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LÜHISELGITUS

Majandus- ja finantskriisi tagajärjel on investeeringute tase ELis võrreldes haripunktiga 2007. 
aastal vähenenud 15 %. Seetõttu on pärsitud majanduse elavdamine, töökohtade loomine, 
pikaajaline majanduskasv ja konkurentsivõime. Investeeringute puudujääk suurendab ohtu, et 
ei täideta strateegia „Euroopa 2020” seatud eesmärke, eriti peaeesmärki viia tööhõive 24–
64aastase elanikkonna seas 2020. aastaks 75 %ni. 2014. aasta kolmandas kvartalis oli 28-
liikmelise ELi töötuse määr jäänud 9,7 % tasemele. Lisaks lähenevad liiga paljud noored 
eurooplased vaesuse piirile. Samas ei kasuta liikmesriigid tõhusalt Euroopa vahendeid, eriti 
noorte tööhõive algatust. 
Hoolimata ühtekuuluvuspoliitika positiivsest mõjust ei ole praegused jõupingutused 
majanduskasvu soodustamiseks ja tööhõive suurendamiseks piisavalt edukad olnud. Seega on 
hädavajalik uus ja täiendav algatus, mille eesmärk on majanduskasv ja töökohtade loomine. 
Sellega seoses tuleb pidada tervitatavaks ettepanekut asutada Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fond (EFSI), mis võib koos teiste vahenditega kiiresti majandust ergutada. 
Kuna empiirilised tõendid näitavad tugevat seost töötuse ja investeeringute taseme vahel, võib 
oodata, et kui fond on hästi struktureeritud ja juhitud, suurendab see hädavajalikku keskmise 
pikkusega ja pikaajalist tööhõivet. Eeldatakse, et kolme aasta jooksul võetakse kasutusele 315 
miljardit eurot fondi vahendeid ning selle tulemusena luuakse otseselt ja kaudselt 1,3 miljonit 
töökohta. Fondi võimalik mõju tööhõivele sõltub paljudest teguritest, eelkõige sellest, kuidas 
see võimaldab toetada töökohtade loomise potentsiaaliga projekte, millisel määral 
võimendatakse erakapitali, kuidas see sobib teiste olemasolevate instrumentidega ning 
rahaliste vahendite õigeaegsest eraldamisest ja tööturgudele suunatud täiendavatest 
meetmetest.

Töökohtade loomise potentsiaal

EFSI kaudu rahastatavate projektide peamine eesmärk peaks olema majanduskasvu ja sobilike 
kvaliteetsete töökohtade loomine. See peaks olema kõnealuse määruse läbiv juhtpõhimõte. 
Tulemuslikkuse hindamiseks tuleb viia läbi fondi abil loodud töökohtade arvu ja kvaliteedi 
hoolikas hindamine, keskendudes eelkõige töötingimuste täitmisele loodud töökohtades. 
Ühtlasi peaks see hindamine olema kasulik juhul, kui EFSI tulevikus läbi vaadatakse.
Vältimaks töökohtade loomise potentsiaali pärssimist, peavad liikmesriigid toetama aktiivset 
tööturupoliitikat, et tagada oma tööjõu oskuste kohandamine suure 
investeerimispotentsiaaliga sektorite vajadustega. Sellega seoses on erakordselt tähtis riiklike 
tööturuasutuste ja Euroopa tööalase liikuvuse portaali (EURES) reformimine.

Väikeste ja keskmise suurusega ning keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjate toetamine

ELi väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad moodustavad 99 % ELi ettevõtjatest, annavad 
tööd enam kui 90 miljonile inimesele ja on loonud 85 % viimasel ajal lisandunud töökohtade 
netoarvust. Seega on neil suur töökohtade loomise potentsiaal, mida tuleks suurendada. EFSI 
edu sõltub sellest, kui suures ulatuses on erasektor valmis investeerima, seega tuleks 
erasektorile võimalikult palju algatusi luua. Fond peaks olema korraldatud nii, et ei tekiks 
olukordi, kus projekte rahastatakse nagunii. Seetõttu tuleb pidada tähtsamaks projekte, millel 



PE549.263v01-00 4/14 PA\1050420ET.doc

ET

on suhteliselt kõrge riskiprofiil ja mis võivad tänu EFSI rahastusele muutuda majanduslikult 
tasuvaks.

