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Muudatusettepanek 45
Csaba Molnár

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 46
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) Majandus- ja finantskriisi tõttu on 
investeeringute maht ning teadmised ja 
väärtustamine liidus vähenenud. Pärast 
jõudmist haripunkti 2007. aastal on 
investeeringute maht vähenenud ligikaudu 
15 %. Eelkõige on investeeringute nappus 
liidus tingitud turu ebakindlusest 
majanduslike väljavaadete osas ja 
liikmesriikide eelarvepiirangutest. 
Investeeringute nappus pärsib majanduse 
elavnemist, töökohtade loomist, 
kasvuväljavaateid pikaajalises perspektiivis 
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ja konkurentsivõimet, mis võib takistada 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
ning aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu eesmärkide saavutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) Majandus- ja finantskriisi tõttu on 
investeeringute maht liidus vähenenud. 
Pärast jõudmist haripunkti 2007. aastal on 
investeeringute maht vähenenud ligikaudu 
15 %. Eelkõige on liidus erasektori 
investeeringute nappust, mis võiks aidata 
kaasa konkurentsivõime suurendamisele 
ja uute töökohtade loomisele. 
Investeeringute mahu vähenemine on 
tingitud riigi rahanduse ebastabiilsusest, 
suurenenud võlakoormusest ja kõrgetest 
intressimääradest, mis on põhjustanud 
madalat majanduskasvu ja turu 
ebakindlust majanduslike väljavaadete 
osas. Stabiliseerunud riigi rahandus, kus 
see on saavutatud, on tinginud madalad 
intressimäärad ja investeeringute mahu 
aeglase, kuid ebapiisava suurenemise. 
Vajalik on suurendada Euroopa 
ettevõtlusesse, uutesse ettevõtjatesse ning 
loodud ja kasvavatesse tööstusharudesse 
ja tänapäeva teadmistepõhise majanduse 
taristusse suunatud investeeringute 
atraktiivsust. Investeeringud 
teadusuuringutesse, teadusesse ja 
arendustöösse, et suurendada Euroopa
konkurentsivõimet.

Or. en



AM\1053517ET.doc 5/169 PE551.907v01-00

ET

Muudatusettepanek 48
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) Majandus- ja finantskriisi tõttu on 
investeeringute maht liidus vähenenud, 
pärast jõudmist haripunkti 2007. aastal on 
investeeringute maht vähenenud ligikaudu 
15 %. Eelkõige on investeeringute nappus 
liidus tingitud eelarvepiirangutest ja 
liikmesriikidele pealesurutud 
kokkuhoiupoliitikast, mis on vähendanud 
kogunõudlust ja suurendanud turu 
ebakindlust majanduslike väljavaadete 
osas. Investeeringute nappus, mis on olnud 
eriti tõsine kriisist kõige rohkem 
mõjutatud liikmesriikides, pärsib 
majanduse elavnemist, töökohtade loomist, 
kasvuväljavaateid pikaajalises perspektiivis 
ja konkurentsivõimet.

Or. it

Muudatusettepanek 49
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) Majandus- ja finantskriisi tõttu on 
investeeringute maht liidus vähenenud. 
Pärast jõudmist haripunkti 2007. aastal on 
investeeringute maht vähenenud ligikaudu 
15 %. Eelkõige on investeeringute nappus 
liidus, eriti nendes piirkondades, mis on 
kriisist rohkem mõjutatud, tingitud turu 
ebakindlusest majanduslike väljavaadete 
osas ja liikmesriikide eelarvepiirangutest. 
Investeeringute nappus pärsib majanduse 
elavnemist, töökohtade loomist, 
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ja konkurentsivõimet. kasvuväljavaateid pikaajalises perspektiivis 
ja konkurentsivõimet. Investeeringud on 
oluline komponent, mis ei stimuleeri mitte 
ainult kiiret majanduslikku ja sotsiaalset 
taastumist kriisist, vaid ergutab ka 
suurema arvu ja paremate töökohtade 
loomist kogu liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) Majandus- ja finantskriisi tõttu on 
investeeringute maht liidus vähenenud. 
Pärast jõudmist haripunkti 2007. aastal on 
investeeringute maht vähenenud ligikaudu 
15 %. Eelkõige on investeeringute nappus 
liidus tingitud kokkuhoiumeetmetest, 
sealhulgas madalamad palgad ja avaliku 
sektori kulutused, mis on vähendanud 
kogunõudlust ja suurendanud turu 
ebakindlust majanduslike väljavaadete 
osas; ja liikmesriikide suhtes stabiilsuse ja 
kasvu paktiga kehtestatud 
eelarvepiirangutest ja EKP soovimatusest 
sekkuda otsustavalt võlakirjaturgudel. 
Investeeringute nappus pärsib majanduse 
elavnemist, töökohtade loomist ja
kasvuväljavaateid pikaajalises perspektiivis 
ja konkurentsivõimet.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Csaba Molnár
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 52
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it



PE551.907v01-00 8/169 AM\1053517ET.doc

ET

Muudatusettepanek 53
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(2) Investeeringute nappusest tingitud 
nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 
laiaulatuslikke meetmeid. Euroopa 
konkurentsivõime suurendamiseks ja 
vajaliku turukindluse soodustamiseks on 
stabiilne riigi rahandus ja 
struktuurireformid eeltingimusteks 
investeeringute mahtude vajalike tasemete 
taassaavutamise jaoks Euroopas. Vajalik 
on tühistada eeskirjad, mis 
investeeringuid takistavad või edasi 
lükkavad, avada siseturg investeeringute 
jaoks ja kindlustada, et finantsturud ja 
Euroopa pangad suudavad pakkuda 
likviidsust, turutegemist ja laene vajalike 
investeeringute rahastamiseks. Koos 
investeeringute rahastamise uue hooga 
võivad kõnealused eeltingimused luua 
positiivse mõjuringi, kus 
investeerimisprojektid aitavad toetada 
tööhõivet ja nõudlust ning tagavad 
kasvupotentsiaali jätkusuutliku 
suurenemise.

Or. en

Muudatusettepanek 54
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Investeeringute nappusest tingitud 
nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 

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

laiaulatuslikke meetmeid. Need meetmed, 
mis on investeeringute edendamiseks 
vajalikud eeltingimused, võivad luua 
positiivse mõjuringi, kus 
investeerimisprojektid aitavad toetada 
tööhõivet ja nõudlust ning tagavad 
kasvupotentsiaali jätkusuutliku 
suurenemise.

Or. it

Muudatusettepanek 55
Edouard Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(2) Investeeringute nappusest tingitud 
nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 
laiaulatuslikke meetmeid. Avaliku sektori 
aruandekohustuse taastamine ei ole 
võimalik ilma tegevuse ja investeeringute 
toetuseta, mis aitavad toetada tööhõivet ja 
nõudlust ning tagavad kasvupotentsiaali 
jätkusuutliku suurenemise.

Or. fr

Muudatusettepanek 56
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(2) Investeeringute nappusest tingitud 
nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 
laiaulatuslikke meetmeid. Uued
investeerimisprojektid aitavad toetada 
tööhõivet ja nõudlust ning tagavad 
kasvupotentsiaali jätkusuutliku 
suurenemise, tagades samas sotsiaalse ja 
piirkondliku ühtekuuluvuse.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) G20 on ülemaailmse taristualgatuse 
raames tunnistanud investeeringute 
olulisust nõudluse edendamisel ning 
majanduskasvu ja tootlikkuse 
suurendamisel ning on kohustunud looma 
tingimused investeeringute 
soodustamiseks.

(3) G20 on ülemaailmse taristualgatuse 
raames tunnistanud investeeringute 
olulisust nõudluse edendamisel ning 
majanduskasvu ja tootlikkuse 
suurendamisel ning on kohustunud looma 
tingimused investeeringute 
soodustamiseks. EFSI-d peaks kasutama 
täiendusena üldises strateegias, et 
suurendada investeeringute mahtu 
Euroopas, mitte asendama muid 
investeeringuid ja finantsstruktuure ning 
mitte õõnestama liidu investeeringuid 
teadusesse ning teadus- ja 
arendustegevusse.

