudes eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele.

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 
suurendamise teel toetada kvaliteetsete 
investeeringute sihipärast tegemist liidu 
kõrge tööpuuduse ja vaesuse määraga 
piirkondades ning tagada parem 
juurdepääs rahastamisele kuni 1500
töötajaga äriühingutele, keskendudes 
eelkõige mikro-, väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele ning sotsiaalsetele 
ja solidaarse majanduse ettevõtetele.
Kõnealuste investeeringute eesmärk on 
käivitada jõuliselt ELi pikaajalises üldises 
huvis olev majandustegevus, et toetada 
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strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
saavutamist, eriti tööhõive, keskkonna ja 
sotsiaalküsimuste valdkonnas. EFSI 
raames ei tohi teha investeeringuid, mis 
takistavad Euroopa Liidu toimimise 
lepingu esimeses osas sätestatud eesmärke 
või strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärkide saavutamist. EFSI 
üldeesmärk on jätkusuutliku, kaasava ja 
pikaajalise majanduskasvu, kvaliteetsete 
töökohtade loomise ja sotsiaalse 
kaasamise edendamine ja tagamine liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 
suurendamise teel toetada investeeringuid 
liidus ja tagada parem juurdepääs 
rahastamisele kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele, keskendudes eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele.

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 
suurendamise teel toetada avaliku ja 
erasektori investeeringuid liidus ja tagada 
parem juurdepääs rahastamisele kuni 3 000 
töötajaga sotsiaalmajandusettevõtetele, 
teenuseosutajatele ja äriühingutele, 
keskendudes eelkõige väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele. EFSI 
üldeesmärk on jätkusuutliku, kaasava ja 
pikaajalise majanduskasvu, kvaliteetsete 
töökohtade loomise ja sotsiaalse 
kaasamise edendamine ja tagamine liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 
suurendamise teel toetada investeeringuid 
liidus ja tagada parem juurdepääs 
rahastamisele kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele, keskendudes eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele.

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 
suurendamise teel toetada investeeringuid 
liidus ja tagada parem juurdepääs 
rahastamisele kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele, keskendudes eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele. EFSI üldeesmärk on 
jätkusuutliku, kaasava ja pikaajalise 
majanduskasvu, kvaliteetsete töökohtade 
loomise ja sotsiaalse kaasamise 
edendamine ja tagamine liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 
suurendamise teel toetada investeeringuid 
liidus ja tagada parem juurdepääs 
rahastamisele kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele, keskendudes eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele.

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 
suurendamise teel toetada investeeringuid 
liidus ja tagada parem juurdepääs 
rahastamisele kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele, keskendudes eelkõige
mikro-, väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele.

Or. de

Muudatusettepanek 209
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 
suurendamise teel toetada investeeringuid 

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 
suurendamise teel toetada investeeringuid 
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liidus ja tagada parem juurdepääs 
rahastamisele kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele, keskendudes eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele.

liidus, ergutada sotsiaalset ja
territoriaalset ühtekuuluvust ning tagada 
parem juurdepääs rahastamisele kuni 3 000 
töötajaga väikestele ja keskmise suurusega
äriühingutele, keskendudes eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele.

Or. fr

Muudatusettepanek 210
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 
suurendamise teel toetada investeeringuid 
liidus ja tagada parem juurdepääs 
rahastamisele kuni 3 000 töötajaga
äriühingutele, keskendudes eelkõige
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele.

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 
suurendamise teel toetada avaliku ja 
erasektori investeeringuid liidus ja tagada 
parem juurdepääs rahastamisele kuni 3 000 
äriühingutele lisaks ka mikro-, väikestele 
ja keskmise suurusega ettevõtjatele, 
innovaatilistele idufirmadele ja suure 
riskiga projektidele. EFSI üks peamine 
eesmärk on jätkusuutliku, kaasava ja 
pikaajalise majanduskasvu, kvaliteetsete 
töökohtade loomise ja sotsiaalse 
kaasamise edendamine ja tagamine 
Euroopa Liidus.

Or. it

Muudatusettepanek 211
Ulrike Trebesius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 
suurendamise teel toetada investeeringuid 

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 
suurendamise teel toetada investeeringuid 



AM\1053204ET.doc 7/80 PE551.867v01-00

ET

liidus ja tagada parem juurdepääs 
rahastamisele kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele, keskendudes eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele.

liidus ja tagada parem juurdepääs 
rahastamisele kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele, keskendudes eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele. EFSI üldeesmärk on 
edendada pikaajalist majanduskasvu ning 
töökohtade loomist liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Jérôme Lavrilleux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 
suurendamise teel toetada investeeringuid 
liidus ja tagada parem juurdepääs 
rahastamisele kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele, keskendudes eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele.

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 
suurendamise teel toetada investeeringuid 
liidus ja tagada parem juurdepääs 
rahastamisele kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele, keskendudes eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele, kes annavad rohkem kui 
80% töökohtadest Euroopa Liidus.

Or. fr

Muudatusettepanek 213
Brando Benifei

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 
suurendamise teel toetada investeeringuid
liidus ja tagada parem juurdepääs
rahastamisele kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele, keskendudes eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele.

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 
suurendamise teel taaskäivitada 
majanduskasv ja luua kvaliteetseid 
töökohti liidus, toetades investeeringuid ja 
tagades parema juurdepääsu
rahastamisele kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele, keskendudes eelkõige 
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väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Ivan Jakovčić

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 
suurendamise teel toetada investeeringuid 
liidus ja tagada parem juurdepääs 
rahastamisele kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele, keskendudes eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele.

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 
suurendamise teel toetada investeeringuid 
liidus ja tagada suurem ja hõlpsam
juurdepääs rahastamisele kuni 3 000 
töötajaga äriühingutele, keskendudes 
eelkõige väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele.

Or. hr

Muudatusettepanek 215
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EFSI leping on ühinemiseks avatud 
liikmesriikidele. Olemasolevate panustajate 
nõusolekul on EFSI leping avatud 
ühinemiseks ka muudele kolmandatele 
isikutele, sealhulgas riiklikele 
tugipankadele või liikmesriikide omandis 
ole vatele või kontrollitavatele avalik-
õiguslikele asutustele ning erasektori 
üksustele.

2. EFSI leping on ühinemiseks avatud 
liikmesriikidele. Olemasolevate panustajate 
nõusolekul on EFSI leping avatud 
ühinemiseks ka muudele kolmandatele 
isikutele, keda liikmesriigid kontrollivad.

Or. en
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Muudatusettepanek 216
Paloma López Bermejo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EFSI leping on ühinemiseks avatud 
liikmesriikidele. Olemasolevate panustajate 
nõusolekul on EFSI leping avatud 
ühinemiseks ka muudele kolmandatele 
isikutele, sealhulgas riiklikele 
tugipankadele või liikmesriikide omandis
olevatele või kontrollitavatele avalik-
õiguslikele asutustele ning erasektori 
üksustele.

2. EFSI leping on ühinemiseks avatud 
liikmesriikidele. Olemasolevate panustajate 
nõusolekul on EFSI leping avatud 
ühinemiseks ka muudele kolmandatele 
isikutele, sealhulgas riiklikele 
tugipankadele või liikmesriikide omandis
olevatele või kontrollitavatele avalik-
õiguslikele asutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 217
Ivan Jakovčić

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EFSI leping on ühinemiseks avatud 
liikmesriikidele. Olemasolevate panustajate 
nõusolekul on EFSI leping avatud 
ühinemiseks ka muudele kolmandatele 
isikutele, sealhulgas riiklikele 
tugipankadele või liikmesriikide omandis 
olevatele või kontrollitavatele avalik-
õiguslikele asutustele ning erasektori 
üksustele.

2. EFSI leping on ühinemiseks avatud 
liikmesriikidele. Olemasolevate panustajate 
nõusolekul on EFSI leping avatud 
ühinemiseks ka muudele kolmandatele 
isikutele, sealhulgas riiklikele 
tugipankadele või liikmesriikide, 
piirkondliku või kohaliku omavalitsuse
omandis olevatele või kontrollitavatele 
avalik-õiguslikele asutustele ning 
erasektori üksustele.

Or. hr
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Muudatusettepanek 218
Jérôme Lavrilleux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EFSI leping on ühinemiseks avatud 
liikmesriikidele. Olemasolevate panustajate 
nõusolekul on EFSI leping avatud 
ühinemiseks ka muudele kolmandatele 
isikutele, sealhulgas riiklikele 
tugipankadele või liikmesriikide omandis
olevatele või kontrollitavatele avalik-
õiguslikele asutustele ning erasektori 
üksustele.

2. EFSI leping on ühinemiseks avatud 
liikmesriikidele. Olemasolevate panustajate 
nõusolekul on EFSI leping avatud 
ühinemiseks ka muudele kolmandatele 
isikutele, sealhulgas riiklikele 
tugipankadele või liikmesriikide omandis
olevatele või kontrollitavatele avalik-
õiguslikele asutustele, piirkondlikele 
omavalitsustele ning erasektori üksustele.

Or. fr

Muudatusettepanek 219
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui liikmesriik kavatseb rahastada 
EFSI eelarvet, tuleb talle anda tagatis, et 
sissemakstud vahendid eraldatakse tema 
riigi territooriumil läbi viidavate 
projektide jaoks. 

Or. it

Muudatusettepanek 220
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) investeerimistingimused, mille on 
sätestanud Euroopa Parlament ja 
nõukogu oma mandaadis;

Or. en

Muudatusettepanek 221
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) geograafilise kvoodi 
kindlaksmääramise metoodika, mis võtab 
nõuetekohaselt arvesse 
investeerimisvajadusi kõrge tööpuuduse ja 
vaesuse määraga või tugevalt finantskriisi 
all kannatanud liikmesriikides;

Or. en

Muudatusettepanek 222
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EFSI lepinguga nähakse ette, et liidule 
ettenähtud tasu EFSI toetatud tehingutest 
eraldatakse pärast ELi tagatise 
realiseerimisest tulenevate maksete ning 
lõike 2 ja artikli 5 lõike 3 kohast kulude 
mahaarvamist.

välja jäetud

Or. it
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Muudatusettepanek 223
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EFSI lepinguga nähakse ette Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse loomine 
EIP raames. Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse eesmärk 
on tuginedes olemasolevatele EIP ja 
komisjoni nõustamisteenustele anda 
nõuandvat toetust investeerimisprojektide 
kindlakstegemiseks, ettevalmistamiseks ja 
arendamiseks ning tegutseda ühtse 
projektide rahastamise tehnilise 
nõustamise keskusena liidus. See hõlmab 
toetust tehnilise abi kasutamiseks projekti 
koostamisel, uudsete rahastamisvahendite 
kasutamiseks, avaliku ja erasektori 
partnerluse kasutamiseks ning vajaduse 
korral nõuandeid ELi õiguse asjaomastes 
küsimustes.

2. EFSI lepinguga nähakse ette Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse loomine 
EIP raames. Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse eesmärk 
on anda nõuandvat toetust selliste
investeerimisprojektide 
kindlakstegemiseks, mis on suunatud 
suure tööpuudusega piirkondadele, suure 
töökohtade loomise potentsiaaliga 
investeeringute kindlakstegemine ning 
nende ettevalmistamine ja arendamine.
See hõlmab toetust tehnilise abi 
kasutamiseks projekti koostamisel,
vastutustundliku investeerimise 
juhtimiseks ja uudsete rahastamisvahendite 
kasutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Jérôme Lavrilleux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EFSI lepinguga nähakse ette Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse loomine 
EIP raames. Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse eesmärk 
on tuginedes olemasolevatele EIP ja 
komisjoni nõustamisteenustele anda 
nõuandvat toetust investeerimisprojektide 

2. EFSI lepinguga nähakse ette Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse loomine 
EIP raames. Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse eesmärk 
on tuginedes olemasolevatele EIP ja 
komisjoni nõustamisteenustele anda 
nõuandvat toetust investeerimisprojektide 
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kindlakstegemiseks, ettevalmistamiseks ja 
arendamiseks ning tegutseda ühtse 
projektide rahastamise tehnilise nõustamise 
keskusena liidus. See hõlmab toetust 
tehnilise abi kasutamiseks projekti 
koostamisel, uudsete rahastamisvahendite 
kasutamiseks, avaliku ja erasektori 
partnerluse kasutamiseks ning vajaduse 
korral nõuandeid ELi õiguse asjaomastes 
küsimustes.

kindlakstegemiseks, ettevalmistamiseks ja 
arendamiseks ning tegutseda ühtse 
projektide rahastamise tehnilise nõustamise 
keskusena liidus. See hõlmab toetust 
tehnilise abi kasutamiseks projekti 
koostamisel, uudsete rahastamisvahendite 
kasutamiseks, avaliku ja erasektori 
partnerluse kasutamiseks ning vajaduse 
korral nõuandeid ELi õiguse asjaomastes 
küsimustes. Keskus kehtestab koostöös 
komisjoniga innovatiivse 
kommunikatsioonistrateegia, et teavitada 
avalikkust EFSI rakendamismeetmetest.