Täiendavate rahaliste vahendite kogumine

Pärast vägagi vajalikku eelarve konsolideerimise perioodi on Euroopa riikidel aeg hakata 
investeerima. Et muuta fondi investeerimise ja seega ka töökohtade loomise potentsiaal 
võimalikult suureks, tuleb liikmesriikidele luua stiimuleid EFSIs rahaliselt osalemiseks. Seega 
ei tohiks Euroopa Komisjon võtta pakti ennetusliku ja parandusliku osa kohase eelarve 
kohandamise kindlaksmääramisel arvesse liikmesriikide rahalist panust EFSIsse, kaasa 
arvatud nende võimalikku osalust investeerimisplatvormides. 

Vastavus teistele olemasolevatele instrumentidele

EFSI edu sõltub ka sellest, kui hästi see suudab eksisteerida koos olemasolevate 
rahastamisvahenditega, nagu Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid, ja neid tugevdada. 
Nende rahastamisvahendite töökohtade loomise potentsiaali suurendamiseks peaks olema 
ühest küljest võimalik kasutada Euroopa struktuurifonde projektide rahastamiseks EFSI 
raames ning teisest küljest kasutada EFSId selleks, et kaasrahastada projekte, mis on 
abikõlblikud Euroopa struktuuripoliitika meetmete raames.

Lisameetmed

EFSI toimimiseks algatab ja toetab Euroopa Komisjon lisameetmeid, et tagada suurem 
regulatiivne prognoositavus ja eemaldada takistused investeerimisele, muutes Euroopa 
atraktiivsemaks investeeringute sihtkohaks.
Lisaks peaks investeerimisprojektide valikumeetod arvestama riiklike finantsturgude erineva 
arengutaseme ja stabiilsusega, mis mõjutavad otseselt fondi kasutamise võimalusi 
liikmesriikides. See kindlustaks rahaliste vahendite jaotumise kogu ELis, sh riikidesse, mis on 
kriisi tõttu kõige rohkem kannatanud.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil võtta 
arvesse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Selgitus

Majandus- ja finantskriisi tagajärjel on investeeringute tase ELis võrreldes haripunktiga 
2007. aastal vähenenud 15 %, mis on pärssinud majanduse elavnemist ja toonud kaasa kõrge 
töötuse määra. Seega peaks Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi üks peamisi 
eesmärke olema suure töökohtade loomise potentsiaaliga projektide toetamine. See peaks 
olema määruse ettepanekus üks läbivaid juhtpõhimõtteid.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Jätkusuutliku majanduskasvu 
toetamiseks tehtud strateegiliste 
investeeringute kõrval tuleks luua 
keskpikas ja pikas perspektiivis 
kvaliteetseid töökohti, mis vastavad 
liikmesriikides sätestatud töötingimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