Or. en
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Muudatusettepanek 58
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal on liit 
võtnud meetmeid majanduskasvu 
soodustamiseks, eelkõige aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020” algatuste kaudu
ning majanduspoliitika koordineerimiseks 
kasutatava Euroopa poolaasta protsessi 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 59
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal on liit 
olnud vastutav struktuurireformide ja 
eelarve kärbete eest, mille tõttu majandus 
on kaugenenud strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkidest. Tuleb võtta 
meetmeid, et tagada liidu 
investeerimisvajaduste rahuldamine ning 
turupõhise likviidsuse tõhus kasutamine ja 
suunamine majanduslikult, 
keskkonnaalaselt ja sotsiaalselt elujõuliste 
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Tuleb võtta täiendavaid meetmeid, et 
tagada liidu investeerimisvajaduste 
rahuldamine ning turupõhise likviidsuse 
tõhus kasutamine ja suunamine elujõuliste 
investeerimisprojektide rahastamiseks.

investeerimisprojektide rahastamiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 60
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal on liit 
olnud vastutav struktuurireformide ja 
eelarvekärbete kehtestamise eest, mis on 
viinud majanduse eemale „Euroopa 2020”
eesmärkidest. Vajalik on võtta meetmeid 
selle tagamiseks, et liidu 
investeerimisvajadused oleksid 
rahuldatud ning et turu likviidsust 
kasutataks tõhusalt ja see oleks suunatud 
elujõuliste investeerimisprojektide
rahastamisse, mis kindlustavad sotsiaalse 
ja piirkondliku ühtekuuluvuse 
kvaliteetsete töökohtade loomise ning 
eelkõige kriisist enim mõjutatud 
liikmesriikide tootmisbaasi laiendamise ja 
parandamise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 62
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal on liit 
võtnud meetmeid majanduskasvu 
soodustamiseks, eelkõige aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020” algatuste kaudu 
ning majanduspoliitika koordineerimiseks 
kasutatava Euroopa poolaasta 
rakendamise 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 
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suunamine elujõuliste 
investeerimisprojektide rahastamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 63
Kaja Kallas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 64
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 65
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Euroopa Komisjon esitas 
13. jaanuaril 2015 teatise1 a selle kohta, 
kuidas ta kavatseb kohaldada stabiilsuse 
ja kasvu pakti kehtivaid nõudeid.

__________________
1 a Komisjoni teatis Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Keskpangale, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele 
ning Euroopa Investeerimispangale 
„Stabiilsuse ja kasvu pakti kehtivate 
nõuete paindlikum kasutamine”, 
COM(2015)0012.

Or. en

Selgitus

Viidatud teatis selgitab, kuidas komisjon kohaldab nimetatud soosivaid tingimusi 
liikmesriikide investeeringute suhtes EFSI tegevuse raames seoses müügi-, üld- ja 
halduskuludega, ning see on seega tähtis viide käesolevas määruses.

Muudatusettepanek 66
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) EFSI rahastamine ei tohiks 
õõnestada liidu teadusuuringuid ning
teadus- ja arendustegevust ELi või 
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riiklikul tasandil. Eesmärgiks peaks 
olema selle ELi eelarves sisalduva raha 
kasutamine, millel praegu puudub või on 
vähene võimendav mõju erasektori 
investeeringute kaasamisele ning mis 
avaldab vähe mõju konkurentsivõime 
suurendamisele ja Euroopa juhtrolli 
tagamiseks vajalike uuenduste loomisele.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 68
Kaja Kallas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tuleks parandada 
investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades 
takistused investeerimisel, tugevdades 
ühtset turgu ja edendades regulatiivset 
prognoositavust. Nii EFSI tegevus kui ka 

(9) Tuleks parandada 
investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades 
takistused investeerimisel, tugevdades 
ühtset turgu, eelkõige energia- ja
digitaalvaldkonnas ning kapitaliturgudel,
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investeeringud kogu Euroopas tervikuna 
peaksid sellest täiendavast tööst kasu 
saama.

edendades regulatiivset prognoositavust ja 
edendades mõtteviisi muutumist riskide 
võtmise kultuuri suunas. Nii EFSI tegevus 
kui ka investeeringud kogu Euroopas 
tervikuna peaksid sellest täiendavast tööst 
kasu saama.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Evžen Tošenovský, Morten Messerschmidt, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 70
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(9) Tuleks parandada 
investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades 
takistused investeerimisel, kehtestades 
toimiva kapitaliturgude liidu, et muuta 
rahastamine kättesaadavaks ja 
juurdepääsetavaks, hoolimata 
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peaksid sellest täiendavast tööst kasu 
saama.

geograafilisest asukohast liidus, 
tugevdades ühtset turgu ja edendades 
regulatiivset prognoositavust. Nii EFSI 
tegevus kui ka investeeringud kogu 
Euroopas tervikuna peaksid sellest 
täiendavast tööst kasu saama.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 72
Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Morten Messerschmidt, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) EFSI-d tuleks käsitleda ajutise ja 
ühekordse vahendina mitmeaastase 
finantsraamistiku raames aastateks 2014–
2020.

Or. en
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Muudatusettepanek 73
Carlos Zorrinho

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-l peaks olema kaks eesmärki: 
a) aidata lahendada probleeme, mis on 
seotud rahastamisega, ja rakendada 
tootlikke investeeringuid liidus ning 
b) tagada parem juurdepääs rahastamisele 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele, väikestele keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingutele ning 
samuti innovatiivsetele VKEdele ja 
innovatiivsetele keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingutele. 
Euroopa praeguste investeerimisraskuste 
ületamine peaks aitama tugevdada liidu
konkurentsivõimet, innovatiivset 
potentsiaali, majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust ning energia-
ja ressursitõhusust üleminekul 
jätkusuutlikule ja ringmajandusele. 
Arukad investeeringud ettevõtjate 
võrgustikelt, konsortsiumitelt ja 
partnerlustelt võiksid olla samuti 
sobilikud kollektiivse tõhususe 
suurendamiseks piirkondlikul, riiklikul ja 
Euroopa tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
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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 muundavate
investeeringute rakendamisega liidus ning 
tagada parem juurdepääs rahastamisele. 
Kavakohaselt peaksid paremast 
juurdepääsust rahastamisele saama 
eelkõige kasu väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad, sealhulgas 
idufirmade ja ülikoolidega seonduvate 
ettevõtjate loomiseks. Samuti on 
asjakohane laiendada paremast 
juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 
väikestele keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjatele, st kuni 500 töötajaga 
äriühingutele. Euroopa praeguste 
investeerimisraskuste ületamine peaks 
aitama tugevdada liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 
ning toetama energia- ja ressursitõhusust 
üleminekul jätkusuutlikule ja taastuvatel 
energiaallikatel põhinevale 
ringmajandusele.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Martina Werner, Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

turukapitalisatsiooniga äriühingud ning 
innovatiivsed VKEd ja innovatiivsed 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühingud. 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 
konkurentsivõimet, innovatiivset 
potentsiaali, majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust ning 
suuremat energia- ja ressursitõhusust 
üleminekul jätkusuutlikule majandusele. 
Lisaks sellele peaks keskendumine 
väikestele ja innovatiivsetele ettevõtjatele 
aitama kaasa jätkusuutlikule 
reindustrialiseerimisele – eelkõige 
Euroopa VKEde ülemaailmse 
konkurentsivõime suurendamise kaudu, 
tehes investeeringuid tööstusliku 
väärtusahela digitaliseerimisse.

Or. de

Muudatusettepanek 76
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jeppe Kofod, José 
Blanco López, Carlos Zorrinho

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 

(10) EFSI-l peaks olema kaks eesmärki: 
a) aidata lahendada probleeme, mis on 
seotud rahastamisega, ja rakendada 
innovatsioonipõhiseid ja tootlikke 
investeeringuid liidus ning b) tagada 
parem juurdepääs rahastamisele väikestele
ja keskmise suurusega ettevõtjatele,
väikestele keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingutele ning 
samuti innovatiivsetele VKEdele ja 
innovatiivsetele keskmise 
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turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele, st 
kuni 3 000 töötajaga äriühingutele. 
Euroopa praeguste investeerimisraskuste 
ületamine peaks aitama tugevdada liidu 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust.

turukapitalisatsiooniga äriühingutele. 
Euroopa praeguste investeerimisraskuste 
ületamine peaks aitama tugevdada liidu 
konkurentsivõimet, innovatiivset 
potentsiaali, majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust ning energia-
ja ressursitõhusust üleminekul 
jätkusuutlikule ja ringmajandusele.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Christian Ehler

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, mis elavdavad kohe 
Euroopa majandust, ning tagada parem 
juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 
peaksid paremast juurdepääsust 
rahastamisele saama eelkõige kasu 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, 
väikesed keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjad ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjad, kellel on 
kuni 3 000 töötajat, kuid ei tohiks piirduda
nimetatud liiki ettevõtjatega. Euroopa 
praeguste investeerimisraskuste ületamine 
peaks aitama kaotada innovatsioonilõhe 
Euroopas, tugevdada liidu 
innovatsioonipotentsiaali, 
konkurentsivõimet, majanduskasvu ja 
tööhõivet ning samuti majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust.