Or. fr

Muudatusettepanek 225
Maria João Rodrigues

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EFSI lepinguga nähakse ette Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse loomine 
EIP raames. Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse eesmärk 
on tuginedes olemasolevatele EIP ja 
komisjoni nõustamisteenustele anda 
nõuandvat toetust investeerimisprojektide 
kindlakstegemiseks, ettevalmistamiseks ja 
arendamiseks ning tegutseda ühtse 
projektide rahastamise tehnilise nõustamise 
keskusena liidus. See hõlmab toetust 
tehnilise abi kasutamiseks projekti 
koostamisel, uudsete rahastamisvahendite 
kasutamiseks, avaliku ja erasektori 
partnerluse kasutamiseks ning vajaduse 
korral nõuandeid ELi õiguse asjaomastes 
küsimustes.

2. EFSI lepinguga nähakse ette Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse loomine 
EIP raames. Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse eesmärk 
on tuginedes olemasolevatele EIP ja 
komisjoni nõustamisteenustele anda 
nõuandvat toetust investeerimisprojektide 
kindlakstegemiseks, ettevalmistamiseks ja 
arendamiseks ning tegutseda ühtse 
projektide rahastamise tehnilise nõustamise 
keskusena liidus. See hõlmab toetust 
tehnilise abi kasutamiseks projekti 
koostamisel, toetust 
investeerimisplatvormide 
väljatöötamiseks, uudsete 
rahastamisvahendite kasutamiseks, avaliku 
ja erasektori partnerluse kasutamiseks, 
töökohtade loomise mõju 
maksimeerimiseks ning vajaduse korral 
nõuandeid ELi õiguse asjaomastes 
küsimustes.
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Or. en

Muudatusettepanek 226
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EFSI lepinguga nähakse ette Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse loomine 
EIP raames. Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse eesmärk 
on tuginedes olemasolevatele EIP ja 
komisjoni nõustamisteenustele anda 
nõuandvat toetust investeerimisprojektide 
kindlakstegemiseks, ettevalmistamiseks ja 
arendamiseks ning tegutseda ühtse 
projektide rahastamise tehnilise nõustamise 
keskusena liidus. See hõlmab toetust 
tehnilise abi kasutamiseks projekti 
koostamisel, uudsete rahastamisvahendite 
kasutamiseks, avaliku ja erasektori 
partnerluse kasutamiseks ning vajaduse 
korral nõuandeid ELi õiguse asjaomastes 
küsimustes.

2. EFSI lepinguga nähakse ette Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse loomine 
EIP raames. Keskus peab olema 
läbipaistev ja sõltumatu. Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse eesmärk 
on tuginedes olemasolevatele EIP ja 
komisjoni nõustamisteenustele anda 
nõuandvat toetust investeerimisprojektide 
kindlakstegemiseks, ettevalmistamiseks ja 
arendamiseks ning tegutseda ühtse 
projektide rahastamise tehnilise nõustamise 
keskusena liidus. See hõlmab toetust 
tehnilise abi kasutamiseks projekti 
koostamisel, uudsete rahastamisvahendite 
kasutamiseks, avaliku ja erasektori 
partnerluse kasutamiseks ning vajaduse 
korral nõuandeid ELi õiguse asjaomastes 
küsimustes.

Or. it

Muudatusettepanek 227
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle eesmärgi täitmiseks kasutab
Euroopa investeerimisnõustamise keskus 
EIP, komisjoni, riiklike tugipankade ning 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

Selle eesmärgi täitmiseks konsulteerib
Euroopa investeerimisnõustamise keskus
investeeringutega seotud sidusrühmadega 
ning kasutab vajaduse korral EIP, 
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juhtimisorganite teadmisi. komisjoni, riiklike tugipankade ning 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
juhtimisorganite teadmisi.

Or. en

Muudatusettepanek 228
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle eesmärgi täitmiseks kasutab Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus EIP, 
komisjoni, riiklike tugipankade ning 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
juhtimisorganite teadmisi.

Selle eesmärgi täitmiseks kasutab Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus EIP, 
komisjoni, riiklike tugipankade ning 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
juhtimisorganite ning sotsiaalpoliitika ja 
tööhõive ekspertide teadmisi.

Or. fr

Muudatusettepanek 229
Paloma López Bermejo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle eesmärgi täitmiseks kasutab Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus EIP, 
komisjoni, riiklike tugipankade ning 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
juhtimisorganite teadmisi.

Selle eesmärgi täitmiseks kasutab Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus EIP, 
komisjoni, sotsiaalpartnerite, riiklike 
tugipankade ning Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide juhtimisorganite 
teadmisi.

Or. en

Muudatusettepanek 230
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid, kes saavad EFSI lepingu 
osalisteks, peavad suutma anda oma 
panuse, eelkõige raha või EIP-le 
vastuvõetava tagatise vormis. Muud 
kolmandad osalised peavad suutma anda 
oma panuse üksnes rahas.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 231
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid, kes saavad EFSI lepingu 
osalisteks, peavad suutma anda oma 
panuse, eelkõige raha või EIP-le 
vastuvõetava tagatise vormis. Muud 
kolmandad osalised peavad suutma anda 
oma panuse üksnes rahas.

3. Liikmesriigid, kes saavad EFSI lepingu 
osalisteks, peavad suutma anda oma 
panuse, eelkõige raha või EIP-le 
vastuvõetava tagatise vormis. Muud 
kolmandad osalised peavad suutma anda 
oma panuse üksnes rahas. Komisjon ei võta 
stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku ja 
parandusliku osa kohase eelarve 
kohandamise kindlaksmääramisel arvesse 
liikmesriigi rahalist panust EFSIsse, 
kaasa arvatud võimalikku osalust 
investeerimisplatvormides. Puudujäägi 
kontrollväärtuse ületamise korral ei 
algata komisjon ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetlust. Samuti ei 
tohi võlakoormuse kontrollväärtuse 
ületamise hindamisel algatada menetlust 
juhul, kui see tuleneb ainult rahalisest 
osalusest EFSIs.

Or. en
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Muudatusettepanek 232
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a 

Investeerimissuunised

Investeerimissuunised

1. EFSI aitab suure Euroopa 
lisandväärtusega tehingute läbiviimisega 
kaasa liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
eesmärkide ning aluslepingul põhinevate 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse saavutamise ja 
piirkondliku ebavõrdsuse vähendamise 
eesmärkide saavutamisele.

Komisjon ja EIP tagavad, et EFSI toetus 
on kooskõlas vastava liidu poliitikaga, 
käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3 osutatud 
horisontaalsete põhimõtetega ja liidu 
prioriteetidega ning et see täiendab muid 
liidu rahastamisvahendeid.

EFSI raames toetatavad tehingud peavad 
olema kooskõlas kohaldatava liidu 
õigusega ja selle kohaldamist käsitleva 
siseriikliku õigusega.

Komisjon ja EIP tagavad EFSI 
rakendamis-, järelevalve-, aruandlus- ja
hindamisetapis selle tõhususe. 
Asjakohaste näitajate kasutamisega 
aidatakse kaasa EFSI toetuse abil 
saavutatud majandusliku, sotsiaalse ja 
keskkonnaalase kasu kindlakstegemisele.

EIP rahastamis- ja 
investeerimistehinguid, mida EFSI 
raames toetakse, tuleks juhtida EIP 
eeskirjade ja menetluste, sealhulgas 
panga horisontaalse ja valdkondliku 
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poliitika kohaselt. Kõigi EFSI raames 
rahastatavate projektide suhtes 
kohaldatakse EIP kaebuste mehhanismi 
poliitikat ja menetlusi ning Euroopa 
Ombudsmaniga sõlmitud vastastikuse 
mõistmise memorandumit.

2. Komisjon ja EIP tagavad, et naiste ja 
meeste võrdõiguslikkust ja soolise 
perspektiivi integreerimist võetakse 
arvesse ja edendatakse. Nad võtavad 
asjakohaseid meetmeid diskrimineerimise 
vältimiseks. Eelkõige võetakse arvesse 
puuetega isikute juurdepääsuvõimalusi.

3. EFSI eesmärke tuleb ellu viia 
kooskõlas säästva arengu põhimõttega 
ning seejuures peab liit edendama 
keskkonna säilitamise, keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamise 
eesmärke, nagu on sätestatud ELi 
toimimise lepingu artiklis 11 ja artikli 191 
lõikes 1, võttes arvesse põhimõtet, et 
saastaja maksab.

Komisjon ja EIP tagavad kliimamuutuste 
eesmärkide toetamise ja eraldavad 20% 
liidu eelarvest nendele eesmärkidele.

Or. en

Muudatusettepanek 233
Brando Benifei

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSId 
juhib juhtorgan, kes määrab kindlaks 
strateegilise suuna, strateegilise varade 
jaotuse ning tegevuspõhimõtted ja -korra, 
sealhulgas selliste projektide 
investeerimispoliitika, mida EFSI võib 
toetada, ja EFSI riskiprofiili kooskõlas 
artikli 5 lõikes 2 sätestatud eesmärkidega.
Juhtorgan valib ühe oma liikmetest 

1. EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSId 
juhib juhtorgan, kes määrab kindlaks 
strateegilise suuna, strateegilise varade 
jaotuse ning tegevuspõhimõtted ja -korra, 
sealhulgas selliste projektide 
investeerimispoliitika, mida EFSI võib 
toetada, ja EFSI riskiprofiili kooskõlas 
artikli 5 lõikes 2 sätestatud eesmärkidega.
Juhtorgan nimetatakse ametisse avatud ja 



AM\1053204ET.doc 19/80 PE551.867v01-00

ET

eesistujaks. läbipaistva valikumenetluse alusel. 
Juhtorgan valib ühe oma liikmetest 
eesistujaks.

Or. en

Muudatusettepanek 234
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSId 
juhib juhtorgan, kes määrab kindlaks 
strateegilise suuna, strateegilise varade 
jaotuse ning tegevuspõhimõtted ja -korra, 
sealhulgas selliste projektide 
investeerimispoliitika, mida EFSI võib 
toetada, ja EFSI riskiprofiili kooskõlas 
artikli 5 lõikes 2 sätestatud eesmärkidega.
Juhtorgan valib ühe oma liikmetest 
eesistujaks.

1. Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
antud mandaadi juhiste piires nähakse
EFSI lepinguga ette, et EFSId juhib 
juhtorgan, kes määrab vastavalt artiklile 2 
a kindlaks strateegilise suuna,
investeerimiskriteeriumid, sihtrühma
strateegilise varade jaotuse ning 
tegevuspõhimõtted ja -korra, sealhulgas 
selliste projektide investeerimispoliitika, 
mida EFSI võib toetada, ja EFSI 
riskiprofiili kooskõlas artikli 5 lõikes 2 ja 
lõikes 2 a sätestatud eesmärkidega.
Juhtorgan valib ühe oma liikmetest 
eesistujaks.

Or. en

Muudatusettepanek 235
Maria João Rodrigues

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSId 
juhib juhtorgan, kes määrab kindlaks 
strateegilise suuna, strateegilise varade 
jaotuse ning tegevuspõhimõtted ja -korra, 

1. EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSId 
juhib juhtorgan, kes määrab kindlaks 
strateegilise suuna, strateegilise varade 
jaotuse ning tegevuspõhimõtted ja -korra, 
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sealhulgas selliste projektide 
investeerimispoliitika, mida EFSI võib 
toetada, ja EFSI riskiprofiili kooskõlas 
artikli 5 lõikes 2 sätestatud eesmärkidega.
Juhtorgan valib ühe oma liikmetest 
eesistujaks.

sealhulgas selliste projektide 
investeerimispoliitika, mida EFSI võib 
toetada, ja EFSI riskiprofiili ja tema poolt 
loomiseks ettenähtud töökohtade arvu
kooskõlas artikli 5 lõikes 2 sätestatud 
eesmärkidega. Juhtorgan valib ühe oma 
liikmetest eesistujaks.

Or. en

Muudatusettepanek 236
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSId 
juhib juhtorgan, kes määrab kindlaks 
strateegilise suuna, strateegilise varade 
jaotuse ning tegevuspõhimõtted ja -korra, 
sealhulgas selliste projektide 
investeerimispoliitika, mida EFSI võib 
toetada, ja EFSI riskiprofiili kooskõlas 
artikli 5 lõikes 2 sätestatud eesmärkidega.
Juhtorgan valib ühe oma liikmetest 
eesistujaks.

1. EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSId 
juhib juhtorgan, kes määrab kindlaks 
strateegilise suuna, strateegilise varade 
jaotuse ning tegevuspõhimõtted ja -korra, 
sealhulgas selliste projektide 
investeerimispoliitika, mida EFSI võib 
toetada, ja EFSI riskiprofiili, kooskõlas 
artikli 5 lõikes 2 sätestatud eesmärkidega
ning pidades silmas tagatise kasutamist 
tingimusel, et Euroopa Parlament 
kriteeriumid eelnevalt heaks kiidab. EFSI 
investeerimispoliitika kindlaksmääramisel 
võtab juhtorgan arvesse tööpuudusest 
tugevalt mõjutatud Euroopa piirkondade 
sotsiaal-majanduslikke näitajaid. 
Juhtorgan valib ühe oma liikmetest 
eesistujaks.

Or. es

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei võeta parlamenti EFSI investeerimispoliitika kindlaksmääramisel 
arvesse. Oleks asjakohane, kui parlament väljendaks nõusolekut projektivaliku aluseks 
olevate kriteeriumitega. Lisaks oleks soovitav võtta projekti valikukriteeriumite puhul arvesse 
sotsiaal-majanduslikke näitajaid.
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Muudatusettepanek 237
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSId 
juhib juhtorgan, kes määrab kindlaks 
strateegilise suuna, strateegilise varade 
jaotuse ning tegevuspõhimõtted ja -korra, 
sealhulgas selliste projektide 
investeerimispoliitika, mida EFSI võib 
toetada, ja EFSI riskiprofiili kooskõlas 
artikli 5 lõikes 2 sätestatud eesmärkidega.
Juhtorgan valib ühe oma liikmetest 
eesistujaks.

1. EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSId 
juhib juhtorgan, kes määrab kindlaks 
strateegilise suuna, strateegilise varade 
jaotuse ning tegevuspõhimõtted ja -korra, 
sealhulgas selliste projektide 
investeerimispoliitika, mida EFSI võib 
toetada, ja EFSI riskiprofiili kooskõlas 
artikli 5 lõikes 2 sätestatud eesmärkidega.
Juhtorgan valib ühe oma liikmetest 
eesistujaks. Juhtorgan peab olema 
ühemõtteliselt läbipaistev, sõltumatu ja 
demokraatlik.

Or. it

Muudatusettepanek 238
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. On tähtis tagada, et juhtorgani 
suunised ja kriteeriumid viiakse 
vastavusse rahastamisele juurdepääsu 
taotlevate investorite, sealhulgas 
erainvestorite ja VKEde tegelike 
vajadustega, mis muudab vajalikuks 
sidusrühmade kaasamise ja juhtorganiga 
konsulteerimise.

Or. fr
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Muudatusettepanek 239
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui EFSI panustajad on üksnes liit ja 
EIP, jaotatakse juhtorgani liikmete ja 
häälte arv vastavalt raha või tagatise 
vormis antud panuse suurusele.

2. Kui EFSI panustajad on üksnes liit ja 
EIP, jaotatakse juhtorgani liikmete ja 
häälte arv vastavalt raha või tagatise 
vormis antud panuse suurusele. Komisjoni 
esindavad juhtorganis liikmed, kellel on 
tõendatud kogemused tööhõive ja 
sotsiaalpoliitika valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 240
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui EFSI panustajad on üksnes liit ja 
EIP, jaotatakse juhtorgani liikmete ja 
häälte arv vastavalt raha või tagatise 
vormis antud panuse suurusele.

2. Kui EFSI panustajad on üksnes liit ja 
EIP, jaotatakse juhtorgani liikmete ja 
häälte arv vastavalt raha või tagatise 
vormis antud panuse suurusele. Komisjoni 
esindavad juhtorganis liikmed, kellel on 
tõendatud kogemused tööhõive ja 
sotsiaalpoliitika valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 241
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui EFSI panustajad on üksnes liit ja 
EIP, jaotatakse juhtorgani liikmete ja 
häälte arv vastavalt raha või tagatise 
vormis antud panuse suurusele.

2. Kui EFSI panustajad on üksnes liit ja 
EIP, jaotatakse juhtorgani liikmete ja 
häälte arv vastavalt raha või tagatise 
vormis antud panuse suurusele. Juhtorgani 
liikmetest pooled on liidu esindajad, kelle 
Euroopa Parlament ja nõukogu valivad 
salajasel hääletusel, üks neljandik on EIP 
esindajad ja üks neljandik 
kodanikuühiskonna esindajad, kes 
eelkõige esindavad sotsiaalküsimuste, 
keskkonna ja õiglase maksustamise 
Euroopa platvorme ja sotsiaalpartnereid. 
Lisaks nendele kvootidele kuulub 
juhtorgani liikmete hulka vähemalt üks 
kodanikuühiskonna platvormi esindaja.

Or. en

Muudatusettepanek 242
Paloma López Bermejo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui EFSI panustajad on üksnes liit ja 
EIP, jaotatakse juhtorgani liikmete ja 
häälte arv vastavalt raha või tagatise 
vormis antud panuse suurusele.

2. Kui EFSI panustajad on üksnes liit ja 
EIP, jaotatakse juhtorgani liikmete ja 
häälte arv vastavalt raha või tagatise 
vormis antud panuse suurusele ning kõik 
otsused tehakse ühehäälselt. Lisaks 
kuuluvad liikmete hulka vähemalt kolm 
Euroopa sotsiaalpartnerite esindajat, 
kellest vähemalt kaks esindavad Euroopa 
ametiühinguid ning on hääleõigusega 
täisliikmed.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui EFSI panustajad on üksnes liit ja 
EIP, jaotatakse juhtorgani liikmete ja 
häälte arv vastavalt raha või tagatise 
vormis antud panuse suurusele.

2. Kui EFSI panustajad on üksnes liit ja 
EIP, jaotatakse juhtorgani liikmete ja 
häälte arv vastavalt raha või tagatise 
vormis antud panuse suurusele. Komisjoni 
esindavad juhtorganis liikmed, kellel on 
tõendatud kogemused tööhõive ja 
sotsiaalpoliitika valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 244
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni esindavad juhtorganis liikmed, 
kellel on tõendatud kogemused tööhõive 
ja sotsiaalpoliitika valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 245
Paloma López Bermejo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhtorgan teeb otsuseid ühehäälselt. Juhtorgan püüab teha otsuseid ühehäälselt.
Kui juhtorgan ei suuda jõuda ühehäälsele 
otsusele eesistuja seatud tähtajaks, teeb 
juhtorgan otsuse lihthäälteenamusega. 
Otsust ei tehta, kui sotsiaalpartnerid selle 
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vastu hääletavad.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui muud isikud ühinevad EFSI 
lepinguga vastavalt artikli 1 lõikele 2, 
jaotatakse juhtorgani liikmete ja häälte arv 
vastavalt panustajate poolt raha või 
tagatise vormis antud panuse suurusele.
Komisjoni ja EIP liikmete ja häälte arv 
vastavalt lõikele 2 arvutatakse vastavalt 
ümber.

3. Kui muud isikud ühinevad EFSI 
lepinguga vastavalt artikli 1 lõikele 2, 
jaotatakse juhtorgani liikmete ja häälte arv 
vastavalt põhimõttele „igal liikmel üks 
hääl”. Komisjoni ja EIP liikmete ja häälte 
arv vastavalt lõikele 2 arvutatakse vastavalt 
ümber.

Or. pl

Muudatusettepanek 247
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui muud isikud ühinevad EFSI 
lepinguga vastavalt artikli 1 lõikele 2, 
jaotatakse juhtorgani liikmete ja häälte arv 
vastavalt panustajate poolt raha või tagatise 
vormis antud panuse suurusele. Komisjoni 
ja EIP liikmete ja häälte arv vastavalt 
lõikele 2 arvutatakse vastavalt ümber.

3. Kui muud isikud ühinevad EFSI 
lepinguga vastavalt artikli 1 lõikele 2, 
jaotatakse juhtorgani liikmete ja häälte arv 
vastavalt panustajate poolt raha või tagatise 
vormis antud panuse suurusele, kuid neile 
ei eraldata rohkem kui 20% juhtorgani 
liikmete kohtadest.

Or. en
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Muudatusettepanek 248
Paloma López Bermejo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui muud isikud ühinevad EFSI 
lepinguga vastavalt artikli 1 lõikele 2, 
jaotatakse juhtorgani liikmete ja häälte arv 
vastavalt panustajate poolt raha või tagatise 
vormis antud panuse suurusele. Komisjoni 
ja EIP liikmete ja häälte arv vastavalt 
lõikele 2 arvutatakse vastavalt ümber.

3. Kui muud isikud ühinevad EFSI 
lepinguga vastavalt artikli 1 lõikele 2,
jaotatakse juhtorgani liikmete ja häälte arv 
vastavalt panustajate poolt raha või tagatise 
vormis antud panuse suurusele. Komisjoni 
ja EIP liikmete ja häälte arv vastavalt 
lõikele 2 arvutatakse vastavalt ümber.
Samuti kuuluvad liikmete hulka vähemalt 
kolm Euroopa sotsiaalpartnerite 
esindajat, kellest vähemalt kaks esindavad 
Euroopa ametiühinguid ning on 
hääleõigusega täisliikmed.

Or. en

Muudatusettepanek 249
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhtorgani otsust ei võeta vastu juhul, kui 
komisjon või EIP hääletab selle vastu.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 250
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhtorgani otsust ei võeta vastu juhul, kui 
komisjon või EIP hääletab selle vastu.

Juhtorgani otsust ei võeta vastu juhul, kui 
komisjon või EIP hääletab selle vastu. 
Euroopa Parlamenti teavitatakse 
aastaaruandes kõikidest vaidlustest.

Or. pl

Muudatusettepanek 251
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhtorgani otsust ei võeta vastu juhul, kui 
komisjon või EIP hääletab selle vastu.

Juhtorgani otsust ei võeta vastu juhul, kui 
komisjon või EIP või kodanikuühiskonna 
esindaja hääletab selle vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Antanas Guoga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhtorgani otsust ei võeta vastu juhul, kui 
komisjon või EIP hääletab selle vastu.

Juhtorgani otsust ei võeta vastu juhul, kui 
komisjon või EIP hääletab selle vastu. Kui 
otsuse vastu hääletatakse, põhjendatakse 
seda juhtorgani liikmetele.

Or. es

Selgitus

Ei ole asjakohane anda vetoõigust, ilma et nõutaks selle kasutamise asjakohast põhjendamist.
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Muudatusettepanek 253
Paloma López Bermejo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhtorgani otsust ei võeta vastu juhul, kui 
komisjon või EIP hääletab selle vastu.

Juhtorgani otsust ei võeta vastu juhul, kui 
komisjon või EIP või kodanikuühiskonna 
esindaja hääletab selle vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 254
Jérôme Lavrilleux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevdirektor ja tegevdirektori asetäitja 
nimetatakse ametisse juhtorgani poolt 
komisjoni ja EIP ühisettepaneku alusel 
kolmeaastaseks ametiajaks, mida võib 
pikendada.

Tegevdirektor ja tegevdirektori asetäitja 
nimetatakse ametisse juhtorgani poolt 
komisjoni ja EIP ühisettepaneku alusel 
kolmeaastaseks ametiajaks, mida võib 
pikendada. Järelevalve ja läbipaistvuse 
eesmärgil küsitleb Euroopa Parlamendi 
vastutav komisjon neid nende ametiaja 
alguses ja keskel.

Or. fr

Muudatusettepanek 255
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevdirektor ja tegevdirektori asetäitja Juhtorgan nimetab tegevdirektori ja 
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nimetatakse ametisse juhtorgani poolt
komisjoni ja EIP ühisettepaneku alusel 
kolmeaastaseks ametiajaks, mida võib 
pikendada.

tegevdirektori asetäitja komisjoni ja EIP 
ühisettepaneku alusel, mille kohta 
Euroopa Parlament on eelnevalt esitanud 
siduva arvamuse, ametisse kolmeaastaseks 
ametiajaks, järgides läbipaistvuse, 
sõltumatuse ja demokraatia põhimõtteid;

Or. it

Muudatusettepanek 256
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Juhtorgani liikmete ja tegevdirektori
ametissenimetamise peab heaks kiitma 
Euroopa Parlament ja nad peavad 
tõendama huvide konflikti puudumist.

Or. en

Muudatusettepanek 257
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSI-l 
on investeeringute komitee, kes vastutab 
võimalike tehingute analüüsimise eest 
kooskõlas EFSI investeerimispoliitikaga ja 
ELi tagatise vormis toetuse andmise 
heakskiitmise eest tehingutele kooskõlas 
artikliga 5, olenemata nende 
geograafilisest asukohast.

5. EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSI-l 
on investeeringute komitee, kes vastutab 
võimalike tehingute analüüsimise eest 
kooskõlas EFSI investeerimispoliitikaga ja 
ELi tagatise vormis toetuse andmise 
heakskiitmise eest tehingutele kooskõlas 
artikliga 5.
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Or. en

Muudatusettepanek 258
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus 
sõltumatut eksperti ja tegevdirektor.
Sõltumatutel ekspertidel on suured 
asjakohased kogemused projektide 
rahastamise valdkonnas ja nad nimetab 
ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 
ametiajaks, mida võib pikendada.

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus 
sõltumatut eksperti ja tegevdirektor.
Sõltumatutel ekspertidel on suured 
asjakohased kogemused projektide 
rahastamise valdkonnas ja nad nimetab 
ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 
ametiajaks, mida võib pikendada.
Vähemalt üks ametissenimetatud 
liikmetest peab olema sotsiaal- ja 
tööhõivepoliitika spetsialist ning 
vastutama komitee otsuste sotsiaalmõju 
hindamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 259
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus
sõltumatut eksperti ja tegevdirektor.
Sõltumatutel ekspertidel on suured 
asjakohased kogemused projektide 
rahastamise valdkonnas ja nad nimetab 
ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 
ametiajaks, mida võib pikendada.

Investeeringute komiteesse kuuluvad
kümme sõltumatut eksperti ja 
tegevdirektor. Sõltumatutel ekspertidel on 
suured asjakohased kogemused projektide 
rahastamise valdkonnas ja nad tunnevad 
liikmesriikide kohalike turgude ja 
sotsiaalküsimuste eripära. Nad nimetab 
ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 
ametiajaks, mida võib pikendada.

Or. pl
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Muudatusettepanek 260
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus 
sõltumatut eksperti ja tegevdirektor.
Sõltumatutel ekspertidel on suured 
asjakohased kogemused projektide 
rahastamise valdkonnas ja nad nimetab 
ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 
ametiajaks, mida võib pikendada.

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus 
sõltumatut eksperti ja tegevdirektor.
Sõltumatutel ekspertidel on suured 
asjakohased kogemused projektide 
rahastamise valdkonnas ja nad nimetab 
ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 
ametiajaks, mida võib pikendada.
Investeeringute komitee üheks 
sõltumatuks eksperdiks nimetatakse 
sotsiaalpoliitika spetsialist. Nimetatud 
ekspert vastutab esitatud projektide 
sotsiaalmõju hindamise eest, et tagada, et 
fondist toetust saavate projektidega 
toetatakse ELi sotsiaalseid eesmärke ja 
tuuakse kasu kogu ühiskonnale.

Or. en

Muudatusettepanek 261
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus 
sõltumatut eksperti ja tegevdirektor.
Sõltumatutel ekspertidel on suured 
asjakohased kogemused projektide 
rahastamise valdkonnas ja nad nimetab 
ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 
ametiajaks, mida võib pikendada.

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus 
sõltumatut eksperti ja tegevdirektor.
Sõltumatud eksperdid peavad tõendama, 
et neil on ekspertteadmised vähemalt ühes 
strateegia „Euroopa 2020” viie eesmärgi 
valdkonnas ja suured asjakohased 
kogemused projektide rahastamise 
valdkonnas. Kaks eksperti nimetab 
ametisse juhtorgan, kaks eksperti nimetab 
ametisse paremate investeeringute 
eesmärgil loodud kodanikühiskonna 



PE551.867v01-00 32/80 AM\1053204ET.doc

ET

platvorm ning Euroopa Parlament ja 
nõukogu nimetavad kumbki ametisse ühe 
eksperdi. Kõik eksperdid nimetatakse 
ametisse kolmeaastaseks ametiajaks, mida 
võib pikendada. Euroopa Parlament ja 
nõukogu kiidavad investeeringute komitee 
koosseisu heaks.

Or. en

Muudatusettepanek 262
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus 
sõltumatut eksperti ja tegevdirektor.
Sõltumatutel ekspertidel on suured 
asjakohased kogemused projektide 
rahastamise valdkonnas ja nad nimetab 
ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 
ametiajaks, mida võib pikendada.

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus 
sõltumatut eksperti ja tegevdirektor.
Sõltumatutel ekspertidel on suured 
asjakohased kogemused projektide 
rahastamise valdkonnas ja nad nimetab 
ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 
ametiajaks, mida võib pikendada.
Investeeringute komitee üheks 
sõltumatuks eksperdiks nimetatakse 
vähemalt üks sotsiaalpoliitika spetsialist. 
Nimetatud ekspert vastutab esitatud 
projektide sotsiaalmõju hindamise eest, et 
tagada, et fondist toetust saavate 
projektidega toetatakse ELi sotsiaalseid 
eesmärke ja tuuakse kasu kogu 
ühiskonnale.

Or. en

Muudatusettepanek 263
Brando Benifei

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus 
sõltumatut eksperti ja tegevdirektor.
Sõltumatutel ekspertidel on suured 
asjakohased kogemused projektide 
rahastamise valdkonnas ja nad nimetab 
ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 
ametiajaks, mida võib pikendada.

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus 
sõltumatut eksperti ja tegevdirektor.
Sõltumatutel ekspertidel on suured 
asjakohased kogemused projektide 
rahastamise ja makromajanduse
valdkonnas ning nad nimetab ametisse 
juhtorgan kolmeaastaseks ametiajaks, mida 
võib pikendada.

Or. en

Muudatusettepanek 264
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus 
sõltumatut eksperti ja tegevdirektor.
Sõltumatutel ekspertidel on suured 
asjakohased kogemused projektide 
rahastamise valdkonnas ja nad nimetab 
ametisse juhtorgan kolmeaastaseks
ametiajaks, mida võib pikendada.

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus 
sõltumatut eksperti ja tegevdirektor.
Sõltumatutel ekspertidel on suured 
asjakohased kogemused projektide 
rahastamise valdkonnas ning suutlikkus 
teha kindlaks projektid, mis suudavad 
suure tõenäosusega pakkuda lahendusi 
suurtele sotsiaal- ja
majandusprobleemidele. Eksperdid
nimetab ametisse juhtorgan aastaseks
ametiajaks, mida võib pikendada.

Or. es

Selgitus

Ekspertide teadmised ja kogemused peaksid hõlmama vajalikku oskust teha kindlaks 
projektid, mis aitavad tulemuslikumalt lahendada ELi ees seisvaid suuri sotsiaal-
majanduslikke küsimusi. Lisaks nimetatakse eksperdid ametisse aastaseks ametiajaks, mida 
võib pikendada.
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Muudatusettepanek 265
Paloma López Bermejo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus 
sõltumatut eksperti ja tegevdirektor.
Sõltumatutel ekspertidel on suured 
asjakohased kogemused projektide 
rahastamise valdkonnas ja nad nimetab 
ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 
ametiajaks, mida võib pikendada.

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus 
sõltumatut eksperti ja tegevdirektor.
Sõltumatutel ekspertidel on suured 
asjakohased kogemused projektide 
rahastamise, tööstusliku arengu ning 
ühtekuuluvus- ja tööhõivepoliitika
valdkonnas ning nad nimetab ametisse 
juhtorgan kolmeaastaseks ametiajaks, mida 
võib pikendada.

Or. en

Muudatusettepanek 266
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus 
sõltumatut eksperti ja tegevdirektor.
Sõltumatutel ekspertidel on suured 
asjakohased kogemused projektide 
rahastamise valdkonnas ja nad nimetab 
ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 
ametiajaks, mida võib pikendada.

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus 
sõltumatut eksperti, kes valitakse 
läbipaistvuse, sõltumatuse, pädevuse ja
demokraatia põhimõtete alusel, ning
tegevdirektor. Sõltumatutel ekspertidel on 
suured asjakohased kogemused projektide 
rahastamise valdkonnas ja nad nimetab 
ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 
ametiajaks, mida võib pikendada.
Investeeringute komitee üheks 
sõltumatuks eksperdiks nimetatakse 
sotsiaalpoliitika spetsialist. Ekspert 
vastutab projektide sotsiaalmõju 
hindamise eest, et tagada, et rahastatud 
projektidega toetatakse ELi eesmärke. 

Or. it
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Muudatusettepanek 267
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik eksperdid peavad tõendama, et neil 
ei ole investeerimistehingute suhtes 
huvide konflikti.

Or. en

Muudatusettepanek 268
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeeringute komitee üheks 
sõltumatuks eksperdiks nimetatakse 
sotsiaalpoliitika spetsialist. Nimetatud 
ekspert vastutab esitatud projektide 
tööhõivele avalduva ja sotsiaalmõju 
hindamise eest, et tagada, et fondist 
toetust saavate projektidega toetatakse 
ELi sotsiaalseid eesmärke ja tuuakse kasu 
kogu ühiskonnale.

Or. en

Muudatusettepanek 269
Paloma López Bermejo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeeringute komitee otsused tehakse
lihthäälteenamusega.

Investeeringute komitee otsused tehakse
konsensuse alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeeringute komitee loob partnerluse 
pädevate riikliku, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutustega, majandus- ja 
sotsiaalpartneritega ja 
kodanikuühiskonda esindavate 
organisatsioonidega. Kõnealused 
partnerid osalevad ELi tagatise vormis 
toetuse andmise hindamises ja 
heakskiitmises.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Paremate investeeringute eesmärgil 
loodud kodanikühiskonna platvorm 

EFSI lepingus sätestatakse, et EFSI 
raames paremate investeeringute 
tegemiseks luuakse kodanikuühiskonna 
platvorm, kes vastutab EFSI rahastamis-
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ja investeerimistehingute kontrollimise 
eest. Kodanikuühiskonna platvorm 
peegeldab investeeringute komitee 
ülesehitust. Platvormi liikmed esitatakse 
heakskiitmiseks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ning nimetatakse ametisse 
hääletuse alusel. Kodanikuühiskonna 
platvorm võib panna veto kõikidele 
tehingutele, mille puhul tal on 
põhjendatud kahtlused artiklis 5 osutatud 
nõuete ja piirangute järgimise suhtes, ja 
tehingutele, mille puhul ta kahtlustab 
juhtorgani või investeeringute komitee 
liikmete huvide konflikti.

Or. en

Selgitus

Juhtorgani liikmetel on seaduspärane huvi nõuda kas piirkondlikel, valdkondlikel või muudel 
põhjustel teatavate tehingute teostamist. Kontrollorgani olemasolu on seetõttu hädavajalik.

Muudatusettepanek 272
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Läbipaistvusklausel

Kvartaliaruannetes avaldatakse kogu 
teave juhtorgani, investeeringute komitee 
või kodanikuühiskonna platvormi liikmete 
töötasude ja hüvitiste kohta ning samuti 
EFSI juhtkonna töötasude ja hüvitiste 
kohta. Kvartaliaruannetes tuleb käsitleda 
soolise tasakaalu vajadust.

Or. en
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Muudatusettepanek 273
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Soolise tasakaalu klausel

Kõigi EFSI organite liikmete ametisse 
nimetamise, valiku- või 
värbamismenetluste suhtes kohaldatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi (XXXX), milles käsitletakse 
soolise tasakaalu parandamist börsil 
noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja 
sellega seotud meetmeid 
(2012/0299/COD).

Or. en

Selgitus

Soolise tasakaalu parandamise direktiiv on ka EFSI juhatuse jaoks äärmiselt oluline, sest 
soolisel tasakaalul on investeerimisstruktuurile positiivne mõju.