võtnud meetmeid majanduskasvu 
soodustamiseks, eelkõige aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020” algatuste kaudu, 
kuid kahjuks ei ole see piisavalt 
mõjutanud tööhõive ja vaesuse taset. Ka 
Euroopa Investeerimispank (edaspidi
„EIP”) on suurendanud oma rolli 
investeeringute soodustamisel ja 
edendamisel liidus, osaliselt kapitali 
suurendamise teel 2013. aasta jaanuaris.
Seetõttu tuleb võtta edasisi ja täiendavaid 
meetmeid, et tagada liidu 
investeerimisvajaduste rahuldamine ning 
turupõhise likviidsuse tõhus kasutamine ja 
suunamine elujõuliste 
investeerimisprojektide rahastamiseks, 
pannes erilist rõhku nende 
majanduskasvu ja töökohtade loomise 
potentsiaalile.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 
lahendada probleeme, mis on seotud 
rahastamisega ja tootlike investeeringute 
rakendamisega liidus ning tagada parem 
juurdepääs rahastamisele, et luua 
majanduskasvu ja töökohti. Kavakohaselt 
peaksid paremast juurdepääsust 
rahastamisele saama eelkõige kasu liidus 
asuvad väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad, kes moodustavad 99 % liidu 
ettevõtjatest ja annavad liidus tööd enam 
kui 90 miljonile inimesele. Samuti on 
asjakohane laiendada paremast 
juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu
liidus asuvatele keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele, st kuni
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3000 töötajaga äriühingutele. Euroopa 
praeguste investeerimisraskuste ületamine 
peaks aitama tugevdada liidu 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust.

Or. en

Selgitus

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi üks peamisi eesmärke peaks olema suure 
töökohtade loomise potentsiaaliga projektide toetamine. See peaks olema määruse 
ettepanekus üks läbivaid juhtpõhimõtteid. Eriti tuleb toetada liidu väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid, kes annavad praegu tööd 90 miljonile töötajale ELis, moodustavad 99 
% ettevõtjatest ja on loonud 85 % viimastel aastatel lisandunud töökohtade netoarvust. 

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) EFSI mõju tööhõivele tuleks 
süstemaatiliselt jälgida ja jätkuvalt 
soodustada, eriti selleks, et saavutada 
pikaajaline ühiskondlik kasu 
jätkusuutliku ja kvaliteetse tööhõive kujul.
See peaks ühtlasi kindlustama 
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investeerimistulude õiglase jaotumise 
investorite ja töötajate vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) EFSI peaks keskenduma 
investeeringutele, mis eeldatavalt on 
majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 
millega võib kaasneda asjakohane risk -
mis oleks erainvestorite jaoks ilma EFSI 
toetuseta liiga suur –, kuid mis samas 
peavad vastama teatavatele EFSI 
rahastamise nõuetele.

Or. en

Selgitus

EFSI peaks tooma Euroopa majandusse täiendavat investorite raha. Seetõttu peaks fond 
olema üles ehitatud nii, et ei teki olukordi, kus fond rahastab investeerimisprojekte, mis oleks 
nagunii ellu viidud. EFSI osalus peaks aitama väljavalitud projektidel saada majanduslikult 
tasuvaks.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) EFSI töökohtade loomise 
potentsiaali suurendamiseks peaksid 
liikmesriigid jätkama struktuurireformide 
läbiviimist ja looma oma tööturgudele 
suunatud täiendavaid algatusi, nagu 
kohandatud koolitusprogrammid, et 
sobitada töötajate oskused EFSIst kasu 
saavate sektorite vajadustega, 
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tööhõiveteenuste tugevdamine, et 
edendada aktiivset tööturupoliitikat, ja 
individuaalselt kohandatud äriteenused 
ettevõtjatele, et nad oleksid valmis 
laienema ja rohkem töökohti looma, ning 
idufirmade ja füüsilisest isikust ettevõtjate 
toetamine.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 b) Suurendamaks EFSI mõju 
tööhõivele, tuleks investeerimisprojektide 
valikumeetodis arvestada riiklike 
finantsturgude erinevat arengutaset ja 
stabiilsust, mis mõjutavad otseselt EFSI 
liikmesriikides kasutamise võimalusi. See 
kindlustab rahaliste vahendite jaotumise 
üle kogu liidu, sh riikidesse, mis on kriisi 
tõttu kõige rohkem kannatanud.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Me peame soovitama võimalikult paljudel liikmesriikidel EFSIs osaleda, et selle positiivne 
mõju Euroopa majandusele oleks võimalikult suur. Sellega seoses ei tohi liikmesriikide 
rahaline osalus, sh osalus investeerimisplatvormides, kaasa tuua ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetlust.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