Or. en
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Selgitus

Teatavat liiki projektide puhul, eelkõige pikaajalised investeeringud ning teadusuuringute ja 
innovatsiooniga seotud tegevus, kujutab juurdepääsu puudumine riskikapitalile endast 
probleemi, mida kogevad igat liiki ettevõtjad, hoolimata nende suurusest. EFSI-l põhinevate 
rahastamisvahendite portfell peaks võtma arvesse erinevate ettevõtjate liikide erinevaid 
finantsvajadusi, et suurendada EFSI alusel tehtavate erasektori investeeringute mõjusust.

Muudatusettepanek 78
Patrizia Toia

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, et ületada praegune 
liikmesriikide vaheline investeeringulõhe,
ning tagada parem juurdepääs 
rahastamisele. Kavakohaselt peaksid 
paremast juurdepääsust rahastamisele 
saama eelkõige kasu väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad, eelkõige 
innovatiivsed ettevõtjad ja idufirmad. 
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 
innovatsioonipotentsiaali ning liidu 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt, Anneleen Van 
Bossuyt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 80
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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 

(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 
MVKEd ja ühistud. Võib olla asjakohane 
laiendada paremast juurdepääsust 
rahastamisele saadavat kasu keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele, st kuni 
3 000 töötajaga äriühingutele, kui projektid 
aitavad kaasa kvaliteetsete töökohtade 
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investeerimisraskuste ületamine peaks 
aitama tugevdada liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust.

loomisele, tööstuse arengule ning 
sotsiaalsele jätkusuutlikkusele ja 
keskkonnasäästlikkusele. Euroopa 
praeguste investeerimisraskuste ületamine 
peaks aitama tugevdada liidu 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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 500 000 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, tugevdada 
sotsiaalset ja piirkondlikku ühtekuuluvust 
kvaliteetsete töökohtade loomise ja 
eelkõige kriisist enim mõjutatud 
liikmesriikide tootmisbaasi laiendamise ja 
parandamise kaudu. Kavakohaselt peaksid 
paremast juurdepääsust rahastamisele 
saama eelkõige kasu väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad. Samuti on asjakohane 
laiendada paremast juurdepääsust 
rahastamisele saadavat kasu keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele, st kuni 
3 000 töötajaga äriühingutele. Euroopa 
praeguste investeerimisraskuste ületamine 
peaks aitama tugevdada liidu 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust.

Or. en
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Muudatusettepanek 82
Edouard Martin

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 3000 000 töötajaga 
äriühingutele. Euroopa praeguste 
investeerimisraskuste ületamine peaks 
aitama tugevdada liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust.

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

Or. fr

Muudatusettepanek 83
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) EFSI eesmärk peaks olema 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 
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juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjatele, st kuni 500 000 töötajaga 
äriühingutele. Euroopa praeguste 
investeerimisraskuste ületamine peaks 
aitama tugevdada liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust.

juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjatele, st kuni 500 000 töötajaga 
äriühingutele. Euroopa praeguste 
investeerimisraskuste ületamine peaks 
aitama tugevdada liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust
ning digitaalarengut.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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 500 000 töötajaga 
äriühingutele. Euroopa praeguste 
investeerimisraskuste ületamine peaks 
aitama tugevdada liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust.

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 
lahendada probleeme, mis on seotud 
rahastamisega ja tootlike investeeringute 
rakendamisega liidus ning tagada parem 
juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 
peaksid paremast juurdepääsust 
rahastamisele saama eelkõige kasu 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. 
Samuti on asjakohane laiendada paremast 
juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjatele, st kuni 500 000 töötajaga
äriühingutele. Euroopa praeguste 
investeerimisraskuste ületamine peaks 
aitama tugevdada liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust
ning energia- ja ressursitõhusust 
üleminekul jätkusuutlikule, digitaalsele ja 
ringmajandusele.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Pavel Telička, Philippe De Backer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 86
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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 

(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 tagada paremast 
juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 
innovatiivsetele idufirmadele. Euroopa 
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ettevõtjatele, st kuni 3000 000 töötajaga 
äriühingutele. Euroopa praeguste 
investeerimisraskuste ületamine peaks 
aitama tugevdada liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust.

praeguste investeerimisraskuste ületamine 
peaks aitama tugevdada liidu 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust ning saavutada Euroopa 
energia- ja keskkonnaalased eesmärgid 
aastateks 2020, 2030 ja 2050, et 
kiirendada üleminekut jagamisel 
põhinevale vähese CO2-heitega 
ringmajandusele.

Or. it

Muudatusettepanek 87
Csaba Molnár

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 88
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 
investeeringuid, millel on suur 
majanduslik, sotsiaalne ja 
keskkonnaalane lisandväärtus ja mis 
aitavad saavutada liidu poliitikaeesmärke, 
eelkõige aluslepingu artiklis 194
sätestatut. Need investeeringud peaksid 
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olema suunatud, kuid mitte nendega 
piiratud, ühist huvi pakkuvatesse 
projektidesse, mille eesmärk on ühtse turu 
väljakujundamine transpordi, 
telekommunikatsiooniteenuste ja 
energiataristu valdkonnas, sh transport ja 
energiavõrkude sidumine ning 
digitaaltaristu, taastuvate energiaallikate 
kasutuse ning energia- ja 
ressursitõhususe laiendamine, selle 
konkurentsivõime suurendamine ja 
säästvale arengule kaasaaitamine ning 
nende sektorite vahelise võimaliku 
koostoime ärakasutamine; linnade ja 
maaelu arengu ning sotsiaalvaldkonnas, 
samuti keskkonna- ja loodusvarade 
valdkonnas, ning mis tugevdavad 
Euroopa teaduslikku ja tehnoloogilist 
baasi ning suurendavad ühiskonna 
saadavat kasu ning aitavad paremini ära 
kasutada innovatsiooni, teadusuuringute 
ja tehnoloogilise arengu, sh teadustaristu 
ning katse- ja näidisrajatiste alaste 
poliitikameetmete majanduslikku ja 
tööstuslikku potentsiaali. EFSI peaks 
parandama juurdepääsu rahastamisele ja 
suurendama ettevõtjate ja teiste üksuste 
konkurentsivõimet, keskendudes eelkõige 
VKEdele. EFSI peaks toetama üleminekut 
keskkonnasäästlikule, säästvale ja 
ressursitõhusale majandusele ning 
jätkusuutlike töökohtade loomisele.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský

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 

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

Or. en

Muudatusettepanek 90
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 
investeeringuid, millel on suur majanduslik 
lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 
poliitikaeesmärke1a, nagu näiteks, kuid 
mitte ainult, ühist huvi pakkuvad 
projektid, mille eesmärk on ühtse turu 
väljakujundamine transpordi, 
telekommunikatsiooniteenuste ja 
energiataristute valdkonnas, et arendada 
ja ajakohastada energiasektorit, 
suurendada selle konkurentsivõimet ja 
parandada energiavarustuse kindlust, 
ning mis tugevdavad Euroopa teaduslikku 
ja tehnoloogilist baasi, toetavad 
teaduslikku koostööd akadeemiliste ja 
tööstusringkondade vahel, parandavad 
teadusuuringute tulemuste ärakasutamist 
ja turul kasutamist, hõlbustavad 
patentimist ja tehnosiiret ning 
suurendavad ühiskonna saadavat kasu 
ning aitavad paremini ära kasutada 
innovatsiooni, teadusuuringute ja 
tehnoloogilise arengu, sh teadustaristu 
ning katse- ja näidisrajatiste alaste 
poliitikameetmete majanduslikku ja 
tööstuslikku potentsiaali. EFSI peaks 
parandama juurdepääsu rahastamisele ja 
suurendama ettevõtjate ja teiste üksuste 
konkurentsivõimet, keskendudes eelkõige 
VKEdele ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele.

__________________
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1a Nagu on sätestatud muu hulgas 
järgmistes määrustes: Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 
nr 1291/2013, 11. detsember 2013, millega 
luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm „Horisont 2020” 
aastateks 2014–2020 ning tunnistatakse 
kehtetuks otsus nr 1982/2006/EÜ (ELT L 
347, 20.12.2013, lk 104); Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 
nr 1316/2013, 11. detsember 2013, millega 
luuakse Euroopa ühendamise rahastu, 
muudetakse määrust (EL) nr 913/2010 ja 
tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) 
nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 
348, 20.12.2013, lk 129), ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 
nr 1287/2013, 11. detsember 2013, millega 
kehtestatakse ettevõtete konkurentsivõime 
ning väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate programm (COSME) (2014–
2020) ning millega tunnistatakse 
kehtetuks otsus nr 1639/2006/EÜ (ELT L 
347, 20.12.2013, lk 33).