Muudatusettepanek 274
Jérôme Lavrilleux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ELi tagatis antakse EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingutele, mille on heaks 
kiitnud artikli 3 lõikes 5 osutatud 
investeeringute komitee, või Euroopa 
Investeerimisfondi rahastamiseks, et teha 
EIP rahastamis- ja investeerimistehinguid 
vastavalt artikli 7 lõikele 2. Asjaomased 
tehingud on kooskõlas liidu poliitikaga ja 
toetavad mis tahes järgmist üldeesmärki:

2. ELi tagatis antakse EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingutele, mille on heaks 
kiitnud artikli 3 lõikes 5 osutatud 
investeeringute komitee, või Euroopa 
Investeerimisfondi rahastamiseks, et teha 
EIP rahastamis- ja investeerimistehinguid 
vastavalt artikli 7 lõikele 2. Asjaomased 
tehingud on kooskõlas liidu poliitikaga, 
püüavad tagada jätkusuutlikkust ja 
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toetavad mis tahes järgmist üldeesmärki:

Or. fr

Muudatusettepanek 275
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ELi tagatis antakse EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingutele, mille on heaks 
kiitnud artikli 3 lõikes 5 osutatud 
investeeringute komitee, või Euroopa 
Investeerimisfondi rahastamiseks, et teha 
EIP rahastamis- ja investeerimistehinguid 
vastavalt artikli 7 lõikele 2. Asjaomased 
tehingud on kooskõlas liidu poliitikaga ja
toetavad mis tahes järgmist üldeesmärki:

2. ELi tagatis antakse EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingutele, mille on heaks 
kiitnud artikli 3 lõikes 5 osutatud 
investeeringute komitee, või Euroopa 
Investeerimisfondi rahastamiseks, et teha 
EIP rahastamis- ja investeerimistehinguid 
vastavalt artikli 7 lõikele 2. Kõik
asjaomased tehingud on kooskõlas liidu 
poliitikaga ning toetavad vähemalt ühte
järgmist üldeesmärki ja ühte strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärki:

Or. en

Muudatusettepanek 276
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ELi tagatis antakse EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingutele, mille on heaks 
kiitnud artikli 3 lõikes 5 osutatud 
investeeringute komitee, või Euroopa 
Investeerimisfondi rahastamiseks, et teha 
EIP rahastamis- ja investeerimistehinguid 
vastavalt artikli 7 lõikele 2. Asjaomased 
tehingud on kooskõlas liidu poliitikaga ja 
toetavad mis tahes järgmist üldeesmärki:

2. ELi tagatis antakse EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingutele, mille on heaks 
kiitnud artikli 3 lõikes 5 osutatud 
investeeringute komitee, või Euroopa 
Investeerimisfondi rahastamiseks, et teha 
EIP rahastamis- ja investeerimistehinguid 
vastavalt artikli 7 lõikele 2. Asjaomased 
tehingud on kooskõlas liidu poliitikaga, 
aitavad kaasa Euroopa 2020. aasta 
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strateegia eesmärkide saavutamisele ja 
toetavad mis tahes järgmist üldeesmärki:

Or. en

Muudatusettepanek 277
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ELi tagatis antakse EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingutele, mille on heaks 
kiitnud artikli 3 lõikes 5 osutatud 
investeeringute komitee, või Euroopa 
Investeerimisfondi rahastamiseks, et teha 
EIP rahastamis- ja investeerimistehinguid 
vastavalt artikli 7 lõikele 2. Asjaomased 
tehingud on kooskõlas liidu poliitikaga ja 
toetavad mis tahes järgmist üldeesmärki:

2. ELi tagatis antakse EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingutele, mille on heaks 
kiitnud artikli 3 lõikes 5 osutatud 
investeeringute komitee, või Euroopa 
Investeerimisfondi rahastamiseks, et teha 
EIP rahastamis- ja investeerimistehinguid 
vastavalt artikli 7 lõikele 2. Asjaomased 
tehingud on kooskõlas liidu poliitikaga, 
eelkõige ELi sotsiaalpoliitika prioriteetide 
eesmärkidega ning sotsiaalsete ja
võrdõiguslikkuse eeltingimuste 
kaasamisega, ja toetavad mis tahes 
järgmist üldeesmärki:

Or. en

Muudatusettepanek 278
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ELi tagatis antakse EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingutele, mille on heaks 
kiitnud artikli 3 lõikes 5 osutatud 
investeeringute komitee, või Euroopa 
Investeerimisfondi rahastamiseks, et teha 
EIP rahastamis- ja investeerimistehinguid 
vastavalt artikli 7 lõikele 2. Asjaomased 

2. ELi tagatis antakse EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingutele, mille on heaks 
kiitnud artikli 3 lõikes 5 osutatud 
investeeringute komitee, või Euroopa 
Investeerimisfondi rahastamiseks, et teha 
EIP rahastamis- ja investeerimistehinguid 
vastavalt artikli 7 lõikele 2. Asjaomased 
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tehingud on kooskõlas liidu poliitikaga ja 
toetavad mis tahes järgmist üldeesmärki:

tehingud on kooskõlas liidu poliitikaga, 
aitavad kaasa strateegia „EL 2020” 
eesmärkide saavutamisele ja toetavad mis 
tahes järgmist üldeesmärki:

Or. en

Muudatusettepanek 279
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ELi tagatis antakse EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingutele, mille on heaks 
kiitnud artikli 3 lõikes 5 osutatud
investeeringute komitee, või Euroopa 
Investeerimisfondi rahastamiseks, et teha 
EIP rahastamis- ja investeerimistehinguid 
vastavalt artikli 7 lõikele 2. Asjaomased 
tehingud on kooskõlas liidu poliitikaga ja 
toetavad mis tahes järgmist üldeesmärki:

2. ELi tagatis antakse EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingutele, mille on heaks 
kiitnud artikli 3 lõikes 5 osutatud 
investeeringute komitee, või Euroopa 
Investeerimisfondi rahastamiseks, et teha 
EIP rahastamis- ja investeerimistehinguid 
vastavalt artikli 7 lõikele 2. Asjaomased 
tehingud on kooskõlas liidu poliitikaga, 
aitavad kaasa strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärkide saavutamisele ja toetavad mis 
tahes järgmist üldeesmärki:

Or. en

Muudatusettepanek 280
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ELi tagatis antakse EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingutele, mille on heaks 
kiitnud artikli 3 lõikes 5 osutatud 
investeeringute komitee, või Euroopa 
Investeerimisfondi rahastamiseks, et teha 
EIP rahastamis- ja investeerimistehinguid 
vastavalt artikli 7 lõikele 2. Asjaomased 

2. ELi tagatis antakse EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingutele, mille on heaks 
kiitnud artikli 3 lõikes 5 osutatud 
investeeringute komitee, või Euroopa
Investeerimisfondi rahastamiseks, et teha 
EIP rahastamis- ja investeerimistehinguid 
vastavalt artikli 7 lõikele 2. Asjaomased 
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tehingud on kooskõlas liidu poliitikaga ja
toetavad mis tahes järgmist üldeesmärki:

tehingud on kooskõlas liidu poliitikaga, et 
töötuse määra vähendamine on projektide 
valikul peamine kriteerium, ja peavad 
toetama mis tahes järgmist üldeesmärki:

Or. es

Muudatusettepanek 281
Siôn Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ELi tagatis antakse EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingutele, mille on heaks 
kiitnud artikli 3 lõikes 5 osutatud 
investeeringute komitee, või Euroopa 
Investeerimisfondi rahastamiseks, et teha 
EIP rahastamis- ja investeerimistehinguid 
vastavalt artikli 7 lõikele 2. Asjaomased 
tehingud on kooskõlas liidu poliitikaga ja 
toetavad mis tahes järgmist üldeesmärki:

2. ELi tagatis antakse EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingutele, mille on heaks 
kiitnud artikli 3 lõikes 5 osutatud 
investeeringute komitee, või Euroopa 
Investeerimisfondi rahastamiseks, et teha 
EIP rahastamis- ja investeerimistehinguid 
vastavalt artikli 7 lõikele 2. Asjaomased 
tehingud on kooskõlas liidu poliitikaga, 
aitavad kaasa Euroopa 2020. aasta sihtide 
saavutamisele ja toetavad mis tahes 
järgmist üldeesmärki:

Or. en

Muudatusettepanek 282
Ivan Jakovčić

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) taristu arendamine, sealhulgas 
transpordivaldkonnas, eelkõige
tööstuskeskustes, energiavaldkonnas, 
eelkõige energiaühendus, ja digitaalse 
taristu valdkonnas;

(a) taristu arendamine, sealhulgas 
transpordivaldkonnas, eelkõige tööstus- ja 
turismikeskustes, energiavaldkonnas, 
eelkõige energiaühenduses, ja digitaalse 
taristu valdkonnas;
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Or. hr

Muudatusettepanek 283
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) , eelkõige tööstuskeskustes, 
energiavaldkonnas, eelkõige
energiaühendus, ja digitaalse taristu 
valdkonnas;

(a) taristu arendamine, sealhulgas 
transpordivaldkonnas, energiavaldkonnas, 
eelkõige energiaühenduses, ja digitaalse 
taristu valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 284
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) taristu arendamine, sealhulgas 
transpordivaldkonnas, eelkõige 
tööstuskeskustes, energiavaldkonnas, 
eelkõige energiaühendus, ja digitaalse 
taristu valdkonnas;

(a) taristu arendamine, sealhulgas 
transpordivaldkonnas, eelkõige 
tööstuskeskustes, energiavaldkonnas, 
eelkõige energiaühenduses, ja digitaalse 
taristu valdkonnas; erilist tähelepanu 
pööratakse piiriülestele projektidele.

Or. fr

Muudatusettepanek 285
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b



PE551.867v01-00 44/80 AM\1053204ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud haridusse ja koolitusse, 
tervishoidu, teadus- ja arendustegevusse, 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasse 
ning innovatsiooni;

(b) investeeringud sotsiaalpoliitikasse, 
sealhulgas sotsiaalkaitsesse, 
sotsiaalteenustesse, sotsiaal- ja 
solidaarsesse majandusse, haridusse alates 
varasest east ja koolitusse, tervishoidu, 
teadus- ja arendustegevusse, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiasse ning 
innovatsiooni;

Or. en

Muudatusettepanek 286
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud haridusse ja koolitusse, 
tervishoidu, teadus- ja arendustegevusse, 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasse 
ning innovatsiooni;

(b) investeeringud haridusse ja koolitusse, 
tervishoidu, teadus- ja arendustegevusse, 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasse 
ning innovatsiooni, sotsiaalteenuste, 
sotsiaalmajandusse ja 
sotsiaalettevõtetesse;

Or. en

Muudatusettepanek 287
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud haridusse ja koolitusse, 
tervishoidu, teadus- ja arendustegevusse, 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasse 
ning innovatsiooni;

(b) investeeringud sotsiaalvaldkonda, 
sealhulgas sotsiaalkaitsesse, sotsiaal- ja 
hooldusteenustesse ning 
sotsiaalmajandusse, haridusse ja 
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koolitusse, tervishoidu, teadus- ja 
arendustegevusse, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiasse ning 
innovatsiooni;

Or. en

Muudatusettepanek 288
Siôn Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud haridusse ja koolitusse, 
tervishoidu, teadus- ja arendustegevusse, 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasse 
ning innovatsiooni;

(b) investeeringud haridusse ja koolitusse, 
tervishoidu, sotsiaal- ja pikaajalise 
hoolduse teenustesse, teadus- ja 
arendustegevusse, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiasse ning 
innovatsiooni;

Or. en

Muudatusettepanek 289
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) taristuprojektid keskkonna, 
loodusvarade, linnaarenduse ja
sotsiaalvaldkonnas;

(d) taristuprojektid keskkonna, 
loodusvarade, linnaarenduse, sotsiaal- ja
avalike teenuste valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 290
Siôn Simon
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) taristuprojektid keskkonna, 
loodusvarade, linnaarenduse ja
sotsiaalvaldkonnas;

(d) taristuprojektid keskkonna, 
loodusvarade, linnaarenduse ja
sotsiaalmajanduse valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 291
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) rahalise toetuse andmine artikli 1 lõikes 
1 osutatud äriühingutele, sealhulgas 
käibekapitali riski rahastamine.

(e) rahalise toetuse andmine väikestele, 
keskmise suurusega ja mikroettevõtjatele, 
lisaks artikli 1 lõikes 1 osutatud kuni 3000 
töötajaga ettevõtetele, innovatiivsetele 
idufirmadele ja suure riskiga projektidele,
sealhulgas käibekapitali riski rahastamine.

Or. it

Muudatusettepanek 292
Siôn Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) rahalise toetuse andmine artikli 1 lõikes 
1 osutatud äriühingutele, sealhulgas 
käibekapitali riski rahastamine.

(e) rahalise toetuse andmine artikli 1 lõikes 
1 osutatud äriühingutele, sealhulgas 
käibekapitali riski rahastamine. Artiklis 1 
osutatud äriühingute puhul tuleks 20 % 
eraldada sotsiaalettevõtetele, keskendudes 
sotsiaalse kaasatuse projektidele ja 
tegevustele.
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Or. en

Muudatusettepanek 293
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) investeeringud suure töökohtade 
loomise potentsiaaliga sektoritesse, 
keskendudes pikaajalisele ja 
jätkusuutlikule mõjule, sealhulgas 
sotsiaal-, tervishoiu ja hooldussektoritesse 
ning samuti sotsiaal- ja solidaarsesse 
majandusse.

Or. en

Muudatusettepanek 294
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) investeeringud suure töökohtade 
loomise potentsiaaliga sektoritesse, 
keskendudes pikaajalisele ja 
jätkusuutlikule mõjule, sealhulgas 
sotsiaal-, tervishoiu ja hooldussektoritesse 
ning samuti sotsiaalmajandusse.

Or. en

Muudatusettepanek 295
Patrick Le Hyaric
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) investeeringud suure töökohtade 
loomise potentsiaaliga sektoritesse, 
keskendudes pikaajalisele ja 
jätkusuutlikule mõjule, sealhulgas 
sotsiaal-, tervishoiu ja hooldussektortesse 
ning samuti sotsiaalmajandusse.

Or. en

Muudatusettepanek 296
Marek Plura, Krzysztof Hetman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) investeeringud, mis annavad suurt 
sotsiaal-majanduslikku kasu ning 
toetavad pikaajalist majanduskasvu ja 
töökohtade loomist;

Or. en

Muudatusettepanek 297
Agnes Jongerius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) toetus töövõimalusterohkele 
majanduse taastumisele, investeerides 
projektidesse, millel on suurim võimalik 
mõju inimväärsete töökohtade loomisele.