EFSId tuleks pidada investeerimisvahendiks, mis täiendab olemasolevaid Euroopa 
struktuurifonde. Nii peaks EFSI ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide projektide 
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kaasrahastamine toimima kahesuunaliselt, et mõlema vahendi mõju oleks võimalikult suur. 
EFSI kaudu saadaval olevate rahaliste vahendite nagu laenude kasutamine võib eelkõige 
aidata minna edasi paljude oluliste struktuuripoliitika projektidega, mis on avaliku sektori 
raha puudumise tõttu seiskunud.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 13

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 3000 töötajaga liidus 
asuvatele äriühingutele, keskendudes 
eelkõige väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele. EFSI üldeesmärk on 
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edendada ja tagada jätkusuutlik ja 
pikaajaline majanduskasv ning 
töökohtade loomine liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 14

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. Euroopa 
Komisjon ei võta arvesse liikmesriigi 
rahalist panust EFSIsse – kaasa arvatud 
võimalikku osalust 
investeerimisplatvormides – stabiilsuse ja 
kasvu pakti ennetusliku ja parandusliku 
osa kohase eelarve kohandamise 
kindlaksmääramisel. Eelarve puudujäägi 
kontrollväärtuse ületamise korral ei 
tohiks Euroopa Komisjon algatada 
ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust, 
kui see puudujääk tuleneb ainult 
rahalisest osalusest ning on väike ja 
eelduste kohaselt ajutine. Samuti ei tohi 
võlakoormuse kontrollväärtuse ületamise 
hindamisel algatada menetlust juhul, kui 
see tuleneb ainult rahalisest osalusest 
EFSIs. 

Or. en

Selgitus

Me peame soovitama võimalikult paljudel liikmesriikidel EFSIs osaleda, et selle positiivne 
mõju Euroopa majandusele oleks võimalikult suur. Sellega seoses ei tohi liikmesriikide 
rahaline osalus, sh osalus investeerimisplatvormides, kaasa tuua ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetlust.
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Muudatusettepanek 15

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 põhjalikud 
teadmised tööturgudest, sektoritest ja 
nende iseärasustest, ning nad nimetab 
ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 
ametiajaks, mida võib pikendada.

Or. en

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) investeeringud sektoritesse, millel on 
suur töökohtade loomise potentsiaal, 
keskendudes pikaajalisele ja 
jätkusuutlikule mõjule.

Or. en

Selgitus

Majandus- ja finantskriisi tagajärjel on investeeringute tase ELis võrreldes haripunktiga 
2007. aastal vähenenud 15 %, mis on pärssinud majanduse elavnemist ja toonud kaasa kõrge 
töötuse määra. Seega peaks Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi üks peamisi 
eesmärke olema suure töökohtade loomise potentsiaaliga projektide toetamine. See peaks 
olema määruse ettepanekus üks läbivaid juhtpõhimõtteid.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4
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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 võib 
kaasrahastada ka neid projekte, mis on 
abikõlblikud Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide raames.

Or. en

Selgitus

EFSI tuleks pidada investeerimisvahendiks, mis täiendab olemasolevaid Euroopa 
struktuurifonde. Nii peaks EFSI ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide projektide 
kaasrahastamine toimima kahesuunaliselt, et mõlema vahendi mõju oleks võimalikult suur. 
Eriti EFSI kaudu saadaval olevate rahaliste vahendite nagu laenude kasutamine võib aidata 
minna edasi paljude oluliste struktuuripoliitika projektidega, mis on avaliku sektori raha 
puudumise tõttu seiskunud.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) loodud töökohtade arvu, kvaliteedi ja 
jätkusuutlikkuse hindamine;

Or. en