Or. en

Selgitus

Seoses kõigi EFSI eesmärkidega, eelkõige teadusuuringute ja transpordi valdkonnas, on 
kehtestatud pikaajalised ja keerukad liidu poliitikameetmed. Seoses EFSI üksikasjalike 
eesmärkidega puudub vajadus ratta uuestileiutamiseks: fond peaks andma panuse 
asjaomastes ELi poliitikavaldkondades sätestatud, see tähendab ka rahastamisvahenditele 
laienevate poliitiliste eesmärkide saavutamisse.

Muudatusettepanek 91
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 
poliitikaeesmärke, näiteks
kõrgetasemeline energiajulgeolek ja hästi
toimiv digitaalne ühtne turg. Kõik EFSI 
kohaselt teostatavad toimingud peaksid 
olema kooskõlas liidu poliitikaga, sh 
ühtekuuluvuspoliitikaga, ning täiendama 
teisi asjakohaseid ELi 
rahastamisvahendeid (Euroopa 
ühendamise rahastu, raamprogramm 
„Horisont 2020”, COSME, Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondid) ning 
muud riikliku ja piirkondliku tasandi 
avaliku ja erasektori rahastamisvahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 92
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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, mis aitavad suurendada 
Euroopa Liidu vastupanuvõimet, et 
kiirendada üleminekut jagamisel 
põhinevale vähese CO2-heitega 
ringmajandusele, ja saavutada liidu 
poliitikaeesmärke.

Or. it

Muudatusettepanek 93
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 94
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 
investeeringuid, millel on suur majanduslik 
lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 
poliitikaeesmärke eelkõige selleks, et 
hõlbustada 
telekommunikatsiooniteenuste, energia 
ning kaupade ja teenuste ühtse turu 
väljakujundamist.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 
investeeringuid, millel on suur majanduslik 
lisandväärtus ja mis aitavad kaasa ELi 
majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele ning 
aitavad saavutada liidu poliitikaeesmärke.
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Or. fr

Muudatusettepanek 96
Kaja Kallas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 
investeeringuid, millel on suur majanduslik 
lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 
poliitikaeesmärke. Vajalikud on olulised 
investeeringud lairiba- ja digitaalteenuste 
taristutesse, et täita ELi 
poliitikaeesmärgid digitaalsektoris, 
mistõttu peaks EFSI keskenduma 
eelkõige investeeringutele 
telekommunikatsioonivõrkudesse.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 või toiminguid liikmesriigi 
ja Euroopa naabruspoliitika 
reguleerimisalas, sh strateegilises 
partnerluses, laienemispoliitikas ning 
Euroopa Majanduspiirkonnas või 
Euroopa Vabakaubanduse 
Assotsiatsioonis, hõlmatud riigi vahel või 
liikmesriigi ning ülemeremaa ja -
territooriumi vahel, nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu II lisas. 
Investeeringud peaksid tagama suure 
majandusliku ja sotsiaalse lisandväärtuse, 
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edendades kvaliteetsete töökohtade 
loomist, jätkusuutlikku innovatsiooni, 
oskusi ja kvaliteetset tööhõivet, 
integreerides ja kujundades välja ühtset 
turgu ning suurendades ELi 
konkurentsivõimet. Need strateegilised 
projektid peaksid kasutama ära positiivset 
välismõju, mida tekitavad avaliku sektori 
investeeringud ning Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondid, selleks et 
saavutada liidu poliitikaeesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) EFSI toetatavad investeeringud 
peaksid kaasa aitama aluslepingu 
artikli 194 lõike 1 eesmärgi 
saavutamisele, edendama eelkõige 
energiatõhusust ja energiasäästu ning 
arendama uusi ja taastuvaid 
energiaallikaid ning energiavõrkude 
sidumist, ning samuti kaasa aitama 
Euroopa Ülemkogu 17. juuni 2010. aasta 
järeldustes vastu võetud liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiale; selleks et parandada liidu 
investeerimispoliitika koordineerimist, 
töötati välja määrus (EL) nr 1303/2013 
koos ühise strateegilise raamistikuga, et 
toetada liidu harmoonilist, 
tasakaalustatud ja säästvat arengut. Seda 
integreeritud lähenemisviisi tuleks 
vastavalt kohaldada EFSI toetatud 
tegevuste ja projektide suhtes.

Or. en
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Muudatusettepanek 99
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Töökohtade loomise ja 
majanduskasvu strateegia „Euroopa 
2020” rõhutab, et teadusuuringute ja 
innovatsiooni tugev ja jätkuv toetamine 
loob õige lähtepunkti tulevasele 
majanduse elavdamisele ja 
majanduskasvule. Selleks et suurendada 
EFSI-st saadavat kasu liidus 
investeerimise toetamise kaudu, tuleks iga 
projekti või tegevuse eelarvest 10 % 
eraldada teadusuuringute ja 
innovatsiooni alastele tegevustele.

Or. en

Selgitus

On olemas kindlad tõendid, mis kirjeldavad teadusuuringute, innovatsiooni ja majandusliku 
arengu vahelist suhet; seetõttu, kui EFSI soovib täita oma strateegilist eesmärki, peab määrus 
tagama, et rahastatavad projektid toetavad tulemuslikult teadusuuringute ja innovatsiooni 
alaseid tegevusi.

Muudatusettepanek 100
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Võttes arvesse, et väikesed keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjad (kuni 
499 töötajat) ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjad (kuni 
3 000 töötajat) esindavad kõige 
innovatiivsemat ettevõtjate segmenti 
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erasektoris, mis loob keskmiselt suurema 
arvu patente ning protsessi- ja 
tooteuuendusi ning tagab suurema 
investeeringutasuvuse, olles seoses 
juurdepääsuga rahastamisele samas 
vastamisi sarnaste probleemidega nagu 
VKEd, peaks EFSI kohandama mõned 
oma finantstooted eelkõige väikestele 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjatele ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele. 

Or. en

Selgitus

Teatavat liiki projektide puhul, eelkõige teadusuuringute ja innovatsioonialased tegevused, 
kujutab juurdepääsu puudumine riskikapitalile endast probleemi, mida kogevad igat liiki 
ettevõtjad, hoolimata nende suurusest. Samas on negatiivsed majanduslikud kaasmõjud 
kõrgeimal tasemel, kui keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjatel puudub juurdepääs 
rahastamisele, kuna neid on tihti ELi teadus- ja arendustegevuse aruannetes esile tõstetud kui 
kõige innovatiivsemat ettevõtjate segmenti. EFSI portfell peaks võtma eriti arvesse nende 
rahastamise vajadusi.

Muudatusettepanek 101
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Komisjoni teatises (COM(2010) 
245) Euroopa digitaalse tegevuskava 
kohta ja komisjoni teatises (COM(2015) 
442) „Eduka andmepõhise majanduse 
suunas” on rõhutatud digitaalsektori kui 
jätkusuutliku ja kvaliteetse 
majanduskasvu vahendi tähtsust; neis on 
samuti rõhutatud majanduse 
arendamiseks vajalike raamtingimuste 
loomise vajadust. Sellest võimalusest 
kinnihaaramiseks tuleb pöörata erilist 
tähelepanu investeeringutele 
digitaalarengusse ja digitaalsektori 
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raamtingimustele, eraldades osa antud 
tagatistest võrkudesse ja oskustesse 
suunatud investeeringutele, andes 
tehnilist abi konkreetsete 
investeerimisplatvormide loomiseks 
liidetud digitaalarengu projektide jaoks 
ning laiendades digitaalsektorisse 
investeerimise tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Komisjoni teatises (COM(2014) 
330) Euroopa energiajulgeoleku 
strateegia kohta on rõhutatud, et 
energiajulgeoleku parandamiseks peaksid 
liikmesriigid viima lõpule energia siseturu 
õigusaktide, eelkõige omandisuhete 
eraldamise eeskirjade, ülevõtmise, sh säte, 
mille kohaselt kolmanda riigi ettevõtja 
poolt kontrollitud ülekandevõrguettevõtja 
täidab samu kohustusi nagu ELi 
ettevõtjate kontrollitud ettevõtjad; samas 
nõuab hiljutine kogemus, kus teatavad 
kolmandate riikide ettevõtjad üritasid 
vältida ELi õigusaktide järgimist ELi 
territooriumil, kohaldatavate eeskirjade 
rangemat kohaldamist ja tugevdamist ELi 
ja liikmesriikide tasandil: seda võib 
hõlbustada säte, mille kohaselt on ELi 
tagatise jaoks toetuskõlbulikud ainult 
need gaasiprojektid, mida teostatakse 
liikmesriikide gaasitaristu sektorites, kus 
on rakendatud tulemuslikult 
omandisuhete eraldamist.