Or. fr
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Muudatusettepanek 298
Maria João Rodrigues

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) võimalikult soodsa mõju tagamine 
kvaliteetsete töökohtade loomisele ning 
majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele.

Or. en

Muudatusettepanek 299
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mis tahes tehing toetab vähemalt üht 
strateegia „EL 2020” üldeesmärki:

1. tööhõive määra kasv, et 75 % 20–64-
aastastest inimestest töötaksid;

2. investeeringute suurendamine teadus-
ja arendustegevuse / innovatsiooni, et 3 % 
ELi SKPst (avalik ja erasektor kokku) 
oleks investeeritud teadus- ja 
arendustegevusse / innovatsiooni;

3. kliimamuutuste- / energiapoliitika 
parandamine, et võrreldes 1990. aastaga 
väheneks kasvuhoonegaaside heitkogus 
20 % (või isegi 30 %, kui tingimused on 
õiged), 20 % energiat oleks pärit 
taastuvatest energiaallikatest ning 
energiatõhusus suureneks 20 % võrra; 

4. haridusele juurdepääsu ja haridustee 
jätkamise parandamine, et koolist 
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väljalangevus oleks alla 10 % ja vähemalt 
40 % 30–34-aastastest inimestest 
lõpetaksid kõrghariduse; 

5. vaesuse / sotsiaalse tõrjutuse 
vähendamine, et vaesuses ja sotsiaalses 
tõrjutuses elavate või selle ohus olevate 
inimeste arv väheneks vähemalt 20 
miljoni inimese võrra. 

Or. en

Muudatusettepanek 300
Paloma López Bermejo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks antakse ELi tagatis EIP kaudu 
selliste sihtotstarbeliste 
investeerimisplatvormide ja riiklike 
tugipankade toetuseks, kes investeerivad 
tehingutesse, mis vastavad käesoleva 
määruse nõuetele. Sel juhul määrab 
juhtorgan kindlaks aktsepteeritavate 
investeerimisplatvormidega seotud 
põhimõtted.

Lisaks antakse ELi tagatis EIP kaudu 
selliste sihtotstarbeliste 
investeerimisplatvormide ja riiklike 
tugipankade toetuseks, kes investeerivad 
tehingutesse, mis vastavad käesoleva 
määruse nõuetele. Sel juhul määrab 
juhtorgan kindlaks aktsepteeritavate 
investeerimisplatvormidega seotud 
põhimõtted. Investeeringute komitee on 
kohustatud tagama, et ELi tagatisega 
projektid üldiselt edendaksid Euroopa 
sotsiaalset ja piirkondlikku 
ühtekuuluvust.

Or. en

Muudatusettepanek 301
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks nõuab Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fond (EFSI) iga tehingu 
kohta selle töökohtade loomise 
potentsiaali prognoosi. Tehingute puhul, 
millel ei ole töökohtade loomise 
potentsiaali, tuleb esitada tõendusmaterjal 
selle kohta, et need toetavad strateegia 
„EL 2020” viiest eesmärgist vähemalt 
kahte eesmärki.

Or. en

Muudatusettepanek 302
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et suunata projektide valikut, mida EFSI 
saab toetada, lisab juhtorgan strateegilisse 
suunda, strateegilisse varade jaotusse 
ning tegevuspõhimõtetesse ja -korda, 
sealhulgas investeerimispoliitikasse, 
sotsiaal- ja võrdõiguslikkuse 
eeltingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 303
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et suunata projektide valikut, mida EFSI 
saab toetada, lisab juhtorgan strateegilisse 
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suunda, strateegilisse varade jaotusse 
ning tegevuspõhimõtetesse ja -korda, 
sealhulgas investeerimispoliitikasse, 
tööhõive ja sotsiaalse mõjuga arvestamise.

Or. en

Muudatusettepanek 304
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi tagatist ei anta alljärgneva toetuseks:

a) tuumajõujaamade tegevuse lõpetamine 
või nende rajamine;

b) fossiilkütuste kasutamine ja 
töötlemine;

c) lennujaama taristud;

d) kõik projektid, mis toovad kaasa 
töökohtade ümberpaigutamise või 
kadumise;

ELi tagatisest antav toetus ei asenda 
turupõhist rahastamist ega liikmesriigi 
riiklikku kulutust esimeses lõigus 
osutatud eesmärkidele.

Or. en

Muudatusettepanek 305
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõendamiskohustus eespool nimetatud 
investeeringute kriteeriumite täitmise osas 
on investeeringute komiteel, kes on 
kohustatud avalikult reageerima 
järelpärimistele ELi tagatise kasutamise 
nõuete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 306
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et suunata projektide valikut, mida EFSI 
saab toetada, lisab juhtorgan strateegilisse 
suunda, strateegilisse varade jaotusse 
ning tegevuspõhimõtetesse ja -korda, 
sealhulgas investeerimispoliitikasse, 
sotsiaal- ja võrdõiguslikkuse 
eeltingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 307
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastavalt Euroopa Investeerimispanga 
põhikirja artiklile 17 nõuab EIP 
rahastamistehingute kasusaajatelt tasu, et 
katta EFSIga seotud kulusid. Ilma et see 
piiraks lõigete 2 ja 3 kohaldamist, ei kaeta

3. Liidu eelarvest ei kaeta EIP 
halduskulusid ega muid tasusid rahastamis-
ja investeerimistehingute eest, mida EIP 
teeb käesoleva määruse alusel.
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liidu eelarvest EIP halduskulusid ega muid 
tasusid rahastamis- ja 
investeerimistehingute eest, mida EIP teeb 
käesoleva määruse alusel.

Or. it

Muudatusettepanek 308
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tingimusel et täidetud on asjaomased 
abikõlblikkuse kriteeriumid, võivad 
liikmesriigid kasutada Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfonde, et 
toetada selliste toetuskõlblike projektide 
rahastamist, millesse EIP ELi tagatise 
toetusel investeerib.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 309
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tingimusel et täidetud on asjaomased 
abikõlblikkuse kriteeriumid, võivad 
liikmesriigid kasutada Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfonde, et toetada selliste 
toetuskõlblike projektide rahastamist, 
millesse EIP ELi tagatise toetusel 
investeerib.

4. Tingimusel et täidetud on asjaomased 
abikõlblikkuse kriteeriumid, muu hulgas 
riigiabi eeskirjad ja rahastamise 
ülemmäärad, võivad liikmesriigid 
kasutada Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfonde, et toetada selliste 
toetuskõlblike projektide rahastamist, 
millesse EIP ELi tagatise toetusel 
investeerib.
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Or. en

Muudatusettepanek 310
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tingimusel et täidetud on asjaomased 
abikõlblikkuse kriteeriumid, võivad 
liikmesriigid kasutada Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfonde, et toetada selliste 
toetuskõlblike projektide rahastamist, 
millesse EIP ELi tagatise toetusel 
investeerib.

4. Tingimusel et täidetud on asjaomased 
abikõlblikkuse kriteeriumid, võivad 
liikmesriigid kasutada Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfonde, et toetada selliste 
toetuskõlblike projektide rahastamist, 
millesse EIP ELi tagatise toetusel 
investeerib. Tehing võib saada toetust EL 
tagatisest ja teistest liidu vahenditest 
tingimusel, et kuluartikkel ei saa toetust 
rohkem kui ühest allikast.

Or. en

Muudatusettepanek 311
Ulrike Trebesius

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tingimusel et täidetud on asjaomased 
abikõlblikkuse kriteeriumid, võivad 
liikmesriigid kasutada Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfonde, et toetada selliste 
toetuskõlblike projektide rahastamist, 
millesse EIP ELi tagatise toetusel 
investeerib.

4. Tingimusel et täidetud on asjaomased 
abikõlblikkuse kriteeriumid, võivad 
liikmesriigid kasutada Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfonde, et toetada selliste 
toetuskõlblike projektide rahastamist, 
millesse EIP ELi tagatise toetusel 
investeerib. EFSI kaudu ei või 
kaasrahastada neid projekte, mis on 
abikõlblikud Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide raames.

Or. en
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Muudatusettepanek 312
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 2 kohaselt tagatisfondile eraldatud 
rahalisi vahendeid haldab otseselt komisjon 
ja neid investeeritakse usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte kohaselt, 
järgides asjakohaseid usaldatavusnõudeid.

4. Lõike 2 kohaselt tagatisfondile eraldatud 
rahalisi vahendeid haldab otseselt 
komisjon, mille kohta Euroopa Parlament 
on eelnevalt andnud siduva arvamuse, ja 
neid investeeritakse usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte kohaselt, 
järgides asjakohaseid usaldatavusnõudeid.

Or. it

Muudatusettepanek 313
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 17 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega korrigeeritakse lõikes 5 sätestatud 
sihtsummat kuni 10 %, et paremini 
kajastada ELi tagatise realiseerimise 
võimalikku riski.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 314
Ivan Jakovčić

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon ja EIP edendavad 
liikmesriikide toel läbipaistva praeguste ja 
võimalike tulevaste investeerimisprojektide 
registri loomist liidus. Register ei mõjuta 
lõplike projektide valimist toetuseks 
vastavalt artikli 3 lõikele 5.

1. Komisjon ja EIP edendavad 
liikmesriikide ning piirkondlike ja 
kohalike ametiasutuste toel läbipaistva 
praeguste ja võimalike tulevaste 
investeerimisprojektide registri loomist 
liidus. Register ei mõjuta lõplike projektide 
valimist toetuseks vastavalt artikli 3 lõikele 
5.

Or. hr

Muudatusettepanek 315
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon ja EIP edendavad 
liikmesriikide toel läbipaistva praeguste ja 
võimalike tulevaste investeerimisprojektide 
registri loomist liidus. Register ei mõjuta 
lõplike projektide valimist toetuseks 
vastavalt artikli 3 lõikele 5.

1. Komisjon ja EIP edendavad 
liikmesriikide ettepanekute alusel
läbipaistva praeguste ja võimalike tulevaste 
investeerimisprojektide registri loomist 
liidus. Register ei mõjuta lõplike projektide 
valimist toetuseks vastavalt artikli 3 lõikele 
5.

Or. en

Muudatusettepanek 316
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon ja EIP edendavad 
liikmesriikide toel läbipaistva praeguste ja 
võimalike tulevaste investeerimisprojektide 

1. Juhtorgan edendab Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu mandaadi alusel 
täiesti läbipaistva praeguste ja võimalike 
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registri loomist liidus. Register ei mõjuta 
lõplike projektide valimist toetuseks 
vastavalt artikli 3 lõikele 5.

tulevaste investeerimisprojektide registri 
loomist liidus. Projekte ja toiminguid 
võivad paremateks investeeringuteks 
registrisse pakkuda juhtkomitee ning 
samuti sellega seotud kodanikuühiskonna 
platvormi kõik liikmed. Register ei mõjuta 
lõplike projektide valimist toetuseks 
vastavalt artikli 3 lõikele 5.

Or. en

Muudatusettepanek 317
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon ja EIP edendavad 
liikmesriikide toel läbipaistva praeguste ja 
võimalike tulevaste investeerimisprojektide 
registri loomist liidus. Register ei mõjuta 
lõplike projektide valimist toetuseks 
vastavalt artikli 3 lõikele 5.

1. Komisjon ja EIP edendavad 
liikmesriikide ning Euroopa Parlamendi
toel läbipaistva praeguste ja võimalike 
tulevaste investeerimisprojektide registri 
loomist liidus. Register ei mõjuta lõplike 
projektide valimist toetuseks vastavalt 
artikli 3 lõikele 5.

Or. it

Muudatusettepanek 318
Paloma López Bermejo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon ja EIP edendavad 
liikmesriikide toel läbipaistva praeguste ja 
võimalike tulevaste investeerimisprojektide 
registri loomist liidus. Register ei mõjuta 
lõplike projektide valimist toetuseks 
vastavalt artikli 3 lõikele 5.

1. Komisjon, Euroopa Parlament ja EIP 
edendavad liikmesriikide toel läbipaistva 
praeguste ja võimalike tulevaste 
investeerimisprojektide registri loomist 
liidus. Register ei mõjuta lõplike projektide 
valimist toetuseks vastavalt artikli 3 lõikele 
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5.

Or. en

Muudatusettepanek 319
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon ja EIP koostavad, 
ajakohastavad ja levitavad korrapäraselt ja 
struktureeritud viisil teavet praeguste ja 
tulevaste investeeringute kohta, mis 
märkimisväärselt aitavad saavutada ELi 
poliitikaeesmärke.