Or. en
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Selgitus

To improve energy security, it is essential to implement the Third Energy Liberalisation 
Package, especially with regard to gas market, and to ensure that gas production and supply 
activities are separated and the existing monopoly networks are unbundled. The recent 
experience of certain non-EU operators seeking to avoid compliance with EU legislation on 
EU territory requires a stricter application and a possible reinforcement of the applicable 
rules at EU and Member State level. This can be facilitated by provision that only those gas 
infrastructure projects that are carried out in gas infrastructure sectors in Member States 
where the effective ownership unbundling is implemented, shall be eligible for the EU 
guarantee.

Muudatusettepanek 103
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Komisjoni teatises (COM(2015) 80) 
energialiidu kohta rõhutatakse 
energiatõhususe kui omaette 
energiaallika tähtsust ning sätestatakse 
selgelt, et EFSI „võimaldab hoonete 
renoveerimisse tehtud suuri 
investeeringuid võimendada”. Sellest 
võimalusest kinnihaaramiseks tuleb 
pöörata erilist tähelepanu 
energiatõhususele, eraldades osa antud 
tagatistest energiatõhususele, andes 
tehnilist abi konkreetsete 
investeerimisplatvormide loomiseks 
liidetud energiatõhususe projektide jaoks 
ning laiendades energiatõhususse 
investeerimise tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Võttes arvesse vajadust elavdada 
kohe Euroopa majandust, tunnistades 
samas liikmesriikide vastutust pikaajaliste 
avaliku ja erasektori investeeringute 
soodustamisel strateegilistes poliitilise ja 
majandusliku tähtsusega valdkondades, 
peaks EFSI käivitama kõik oma tegevused 
kolme aasta jooksul alates selle 
jõustumisest, keskendudes tegevustele, 
mis tekitavad nii kohest mõju ja 
jätkusuutlikku majanduskasvu kui ka 
pakuvad Euroopa tasandil lisandväärtust.

Or. en

Selgitus

Tuleks rõhutada, et EFSI on mõeldud Euroopa majandusele kohese (!) mõju avaldamiseks, 
investeerimiskliima parandamiseks, erasektori investeeringute suurendamiseks ning 
töökohtade ja majanduskasvu loomiseks lühikeses ja keskpikas perspektiivis. Kuigi 
investeeringutel peaks olema strateegiline visioon ja need peaksid olema kooskõlas ELi 
konkurentsipoliitika ja eesmärkidega, ei tohiks need mingil viisil asendada avaliku sektori 
investeeringuid, mis kuuluksid tavapäraselt ainult liikmesriikide või piirkondade 
finantskohustuste hulka.

Muudatusettepanek 105
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 c) EFSI eesmärgi täitmise tagamiseks 
on hädavajalik, et vähemalt 5 500 000 000 
eurot eraldatakse EFSI-st EIP-poolseks 
EIFi rahastamiseks, mida kasutatakse 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
ning väikeste keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute, 
samuti innovatiivsete VKEde ja 
innovatiivsete keskmise 
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turukapitalisatsiooniga äriühingute 
toetamiseks.

Or. en

Selgitus

EFSI ei peaks jalgratast leiutama. Viimase paari aasta jooksul on mitmed VKEsid ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühinguid toetavad innovatiivsed rahastamisvahendid kehtestatud 
raamprogrammi „Horisont 2020” ja COSME programmi alusel, praegu rakendab neid EIF. 
Neil on mitmekordistav mõju vahemikus 1 : 18 kuni 1 : 28 ning saavad kaks korda rohkem 
toetuskõlblikke rahastamistaotlusi kui suudavad pakkuda. Osa sellest tagatisest tuleks seetõttu 
kasutada lisatoetuste ja täiendavate edukate olemasolevate rahastamisvahendite puhul.

Muudatusettepanek 106
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 107
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper, Christian Ehler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 108
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

eesmärke.

Or. it

Muudatusettepanek 109
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 110
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Paljud väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad ning keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingud kogu 
liidus vajavad abi turupõhise rahastamise 
ligitõmbamisel, eelkõige suurema riskiga 

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

VKEdel on raskem laenu saada, vajavad 
abi turupõhise rahastamise ligitõmbamisel, 
eelkõige suurema riskiga investeeringute 
puhul. EFSI peaks aitama kõnealustel 
ettevõtjatel lahendada kapitalipuudusega 
seotud probleeme, võimaldades EIP-l (ja 
vajaduse korral Euroopa 
Investeerimisfondil (edaspidi „EIF”)) teha 
otseseid ja kaudseid kapitalisüste, samuti 
anda tagatisi kõrgekvaliteedilistele laenude 
väärtpaberistamistele ning muudele 
toodetele, mille puhul järgitakse EFSI 
eesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Pavel Telička, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 112
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Võttes arvesse, et Euroopa 
loomemajandus annab olulise panuse ELi 
majandusse, luues rohkem kui 
550 miljardit eurot lisandväärtust SKPsse 
ja andes 8,3 miljonit täistööajaga 
töökohta, peaks EFSI kaudu rahastamine 
samuti soodustama investeerimist ning 
majanduskasvu kultuuri ja 
loomemajanduse valdkonnas ning 
tugevdama Euroopa kultuuri- ja 
loomemajandust, eelkõige idufirmasid, 
innovatiivseid VKEsid ning 
loomemajanduse ettevõtteid. 

Or. en

Muudatusettepanek 113
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) On seisukohal, et peamine tingimus 
Euroopa energialiidu loomiseks on ELi 
energia siseturu väljakujundamine, mis 
nõuab aruka energiataristu 
väljaarendamist ja energiavõrkude 
ühendamist. Toetab täielikult Euroopa 
Ülemkogu 24. oktoobri 2014. aasta 
üleskutset võtta kiiresti meetmeid, et 
tagada olemasolevate energiavõrkude 
ühendamise 10 % miinimumeesmärgi 
saavutamine kiiremas korras ja hiljemalt 
2020. aastaks liikmesriikide puhul, kes ei 
ole veel saavutanud energia siseturu 
integreerimise miinimumtaset; EFSI 
peaks aitama saavutada need ELi poliitika 
eesmärgid piiriüleste energiavõrkude 
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ühendamise väljaarendamise kaudu, et 
kujundada välja läbipaistev, hästi toimiv 
ja täielikult integreeritud gaasi- ja 
energiaturg.

Or. en

Muudatusettepanek 114
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 115
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Investeerimisfondi (EIF) kaudu, et saada 
kasu EIFi kogemustest selles valdkonnas.

(Tõlkija märkus: COM-teksti tõlkes väljajäetav tekst „väikeste” puudub.)

Or. en

Selgitus

EFSI ei peaks jalgratast leiutama. Viimase paari aasta jooksul on mitmed VKEsid ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühinguid toetavad innovatiivsed rahastamisvahendid kehtestatud 
raamprogrammi „Horisont 2020” ja COSME programmi alusel, praegu rakendab neid EIF. 
Neil on mitmekordistav mõju vahemikus 1 : 18 kuni 1 : 28 ning saavad kaks korda rohkem 
toetuskõlblikke rahastamistaotlusi kui suudavad pakkuda. Osa sellest tagatisest tuleks seetõttu 
kasutada lisatoetuste ja täiendavate edukate olemasolevate rahastamisvahendite puhul.

Muudatusettepanek 116
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 117
Csaba Molnár

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 118
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 
millel on suur sotsiaalne, keskkonnaalane
ja majanduslik lisandväärtus. Eelkõige 
peaks EFSI keskenduma projektidele, mis 
toetavad ELi kliima- ja energiapoliitika 
eesmärkide saavutamist, edendavad 
korralike ja kohalike töökohtade loomist,
suurendavad keskkonnasäästlikkust, 
majanduslikku vastupanuvõimet ja 
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Selline lai tootevalik peaks võimaldama 
EFSI-l kohaneda turu vajadustega, 
edendades samas erainvesteeringuid 
projektidesse. EFSI ei tohiks asendada 
turupõhist rahastamist, vaid peaks 
soodustama erasektori poolset rahastamist, 
kõrvaldades turutõrked, et tagada avaliku 
sektori rahaliste vahendite kõige tõhusam 
ja strateegilisem kasutamine. Riigiabi 
põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 
kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 
kasutamisele.

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

Or. en

Muudatusettepanek 119
Martina Werner, Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 
millel on suur ühiskondlik, jätkusuutlik ja 
majanduslik lisandväärtus. Eelkõige peaks 
EFSI keskenduma projektidele, mis 
edendavad jätkusuutlike kohalike
töökohtade loomist, pikaajalist 
jätkusuutlikku majanduskasvu ja 
konkurentsivõimet ning mis aitaksid kaasa 
ELi kliima- ja energiapoliitika eesmärkide 
saavutamisele. Projektide valikul võib 
kasutada parimate projektide ja algatuste 
rakendamise kogemusi, näiteks 
energiatõhususe projektidest ELENA 
(Euroopa kohaliku energiaabi fond) ja 
EEIF (Euroopa energiatõhususe fond) 
või avaliku ja erasektori partnerlusest 
„Factories of the Future” töötleva 
tööstuse digitaliseerimise valdkonnas. 
EFSI peaks toetama väga erinevaid 
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kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 
kasutamisele.

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

Or. de

Muudatusettepanek 120
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 121
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 122
Patrizia Toia
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 123
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 
millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 
väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mis edendavad töökohtade 
loomist, pikaajalist majanduskasvu ja 

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

keskpikka ja pikaajalist majanduskasvu,
samuti konkurentsivõimet, sealhulgas 
innovatsiooni, arengu ja tehnoloogia 
leviku kaudu. EFSI peaks toetama väga 
erinevaid finantstooteid, sealhulgas 
omakapitali, kvaasiomakapitali, võlga või 
tagatisi, et paremini vastata konkreetse 
projekti vajadustele Selline lai tootevalik 
peaks võimaldama EFSI-l kohaneda turu 
vajadustega, edendades samas 
erainvesteeringuid projektidesse. EFSI ei 
tohiks asendada või välja tõrjuda
turupõhist rahastamist või piirkondlike ja 
riiklike tugipankade pakutavaid tooteid, 
vaid peaks soodustama erasektori poolset 
rahastamist, kõrvaldades turutõrked, et 
tagada avaliku sektori rahaliste vahendite 
kõige tõhusam ja strateegilisem 
kasutamine. Riigiabi põhimõtete järgimise 
nõue peaks aitama kaasa sellisele tõhusale 
ja strateegilisele kasutamisele.

Or. en

Selgitus

Lisandväärtus ja täiendavus on EFSI toimimise peamised kriteeriumid. Kui need ei ole 
tagatud, tõrjub lõpuks fond välja asjakohased piirkondlikul või riiklikul tasandil pakutavad 
olulised rahalise toetuse meetmed ainult seetõttu, et Brüsselis head poliitilist muljet jätta. 
Seda tuleks tingimata vältida.

Muudatusettepanek 124
Edouard Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 
millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 
väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mis edendavad töökohtade 
loomist, pikaajalist majanduskasvu ja 
konkurentsivõimet. EFSI peaks toetama 

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 
millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 
väärtus. Kui EFSI edendamiseks 
kasutatakse avaliku sektori vahendeid, siis 
oleks mõistlik ja vajalik, et toetatavatest 
projektidest saavad kasu mitte üksnes 
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väga erinevaid finantstooteid, sealhulgas 
omakapitali, võlga või tagatisi, et paremini 
vastata konkreetse projekti vajadustele. 
Selline lai tootevalik peaks võimaldama 
EFSI-l kohaneda turu vajadustega, 
edendades samas erainvesteeringuid 
projektidesse. EFSI ei tohiks asendada 
turupõhist rahastamist, vaid peaks 
soodustama erasektori poolset rahastamist, 
kõrvaldades turutõrked, et tagada avaliku 
sektori rahaliste vahendite kõige tõhusam 
ja strateegilisem kasutamine. Riigiabi 
põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 
kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 
kasutamisele.

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

Or. fr

Muudatusettepanek 125
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 
millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 
väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mis edendavad töökohtade 
loomist ja konkurentsivõimet ning aitavad 
suurendada Euroopa Liidu 
vastupanuvõimet, et kiirendada 
üleminekut jagamisel põhinevale vähese 
CO2-heitega ringmajandusele. EFSI peaks 
toetama väga erinevaid finantstooteid, 
sealhulgas omakapitali, võlga või tagatisi, 
et paremini vastata konkreetse projekti 
vajadustele. Selline lai tootevalik peaks 
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turupõhist rahastamist, vaid peaks 
soodustama erasektori poolset rahastamist, 
kõrvaldades turutõrked, et tagada avaliku 
sektori rahaliste vahendite kõige tõhusam 
ja strateegilisem kasutamine. Riigiabi 
põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 
kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 
kasutamisele. 

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

Or. it

Muudatusettepanek 126
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 
millel on suur ühiskondlik, jätkusuutlik ja 
majanduslik lisandväärtus. Eelkõige peaks 
EFSI keskenduma projektidele, mis 
edendavad kõrge kvaliteediga 
jätkusuutlike töökohtade loomist, 
pikaajalist jätkusuutlikku majanduskasvu 
ja konkurentsivõimet, mis aitavad 
saavutada ELi kliima- ja energiaalase 
ning digitaalse tegevuskava eesmärke. 
EFSI peaks toetama väga erinevaid 
finantstooteid, sealhulgas omakapitali, 
võlga või tagatisi, et paremini vastata 
konkreetse projekti vajadustele. Selline lai 
tootevalik peaks võimaldama EFSI-l 
kohaneda turu vajadustega, edendades 
samas erainvesteeringuid projektidesse. 
EFSI ei tohiks asendada turupõhist 
rahastamist, vaid peaks soodustama 
erasektori poolset rahastamist, kõrvaldades 
turutõrked ning keskendudes projektidele, 
millel on EIP tavapäraselt rahastatavatest 
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projektidest kõrgem riskikoefitsient, et 
tagada avaliku sektori rahaliste vahendite 
kõige tõhusam ja strateegilisem 
kasutamine. Riigiabi põhimõtete järgimise 
nõue peaks aitama kaasa sellisele tõhusale 
ja strateegilisele kasutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 
millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 
väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mis edendavad töökohtade 
loomist, pikaajalist majanduskasvu ja 
konkurentsivõimet. EFSI ei tohiks 
asendada turupõhist rahastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Anne Sander
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 129
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Valides EFSI toetuskõlblikke 
projekte, tuleks erilist tähelepanu pöörata 
energiatõhususele; energia tootmise või 
energia transportimise projektide üle 
otsustamisel tuleks hinnata, kas 
varustuskindluse eesmärke on võimalik 
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saavutada säästvamalt ja kulutõhusamalt 
energianõudluse vähendamise asemel 
energiatõhususe suurendamise või 
nõudlusreageeringu teel; sellega 
tagatakse energiatõhususe projektide 
võrdsetel tingimustel, sealhulgas võrdsetel 
tasuvusanalüüsi tingimustel 
konkureerimine projektidega, mille 
eesmärk on energiavarustuse 
suurendamine või uute taristute 
arendamine;

Or. en

Selgitus

Energialiitu käsitlevas 25. veebruari 2015. aasta teatises COM(2015) 80 „Vastupidava 
energialiidu ja tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika raamstrateegia” rõhutatakse, et 
„on vaja energiatõhusus põhjalikult ümber hinnata ja käsitleda seda kui energiat säästa
võimaldavat omaette energiaallikat. Turu ülesehituse läbivaatamise osana tagab komisjon, et 
energiatõhusus ja nõudlusreageering saaksid konkureerida tootmisvõimsusega samal alusel.” 

Muudatusettepanek 130
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Valides EFSI toetuskõlblikke 
projekte, tuleks erilist tähelepanu pöörata 
energiatõhususele; energia tootmise või 
energia transportimise projektide üle 
otsustamisel tuleks hinnata, kas 
varustuskindluse eesmärke on võimalik 
saavutada säästvamalt ja kulutõhusamalt 
energianõudluse vähendamise või 
energiatõhususe suurendamise teel; 
sellega tagatakse energiatõhususe 
projektide võrdsetel tingimustel 
konkureerimine projektidega, mille 
eesmärk on energiavarustuse 
suurendamine või uute taristute 
arendamine.
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Or. en

Muudatusettepanek 131
Sorin Moisă

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) EFSI peaks toetama projektide 
tasakaalustatud jaotust kogu liidus ning 
vältima liigset koondumist ühte sektorisse 
või geograafilisse piirkonda.

Or. ro

Muudatusettepanek 132
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Valides EFSI toetuskõlblikke 
projekte, tuleb energiatõhusaid ja 
nõudlusele reageerivaid projekte käsitleda 
energiavarustuse projektidega võrdsetel 
tingimustel tasuvusanalüüsi alusel.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjoni teatises „Vastupidava energialiidu ja tulevikku suunatud kliimamuutuste 
poliitika raamstrateegia” rõhutatakse, et energiatõhusust tuleks käsitleda omaette 
energiaallikana. Turu ülesehituse läbivaatamise osana tagab komisjon, et energiatõhusus ja 
nõudlusreageering saaksid konkureerida tootmisvõimsusega samal alusel.