2. Komisjon ja EIP koostavad, 
ajakohastavad ja levitavad korrapäraselt ja 
struktureeritud viisil kogu kättesaadavat
teavet praeguste ja tulevaste 
investeeringute kohta, mis 
märkimisväärselt aitavad saavutada ELi 
poliitikaeesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 320
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon ja EIP koostavad, 
ajakohastavad ja levitavad korrapäraselt ja
struktureeritud viisil teavet praeguste ja 
tulevaste investeeringute kohta, mis 
märkimisväärselt aitavad saavutada ELi 
poliitikaeesmärke.

2. Komisjon ja EIP koostavad, 
ajakohastavad ja levitavad korrapäraselt, 
struktureeritud ja läbipaistval viisil teavet 
praeguste ja tulevaste investeeringute 
kohta, mis märkimisväärselt aitavad 
saavutada ELi poliitikaeesmärke.

Or. it

Muudatusettepanek 321
Ivan Jakovčić
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad, ajakohastavad 
ja levitavad korrapäraselt ja struktureeritud 
viisil teavet nende territooriumil tehtavate 
praeguste ja tulevaste 
investeerimisprojektide kohta.

3. Liikmesriigid ning kohalikud ja 
piirkondlikud ametiasutused koostavad, 
ajakohastavad ja levitavad korrapäraselt ja 
struktureeritud viisil teavet nende 
territooriumil tehtavate praeguste ja 
tulevaste investeerimisprojektide kohta.

Or. hr

Muudatusettepanek 322
Maria João Rodrigues

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad, ajakohastavad 
ja levitavad korrapäraselt ja struktureeritud 
viisil teavet nende territooriumil tehtavate 
praeguste ja tulevaste 
investeerimisprojektide kohta.

3. Liikmesriigid koostavad, ajakohastavad 
ja levitavad korrapäraselt ja struktureeritud 
viisil teavet nende territooriumil tehtavate 
praeguste ja tulevaste 
investeerimisprojektide kohta, sealhulgas 
nende potentsiaali kohta luua 
kvaliteetseid töökohti.

Or. en

Muudatusettepanek 323
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad, ajakohastavad 
ja levitavad korrapäraselt ja struktureeritud 
viisil teavet nende territooriumil tehtavate 

3. Liikmesriigid ning kohalikud ja 
piirkondlikud ametiasutused koostavad, 
ajakohastavad ja levitavad korrapäraselt ja 
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praeguste ja tulevaste 
investeerimisprojektide kohta.

struktureeritud viisil teavet nende 
territooriumil tehtavate praeguste ja 
tulevaste investeerimisprojektide kohta
eelkõige sidusrühmadele.

Or. en

Muudatusettepanek 324
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad, ajakohastavad 
ja levitavad korrapäraselt ja struktureeritud 
viisil teavet nende territooriumil tehtavate 
praeguste ja tulevaste 
investeerimisprojektide kohta.

3. Liikmesriigid koostavad, ajakohastavad 
ja levitavad korrapäraselt, struktureeritud ja
läbipaistval viisil teavet nende 
territooriumil tehtavate praeguste ja 
tulevaste investeerimisprojektide kohta.

Or. it

Muudatusettepanek 325
Jérôme Lavrilleux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Järelevalve ja läbipaistvuse huvides 
küsivad komisjon, EIP ja liikmesriigid 
igal aastal Euroopa Parlamendi arvamust 
Euroopa investeerimisprojektide registri 
sisu kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 326
Maria João Rodrigues
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EIP annab kord poolaastas, vajaduse 
korral koos EIFiga, komisjonile aru 
käesoleva määruse kohaste EIP rahastamis-
ja investeerimistehingute kohta. Aruandes 
hinnatakse vastavust artikli 2 lõike 1 punkti 
g kohaselt kehtestatud ELi tagatise 
kasutamise nõuetele ja peamistele 
tulemusnäitajatele. Aruanne sisaldab ka 
statistilisi, finants- ja 
raamatupidamisandmeid iga EIP 
rahastamis- ja investeerimistehingu kohta 
ning agregeeritult.

1. EIP ja EFSI investeeringute komitee 
annavad kord poolaastas, vajaduse korral 
koos EIFiga, komisjonile, nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile aru käesoleva 
määruse kohaste EIP ja EFSI rahastamis-
ja investeerimistehingute kohta. Aruandes 
hinnatakse vastavust artikli 2 lõike 1 punkti 
g kohaselt kehtestatud ELi tagatise 
kasutamise nõuetele ja peamistele 
tulemusnäitajatele. Aruanne sisaldab ka 
statistilisi, finants- ja 
raamatupidamisandmeid iga EIP 
rahastamis- ja investeerimistehingu kohta 
ning agregeeritult. Aruanne peaks 
sisaldama ka üksikasjalikku kvalitatiivset 
hinnangut asjaomaste tehingute kohta, 
nagu on määratletud artiklis 5.

Or. en

Muudatusettepanek 327
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EIP annab kord poolaastas, vajaduse 
korral koos EIFiga, komisjonile aru 
käesoleva määruse kohaste EIP rahastamis-
ja investeerimistehingute kohta. Aruandes 
hinnatakse vastavust artikli 2 lõike 1 punkti 
g kohaselt kehtestatud ELi tagatise 
kasutamise nõuetele ja peamistele 
tulemusnäitajatele. Aruanne sisaldab ka 
statistilisi, finants- ja 
raamatupidamisandmeid iga EIP 
rahastamis- ja investeerimistehingu kohta 
ning agregeeritult.

1. EIP annab kord poolaastas, vajaduse 
korral koos EIFiga, komisjonile aru 
käesoleva määruse kohaste EIP rahastamis-
ja investeerimistehingute kohta. Aruandes 
hinnatakse vastavust artikli 2 lõike 1 punkti 
g kohaselt kehtestatud ELi tagatise 
kasutamise nõuetele ja peamistele 
tulemusnäitajatele. Aruanne sisaldab ka 
statistilisi, finants- ja 
raamatupidamisandmeid iga EIP 
rahastamis- ja investeerimistehingu kohta 
ning agregeeritult. Aruanne koostatakse 
vastavalt läbipaistvuse, sõltumatuse ja 
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jagamise põhimõtetele.

Or. it

Muudatusettepanek 328
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EIP annab kord aastas, vajaduse korral 
koos EIFiga, Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aru EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingute kohta. See aruanne 
avalikustatakse ja see hõlmab järgmist:

2. EIP annab kord iga kuue kuu tagant, 
vajaduse korral koos EIFiga, Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aru EIP 
rahastamis- ja investeerimistehingute 
kohta. See aruanne avalikustatakse ja see 
hõlmab järgmist:

Or. it

Muudatusettepanek 329
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) hinnang loodud töökohtade arvule, 
kvaliteedile ja jätkusuutlikkusele;

Or. en

Muudatusettepanek 330
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt a b (uus)



PE551.867v01-00 64/80 AM\1053204ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) hinnang Euroopa lisaväärtusele ja 
ELi poliitikaeesmärkide, eelkõige liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia saavutamisse 
tehtud panusele;

Or. en

Muudatusettepanek 331
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) koondhinnang EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingute lisandväärtuse, 
erasektori vahendite kaasamise ning 
hinnanguliste ja tegelike väljundite, 
tulemuste ja mõju kohta;

(b) koondhinnang EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingute, lisandväärtuse, 
erasektori vahendite kaasamise ning 
hinnanguliste ja tegelike väljundite, 
tulemuste ning majandusliku ja sotsiaalse
mõju, sh uute töökohtade arvule 
avaldatava mõju kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 332
Maria João Rodrigues

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) koondhinnang EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingute lisandväärtuse,
erasektori vahendite kaasamise ning 
hinnanguliste ja tegelike väljundite, 
tulemuste ja mõju kohta;

(b) koondhinnang EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingute lisandväärtuse, 
erasektori vahendite kaasamise ning 
hinnanguliste ja tegelike väljundite, 
tulemuste ja mõju kohta sh töökohtade 
loomisele;
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Or. en

Muudatusettepanek 333
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) koondhinnang EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingute lisandväärtuse, 
erasektori vahendite kaasamise ning 
hinnanguliste ja tegelike väljundite, 
tulemuste ja mõju kohta;

(b) koondhinnang EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingute lisandväärtuse, 
erasektori vahendite kaasamise ning 
hinnanguliste ja tegelike väljundite, 
tulemuste ja mõju kohta muu hulgas 
töökohtade loomisele ja sotsiaalsete 
erinevuste vähendamisele;

Or. es

Muudatusettepanek 334
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) hinnang EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingute kvaliteedi kohta;

(d) hinnang EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingute kvaliteedi ja 
saavutatud tulemuste kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 335
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) hinnang EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingute mõju kohta 
töökohtade loomisele;

Or. es

Selgitus

Kuna uute töökohtade loomine on üks EFSI esmatähtsaid eesmärke, on oluline viia läbi 
konkreetne hinnang investeeringute mõju kohta sellel alal.

Muudatusettepanek 336
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) EFSI finantsaruanded. (f) EFSI finantsaruanded, sealhulgas 
peatükk juhtorgani, investeeringute 
komitee või kodanikuühiskonna platvormi 
liikmete mis tahes tasude ja hüvitiste 
kohta, ning samuti EFSI juhtkonna 
palkade ja hüvitiste kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 337
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) hinnang panuse kohta liidu 
eesmärkidesse ja strateegia „Euroopa 
2020” sihtidesse tööhõive, hariduse ja 
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vaesuse vähendamise valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 338
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) juhtorgani, investeeringute komitee, 
kodanikuühiskonna platvormi ja EFSI 
juhtkonna sooline tasakaal;

Or. en

Muudatusettepanek 339
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) hinnang panuse kohta liidu 
sotsiaalsetesse eesmärkidesse, eelkõige 
kvaliteetsete töökohtade loomisse ja 
strateegia „Euroopa 2020” sihtidesse 
tööhõive, hariduse ja vaesuse 
vähendamise valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 340
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt f b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) hinnang panuse kohta liidu 
sotsiaalsetesse ja võrdsuse alastesse 
eesmärkidesse, eelkõige kvaliteetsete 
töökohtade loomisse ja strateegia 
„Euroopa 2020” sihtidesse tööhõive, 
hariduse ja vaesuse vähendamise 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 341
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni raamatupidamisarvestuse 
eesmärgil ning ELi tagatisega kaetud 
riskide ja tagatisfondi valitsemise kohta aru 
andmise eesmärgil esitab EIP, vajaduse 
korral koostöös EIFiga, komisjonile igal 
aastal järgmise teabe:

3. Komisjoni raamatupidamisarvestuse 
eesmärgil ning ELi tagatisega kaetud 
riskide ja tagatisfondi valitsemise kohta aru 
andmise eesmärgil esitab EIP koostöös 
EIFiga, komisjonile igal aastal järgmise 
teabe:

Or. it

Muudatusettepanek 342
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EIP esitab komisjonile taotluse korral
mis tahes täiendava teabe, mida on vaja 
komisjoni kohustuste täitmiseks seoses 
käesoleva määrusega.

4. EIP esitab komisjonile ja Euroopa 
Parlamendile mis tahes täiendava teabe, 
mida on vaja komisjoni kohustuste 
täitmiseks seoses käesoleva määrusega.

Or. it
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Muudatusettepanek 343
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. EIP, ja vajaduse korral EIF, esitab
lõigetes 1–4 osutatud teabe enda kulul.

5. EIP ja EIF esitavad lõigetes 1–4 
osutatud teabe enda kulul.

Or. it

Muudatusettepanek 344
Brando Benifei

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisesse tööhõivearuandesse, mis 
esitatakse koos komisjoni teatisega iga-
aastase majanduskasvu analüüsi kohta, 
lisab komisjon üksikasjaliku hinnangu 
EFSIst rahastatavate investeeringute 
otsese mõju kohta töökohtade loomisele, 
ning samuti analüüsi selliste 
investeeringute kõrvalmõju kohta 
tööhõivele Euroopas.

Or. en

Muudatusettepanek 345
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlamendi taotluse korral 1. Euroopa Parlament kutsub 
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osaleb tegevdirektor Euroopa 
Parlamendis kuulamisel, mis käsitleb EFSI 
tulemusi.

tegevdirektori osalema kuulamisel, mis 
käsitleb EFSI tulemusi.

Or. it

Muudatusettepanek 346
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tegevdirektor vastab Euroopa 
Parlamendi poolt EFSI-le esitatud 
küsimustele kas suuliselt või kirjalikult, 
kuid igal juhul viie nädala jooksul alates 
küsimuse saamisest.

2. Tegevdirektor vastab Euroopa 
Parlamendi poolt EFSI-le esitatud 
küsimustele kirjalikult, kuid igal juhul viie 
nädala jooksul alates küsimuse saamisest.

Or. it

Muudatusettepanek 347
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlamendi taotluse korral
esitab komisjon Euroopa Parlamendile 
aruande käesoleva määruse rakendamise 
kohta.

3. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
aruande käesoleva määruse rakendamise 
kohta.

Or. it

Muudatusettepanek 348
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIP hindab EFSI toimimist hiljemalt [PO-l 
lisada kuupäev: 18 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist]. EIP esitab oma 
hinnangu Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja komisjonile.

EIP hindab EFSI toimimist hiljemalt [PO-l 
lisada kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist]. EIP esitab oma 
hinnangu Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja komisjonile, ja vaatab selle 
iga kahe aasta tagant läbi.

Or. it

Muudatusettepanek 349
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab hiljemalt [PO-l lisada 
kuupäev: 18 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist] ELi tagatise 
kasutamist ja tagatisfondi toimimist, 
sealhulgas tagatisfondi rahastamise 
kasutamist vastavalt artikli 8 lõikele 9.. 
Komisjon esitab kõnealuse hinnangu 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Komisjon hindab hiljemalt [PO-l lisada 
kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist] ELi tagatise 
kasutamist ja tagatisfondi toimimist, 
sealhulgas tagatisfondi rahastamise 
kasutamist vastavalt artikli 8 lõikele 9.
Komisjon esitab kõnealuse hinnangu 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule, ja 
vaatab selle iga kahe aasta tagant läbi.

Or. it

Muudatusettepanek 350
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 30. juuniks 2018 ja pärast seda iga
kolme aasta järel:

2. 30. detsembriks 2017 ja pärast seda iga
kahe aasta järel:

Or. it
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Muudatusettepanek 351
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) EIP avaldab põhjaliku aruande EFSI 
toimimise kohta;

(a) EIP avaldab põhjaliku aruande
toimimist EFSI toimimise kohta ja selle 
tulemuste kohta majanduskasvu ja 
tööhõive osas;

Or. en

Muudatusettepanek 352
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EIP, vajaduse korral koostöös EIFiga, 
aitab kaasa ja esitab vajaliku teabe 
vastavalt lõike 1 ja 2 kohase komisjoni 
hindamise ja aruande jaoks.

3. EIP, koostöös EIFiga, aitab kaasa ja 
esitab vajaliku teabe vastavalt lõike 1 ja 2 
kohase komisjoni hindamise ja aruande 
jaoks.

Or. it

Muudatusettepanek 353
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EIP ja EIF esitavad Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja komisjonile
korrapäraselt kõik oma sõltumatud 
hindamisaruanded, milles hinnatakse EIP 

4. EIP ja EIF esitavad Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja komisjonile
vastavalt käesolevas määruses sätestatud 
ajakavale kõik oma sõltumatud 
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ja EIFi käesoleva määruse kohaste 
konkreetsete tegevustega saavutatud 
praktilisi tulemusi.

hindamisaruanded, milles hinnatakse EIP 
ja EIFi käesoleva määruse kohaste 
konkreetsete tegevustega saavutatud 
praktilisi tulemusi.

Or. it

Muudatusettepanek 354
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon esitab hiljemalt [PO-l lisada 
kuupäev: kolm aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruande käesoleva määruse
rakendamise kohta, lisades sellele mis 
tahes asjakohased ettepanekud.

5. Komisjon esitab hiljemalt [PO-l lisada 
kuupäev: kolm aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule põhjaliku 
kvaliteedihindamise, et hinnata selle 
erilise strateegilise kava tegelikku 
sotsiaal-majanduslikku mõju käesoleva 
määruse rakendamisele, lisades sellele mis 
tahes asjakohased ettepanekud.

Or. es

Selgitus

EFSId tuleks hinnata tervikuna pärast kolme aastat, et oleks võimalik hinnata, kas fond on 
lühiajalise kiireloomulise instrumendina oma eesmärgid saavutanud.

Muudatusettepanek 355
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon esitab hiljemalt [PO-l lisada 
kuupäev: kolm aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruande käesoleva määruse 

5. Komisjon esitab hiljemalt [PO-l lisada 
kuupäev: kaks aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruande käesoleva määruse 
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rakendamise kohta, lisades sellele mis 
tahes asjakohased ettepanekud.

rakendamise kohta, lisades sellele mis 
tahes asjakohased ettepanekud.

Or. it

Muudatusettepanek 356
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIP teeb kooskõlas oma läbipaistvuse 
põhimõtetega, mis käsitlevad 
dokumentidele ja teabele juurdepääsu, oma 
veebisaidil avalikkusele kättesaadavaks 
teabe kõigi EIP rahastamis- ja
investeerimistehingute kohta ning selle 
kohta, kuidas need tehingud aitavad kaasa 
artikli 5 lõikes 2 osutatud üldeesmärkide 
saavutamisele.

EIP teeb kooskõlas oma läbipaistvuse 
põhimõtetega, mis käsitlevad 
dokumentidele ja teabele juurdepääsu, oma 
veebisaidil avalikkusele kättesaadavaks
ajakohastatud teabe EIP iga üksiku
rahastamis- ja investeerimistehingu kohta 
ning selle kohta, kuidas see tehing aitab
kaasa artikli 5 lõikes 2 osutatud 
üldeesmärkide saavutamisele.

Or. it

Muudatusettepanek 357
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIP esitab oma veebilehel ajakohastatud 
teabe iga projekti eeldatavate kogukulude 
ja senise maksumuse kohta, lisades igas 
projektis osalevate ettevõtjate nimed, neile 
eraldatud vahendid ning samuti teabe 
igalt projektilt oodatava tulu kohta, mis 
aitab kaasa artikli 5 lõikes 2 nimetatud 
üldistele eesmärkidele, ja hinnangu selle 
tulu kohta kõige uuemate andmetega 
võrreldes; 
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Or. en

Muudatusettepanek 358
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui EIP-il on ELi tagatisega hõlmatud 
tehingute ettevalmistamise, rakendamise 
või lõpetamise mis tahes etapis põhjust 
kahtlustada võimalikku pettust, 
korruptsiooni, rahapesu või muud 
ebaseaduslikku tegevust, mis võib 
kahjustada liidu finantshuve, teatab ta 
sellest viivitamatult OLAFile ning esitab 
kogu vajaliku teabe.

1. Kui EIP-il on ELi tagatisega hõlmatud 
tehingute ettevalmistamise, rakendamise 
või lõpetamise mis tahes etapis põhjust 
kahtlustada võimalikku pettust, 
korruptsiooni, rahapesu või mis tahes
muud ebaseaduslikku tegevust, mis võib 
kahjustada liidu finantshuve, teatab ta 
sellest viivitamatult OLAFile ning esitab 
kogu vajaliku teabe.

Or. it

Muudatusettepanek 359
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

OLAF võib läbi viia juurdlusi, sealhulgas
teha kohapealseid kontrolle ja 
inspekteerimisi vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 
Euratom) nr 883/2013(5), nõukogu määruse
(EÜ, Euratom) nr 2185/966(6) ja nõukogu 
määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/957(7) 
sätetele ja menetlustele, et kaitsta liidu 
finantshuve eesmärgiga teha kindlaks, kas 
ELi tagatisega toetatud mis tahes 
tehingutega seoses on esinenud pettust, 
korruptsiooni, rahapesu või toimunud mis 
tahes muud ebaseaduslikku tegevust, mis 
mõjutab liidu finantshuve. OLAF võib 

OLAF viib läbi juurdlusi, sealhulgas teeb
kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL, Euratom) nr 883/2013(5), 
nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 
2185/966(6) ja nõukogu määruse (EÜ, 
Euratom) nr 2988/957(7) sätetele ja 
menetlustele, et kaitsta liidu finantshuve 
eesmärgiga teha kindlaks, kas ELi 
tagatisega toetatud mis tahes tehingutega 
seoses on esinenud pettust, korruptsiooni, 
rahapesu või toimunud mis tahes muud 
ebaseaduslikku tegevust, mis mõjutab liidu 
finantshuve. OLAF edastab uurimise
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edastada juurdluste käigus saadud teabe 
asjaomase liikmesriigi pädevatele 
asutustele.

käigus saadud teabe asjaomase liikmesriigi 
pädevatele asutustele.

__________________ __________________
5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus
(EL, Euratom) nr 883/2013, 11. september 
2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase 
Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega 
tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 
1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) 
nr 1074/1999 (ELT L 248, 18.9.2013, lk 
1).

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus
(EL, Euratom) nr 883/2013, 11. september 
2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase 
Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega 
tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 
1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) 
nr 1074/1999 (ELT L 248, 18.9.2013, lk 
1).

6 Nõukogu määrus (Euratom, EÜ) 
nr 2185/96, 11. november 1996, mis 
käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 
kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 
Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest
(EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).

6 Nõukogu määrus (Euratom, EÜ) 
nr 2185/96, 11. november 1996, mis 
käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 
kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 
Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest
(EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).

7 Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 
2988/95, 18. detsember 1995, Euroopa 
ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT 
L 312, 23.12.1995, lk 1).

7 Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 
2988/95, 18. detsember 1995, Euroopa 
ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT 
L 312, 23.12.1995, lk 1).

Or. it

Muudatusettepanek 360
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui selline ebaseaduslik tegevus on 
tõendatud, võtab EIP sissenõudmiseks
meetmeid seoses oma tehingutega, mida on 
toetatud ELi tagatisega.

Kui selline ebaseaduslik tegevus on 
tõendatud, võtab EIP sissenõudmiseks mis 
tahes meetme seoses oma tehingutega, 
mida on toetatud ELi tagatisega.

Or. it
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Muudatusettepanek 361
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse kohaselt toetatavate 
tehingutega seoses allkirjastatud 
rahastamislepingud sisaldavad klausleid, 
mis võimaldavad pettuse, korruptsiooni või 
muu ebaseadusliku tegevuse korral 
kooskõlas EFSI lepingu, EIP põhimõtete ja 
kohaldatavate regulatiivsete nõuetega jätta 
EIP rahastamis- ja investeerimistehingutest 
välja või vajaduse korral võtta 
asjakohaseid sissenõudmismeetmeid.
Otsus, kas kasutada EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingutest väljajätmist, 
tehakse kooskõlas asjaomase rahastamis-
või investeerimislepinguga.

3. Käesoleva määruse kohaselt toetatavate 
tehingutega seoses allkirjastatud 
rahastamislepingud sisaldavad klausleid, 
mis võimaldavad pettuse, korruptsiooni või
mis tahes muu ebaseadusliku tegevuse 
korral kooskõlas EFSI lepingu, EIP 
põhimõtete ja kohaldatavate regulatiivsete 
nõuetega jätta EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingutest välja või võtta 
asjakohaseid sissenõudmismeetmeid.
Otsus, kas kasutada EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingutest väljajätmist, 
tehakse kooskõlas asjaomase rahastamis-
või investeerimislepinguga.

Or. it

Muudatusettepanek 362
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. EIP ei toeta oma rahastamise ja 
investeeringutega ühtegi tegevust, mis 
avaldavad negatiivset mõju strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärkidele või 
kahjustavad neid. Eelkõige ei osale EIP 
mis tahes rahastamis- või 
investeerimistehingus, mis toob kaasa 
töökohtade ümberpaiknemise või 
kadumise.

Or. en
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Muudatusettepanek 363
Monika Vana, Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. EFSI mis tahes rahastamis- või 
investeerimistehingu eeltingimuseks on 
selle sotsiaalne mõju; mis tahes menetlus 
seoses tehinguga ilma sotsiaalse mõju 
hindamiseta käivitab automaatselt 
kodanikuühiskonna platvormi sekkumise.

Or. en

Muudatusettepanek 364
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte ainult pärast seda, 
kui tema piiratud ja määratletud 
vastutusala on ühemõtteliselt kehtestatud.

Or. it

Muudatusettepanek 365
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 8 lõikes 6 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 

2. Artikli 8 lõikes 6 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 



AM\1053204ET.doc 79/80 PE551.867v01-00

ET

komisjonile kolmeks aastaks alates 
käesoleva määruse jõustumisest. Komisjon 
esitab delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt 9 kuud enne kolmeaastase tähtaja 
möödumist. Volituste delegeerimist 
uuendatakse automaatselt samaks 
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
selle suhtes vastuväite, tehes seda 
hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.

komisjonile üheks aastaks alates käesoleva 
määruse jõustumisest. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt 9 kuud enne üheaastase tähtaja 
möödumist.

Or. it

Muudatusettepanek 366
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle
viivitamatult teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. it

Muudatusettepanek 367
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 8 lõike 6 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist esitanud selle kohta 
vastuväiteid või kui mõlemad 
institutsioonid on enne selle tähtaja 

5. Artikli 8 lõike 6 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist esitanud selle kohta 
vastuväiteid või kui mõlemad 
institutsioonid on enne selle tähtaja 
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möödumist teatanud komisjonile, et nad ei 
esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

möödumist teatanud komisjonile, et nad ei 
esita vastuväidet.

Or. it