Muudatusettepanek 133
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Valides EFSI toetuskõlblikke 
projekte, tuleks erilist tähelepanu pöörata 
energiatõhususele ja digitaalsetele 
lahendustele; projektide üle otsustamisel 
tuleks hinnata, kas varustuskindluse 
eesmärke on võimalik saavutada 
säästvamalt ja kulutõhusamalt uute 
digitaalsete tehnoloogiate ning IKT
kasutamise teel; sellega tagatakse 
projektide võrdsetel tingimustel 
konkureerimine projektidega, mille 
eesmärk on energiavarustuse 
suurendamine või uute taristute 
arendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 
tehinguid, peaks EFSI rahastama projekte 
kogu liidus, sealhulgas riikides, mida 
finantskriis kõige rohkem mõjutas. EFSId 
tuleks kasutada ainult juhul, kui ei ole 
võimalik rahastada mõistlikel tingimustel 
muudest allikatest.

Or. it
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Muudatusettepanek 135
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja innovatsiooniga seotud tegevust on keeruline 
rahastada vaba konkurentsiga turul, kuna neil on mitmeid omadusi, mille tõttu nendesse 
valdkondadesse investeerimine erineb tavapärastest investeeringutest (st ebakindluse määr on 
seotud toodanguga, suur osa teadus- ja arendustegevuse kulutustest on koondunud 
inimkapitali). Selleks et ületada investeeringute nappus, mis ähvardab strateegia „Euroopa 
2020” teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni eesmärke, tuleks teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatsiooni projektide puhul lubada suuremat riskiprofiili.

Muudatusettepanek 136
Béla Kovács

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 
tehinguid, peaks EFSI keskenduma 

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 137
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 138
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 
tehinguid, peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mille riski ja tootluse profiil 

(15) Selleks et tagada täiendavalt
olemasolevaid tehinguid, peaks EFSI 
keskenduma projektidele, mille riski ja 



PE551.907v01-00 64/169 AM\1053517ET.doc

ET

on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 
instrumentidel. EFSI peaks rahastama
projekte kogu liidus, sealhulgas riikides, 
mida finantskriis kõige rohkem mõjutas. 
EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei 
ole võimalik rahastada mõistlikel 
tingimustel muudest allikatest.

tootluse profiil on kõrgem kui 
olemasolevatel EIP ja liidu instrumentidel. 
EFSI peaks rahastama projekte kogu liidus, 
vältides geograafilist koondumist ja 
soodustades investeeringuid vähem 
arenenud kapitaliturgudega piirkondades,
sealhulgas riikides, mida finantskriis kõige 
rohkem mõjutas. EFSId tuleks kasutada 
ainult juhul, kui ei ole võimalik rahastada 
mõistlikel tingimustel muudest allikatest.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Lisandväärtus ja täiendavus on EFSI toimimise peamised kriteeriumid, kui need ei ole 
tagatud, tõrjub lõpuks fond välja asjakohased piirkondlikul või riiklikul tasandil pakutavad 
olulised rahalise toetuse meetmed ainult seetõttu, et Brüsselis head poliitilist muljet jätta. 
Seda tuleks tingimata vältida.
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Muudatusettepanek 140
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 
tehinguid, peaks EFSI keskenduma 
projektidele, mille riski ja tootluse profiil 
on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 
instrumentidel. EFSI peaks rahastama 
projekte kogu liidus, sealhulgas riikides, 
mida finantskriis kõige rohkem mõjutas. 
EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei 
ole võimalik rahastada muudest allikatest 
ning kui investeeringute puhul võib 
täheldada positiivset panust sotsiaalse ja 
piirkondliku ühtekuuluvuse suunas –
avaliku sektori investeeringute ja teenuste 
paranemine, kvaliteetsete töökohtade 
loomine ning eelkõige nende 
liikmesriikide tootmisbaasi parandamine 
ja laiendamine, mida kriis kõige rohkem 
mõjutas.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Selleks et vastastikku täiendada 
olemasolevaid tehinguid, peaks EFSI 
keskenduma projektidele, mille riski ja 
tootluse profiil on kõrgem kui 
olemasolevatel EIP ja liidu instrumentidel,
ja rahastama neist riskantsemaid. EFSI 
eesmärk peaks olema projektide 
rahastamine kogu liidus, eelkõige seal, 
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ole võimalik rahastada mõistlikel 
tingimustel muudest allikatest.

kus investeeringute osakaal SKPst on 
märkimisväärselt kahanenud, võttes oma 
investeerimispoliitikas arvesse 
täiendavuse ja kõrge riskiga profiili
kriteeriumeid. EFSId tuleks kasutada 
ainult juhul, kui ei ole võimalik rahastada
muudest allikatest.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Turupõhised stiimulid ja EFSI 
pakutav täiendavus peaksid tagama selle, 
et EFSI keskendub ilma mingi eelneva 
piirkondliku kindlaks määramiseta 
sotsiaalselt ja majanduslikult elujõulistele 
projektidele, nagu taastuvenergia ja 
energiatõhusus, et eelkõige tegeleda suure 
investeeringuvajadustega. Vähem 
arenenud finantsturuga liikmesriikidele 
tuleks anda asjakohast tehnilist abi, et 
tagada käesoleva määruse üldeesmärkide 
saavutamine. Samal ajal peaks EFSI 
olema suuteline toetama keskkonnaalaselt 
mõistlikke projekte ning tooma kasu 
suure kasvupotentsiaaliga 
tööstusharudele ja tehnoloogiatele.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Béla Kovács

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) EFSI peaks selgelt määratlema, 
millised on finantsabi saamise 
„mõistlikud tingimused”.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Turupõhised stiimulid ja EFSI 
pakutav täiendavus peaksid tagama selle, 
et EFSI keskendub ilma mingi eelneva 
sektoripõhise või piirkondliku jaotuseta 
ühiskondlikult ja majanduslikult 
elujõulistele projektidele, et eelkõige 
tegeleda suurte investeeringuvajaduste või 
turutõrgetega. Vähem arenenud 
finantsturuga liikmesriikidele tuleks anda 
asjakohast tehnilist abi, et tagada 
käesoleva määruse üldeesmärkide 
saavutamine.

Or. en

Selgitus

EFSI toetavate projektide geograafilise tasakaalu saavutamiseks üle kogu Euroopa ei peaks 
kehtestama abikõlblikkuse kriteeriume ega poliitilisi eesmärke, tehnilist abi peaks pakkuma 
piirkondadele ja liikmesriikidele, kus finantsturu olukord on kõige halvem, selleks et tagada, 
et toetuskõlblikud projektiettepanekud saavad EFSI portfellile ligipääsu.

Muudatusettepanek 145
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) EFSI peaks keskenduma 
investeeringutele, mis eeldatavalt on 
majanduslikult ja tehniliselt elujõulised, 
aga mille turuleviimine on takistatud. 
Lisaks peab EFSI keskenduma 
turulähedasele innovatsioonile, mis vajab
toetust n-ö surnud punktist ülesaamiseks
ja millega võib kaasneda asjakohane risk, 
kuid mis samas peavad vastama teatavatele 
EFSI rahastamise nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Christian Ehler

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
EFSI tooteportfelli pakutavate tingimuste 
kohaselt pankadele sobivad. Keskmine 
EFSI projektiga seotud risk peaks olema 
kõrgem kui mis tahes muu olemasoleva 
ELi investeerimisportfelli oma.

Or. en

Selgitus

Lisandväärtus ja täiendavus on EFSI toimimise peamised kriteeriumid, kui need ei ole 
tagatud, tõrjub lõpuks fond välja asjakohased piirkondlikul või riiklikul tasandil pakutavad 
rahalise toetuse meetmed ainult seetõttu, et Brüsselis head poliitilist muljet jätta. Seda tuleks 
tingimata vältida. EFSI lisandväärtus koosneb peamiselt selle keskmisest kõrgemast 
riskiportfellist. 
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Muudatusettepanek 147
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) EFSI jaoks tuleks näha ette 
asjakohane juhtimisstruktuur, mille ainus 
eesmärk peaks olema tagada ELi tagatise 
asjakohane kasutamine. Selle 
juhtimisstruktuuri peaksid moodustama 
juhtorgan, tegevdirektor ja 
investeeringute komitee. See ei tohiks 
minna vastuollu EIP otsuste tegemisega 
ega seda häirida ning see ei tohiks 
asendada EIP juhtorganeid. 
Tegevdirektor peaks vastutama EFSI 
igapäevase juhtimise eest ja valmistama 
ette investeeringute komitee kohtumisi.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Béla Kovács

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) EFSI peaks selgelt määratlema, 
millised on finantsabi saamise 
„mõistlikud tingimused“ ja millised 
tegurid mõjutavad asjakohase riski 
määra, selleks et tagada fondi rahaliste 
vahendite õiglane eraldamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 149
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) EFSI jaoks tuleks näha ette 
asjakohane juhtimisstruktuur, mille ainus 
eesmärk peaks olema tagada ELi tagatise 
asjakohane kasutamine. Selle 
juhtimisstruktuuri peaksid moodustama 
juhtorgan, tegevdirektor ja 
investeeringute komitee. See ei tohiks 
minna vastuollu EIP otsuste tegemisega 
ega seda häirida ning see ei tohiks 
asendada EIP juhtorganeid. Juhtorgan 
peaks määrama kindlaks 
investeerimissuunised, mille kohaselt 
investeeringute komitee peaks tegema 
otsuse ELi tagatise kasutamise kohta 
kooskõlas käesolevas määruses sätestatud 
eesmärkidega. Tegevdirektor peaks 
vastutama EFSI igapäevase juhtimise eest 
ja valmistama ette investeeringute komitee 
kohtumisi.

Or. en

Selgitus

Peab lisama põhjenduse kavandatava juhtimisstruktuuri kohta.

Muudatusettepanek 150
Edouard Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Juhusliku kasumi vältimiseks 
tuleks kasutusele võtta kohapeal toimiv 
häiremehhanism, mis annaks teada 



AM\1053517ET.doc 71/169 PE551.907v01-00

ET

väärkasutusest antud valdkonnas. Sellega 
seoses võiksid EMSK ja Regioonide 
Komitee olla suurepärased vahendajad, 
kes võtaksid vastu vastavalt kas töötajate 
ja kohalike asutuste edastatud teateid.

Or. fr

Muudatusettepanek 151
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 152
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jerzy Buzek, Markus 
Pieper, Seán Kelly
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 153
Kaja Kallas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

rahastamise, investeerimisprojektide ja 
teistes eri valdkondades, nagu teadus- ja 
arendustegevus, energia, transport ja IKT. 
Investeeringute komitee peaks andma aru 
EFSI juhtorganile, kes peaks teostama 
järelevalvet EFSI eesmärkide saavutamise 
üle. Selleks et tõhusalt ära kasutada EIFi 
kogemusi, peaks EFSI toetama EIFi 
rahastamist, et EIF saaks võtta ette 
individuaalseid projekte väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate ning 
väikeste keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühingute valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 155
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 156
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 
kohta taristu ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute suurte 
projektide puhul peaks tegema 
investeeringute komitee. Investeeringute 
komiteesse peaksid kuuluma sõltumatud 
eksperdid, kellel on teadmisi ja kogemusi 
investeerimisprojektide valdkonnas. 
Investeeringute komitee peaks andma aru 
EFSI juhtorganile, kes peaks teostama 
järelevalvet EFSI eesmärkide saavutamise 
üle. Selleks et tõhusalt ära kasutada EIFi 
kogemusi, peaks EFSI toetama EIFi 
rahastamist, et EIF saaks võtta ette 
individuaalseid projekte väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate ning 
väikeste keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühingute valdkonnas. Investeeringute 
komitee tehtud otsused peaksid olema 
vabad liigsest sekkumisest, selleks et 
tagada nende täielik sõltumatus, mis on 
oluline investorite usalduse säilitamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 157
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 158
Sorin Moisă

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Juhtorgan peaks looma 
läbipaistvad kriteeriumid projektide 
portfelli koostamiseks ning seejärel 
rahastamisele kuuluvate projektide 
valimiseks, et tagada investeeringute 
tasakaalustatud jaotus kogu liidus. 

Or. ro

Muudatusettepanek 159
Kaja Kallas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Juhtorgani ja investeeringute 
komitee läbipaistvuse, vastutuse ja 
sõltumatuse eesmärgil peaks vastu võtma 
ja rakendama huvide konflikti vältimise 
süsteemi.
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Or. en

Muudatusettepanek 160
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Selleks et tagada käesolevas 
määruses sätestatud eesmärkide täitmist 
ja et saavutada laialdane geograafiline 
ulatus liidus, peaks pakkuma tehnilist abi 
liikmesriikidele, mille kapitaliturud on 
võrreldes teiste liikmesriikidega vähem 
arenenud.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

kolmeaastase ajavahemiku jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest
investeeringuid liidus kokku vähemalt
315 000 000 000 eurot. Tagatised, mis on 
seotud projektidega, mis on viidud lõpule 
ilma tagatist realiseerimata, on 
kättesaadavad uute tehingute toetamiseks 
tagatise kättesaadavuse jooksul.

Or. en

Selgitus

Arvestades vajadust Euroopa investeerimiskliimat viivitamata ergutada, ei tohiks lepingute 
sõlmimisega EFSI raames viivitada. Toetamiseks tuleks muidugi välja valida ainult tõepoolest 
toetuskõlblikud projektid.

Muudatusettepanek 162
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 163
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) On tunnustatud tõsiasi, et 
energiatõhususe investeeringud loovad 
2020. aastaks kuni 2 miljonit töökohta ja 
on võimalik, et 2030. aastaks veel 
2 miljonit töökohta. Tõhususe näol on 
tegemist ühega vähestest 
majandussektoritest, kus saavutatud 
võimendustegur on suurem kui 15. EFSI 
erainvesteeringute võimendamise, 
töökohtade loomise, vastupidavate 
majanduslike arengute edendamise ja 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
eesmärgi täitmise tagamiseks on vaja, et 
EFSI-st eraldataks 5 000 000 000 eurot 
energiatõhususe fondi;

Or. en

Muudatusettepanek 164
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Euroopa Komisjon esitas 
13. jaanuaril 2015 teatise selle kohta, 
kuidas ta kavatseb kohaldada stabiilsuse 
ja kasvu pakti kehtivaid nõudeid. EFSI 
toetatud tehingud, mida kaasrahastatakse 
riiklikult, sealhulgas üleminekuperioodil, 
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on toetuskõlblikud stabiilsuse ja kasvu 
paktis sätestatud nõuete raames, nagu on 
osutatud komisjoni 13. jaanuari 
2015. aasta teatises, kooskõlas selles 
sätestatud tingimuste ja piirangutega.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Aruandekohustuse tagamiseks
Euroopa Liidu kodanike ees peaks 
komisjon kolm aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aastaaruande, 
mis sisaldab sõltumatut hinnangut ELi 
tagatise kasutamise ja käesolevas 
määruses sätestatud üldeesmärkide 
täitmise kohta, sealhulgas erakapitali 
kasutuselevõtu kohta, ning milles 
hinnatakse EFSI pakutavat täiendavust, 
EFSI toetatud tehingute riskiprofiili, 
EFSI makromajanduslikku mõju, 
sealhulgas mõju majanduskasvule ja 
tööhõivele, Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse osutatud 
teenuseid ning EFSI ja Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse 
eesmärkide täitmist. Vajaduse korral 
lisatakse aruandele ettepanek Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule käesoleva 
määruse muutmiseks. EIP koostöös 
Euroopa Investeerimisfondiga peaks 
esitama kaks korda aastas Euroopa 
Komisjonile, Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande EIP ja Euroopa 
Investeerimisfondi rahastamise, 
investeerimistegevuse ja EFSI tehingutest 
tuleneva kahjumi kohta.
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Or. en

Selgitus

Võttes arvesse vajadust tagada läbipaistvus ja seadusandjapoolne piisav kontroll, on EFSI 
sujuva rakendamise tagamiseks oluline aruandluse olemasolu.

Muudatusettepanek 166
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 b) EFSI eesmärgi täitmise tagamiseks 
on hädavajalik, et vastav summa 
5 000 000 000 eurot eraldatakse EFSI-st 
EIP-poolseks EIFi rahastamiseks, mida 
kasutatakse väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate ning väikeste 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühingute, samuti innovatiivsete VKEde 
toetamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 167
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 c) Investeeringud peaksid 
keskenduma ELi tööstuse juhtpositsiooni 
säilitamisele ja arendamisele majanduse 
innovatiivsetes tehnoloogia sektorites, mis
võimaldavad luua töökohti, säilitada ELi 
tootmisvõimsust ja aidata saavutada ELi 
kliima- ja energiaeesmärke, näiteks
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juhtpositsioon taastuvatest 
energiaallikatest energia tootmise 
tehnoloogia valdkonnas, nagu avamere-
tuuleenergia. Euroopal on maailmas veel 
juhtpositsioon tuuleenergia, fotoelektri ja 
nutivõrkude valdkonnas. EFSI peaks 
keskenduma väljakutsele seda 
juhtpositsiooni taastuvate energiaallikate 
valdkonna tehnoloogilise arengu 
järgmises etapis säilitada.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 169
Claude Turmes, Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(19) Selleks et võimalikult lühikese ajaga 
saavutada eesmärgiks seatud 
315 miljardit eurot, peaks riiklikud 
tugipangad või finantseerimisasutused 
ning investeerimisplatvormid ja fondid 
EFSI tagatise toel etendama olulist rolli 
elujõuliste projektide väljaselgitamisel, 
arendamisel ja vajaduse korral nende 
ühendamisel ning potentsiaalsete 
investorite ligimeelitamisel. Sellega seoses 
peaks olema võimalik luua 
makropiirkondlikke platvorme piiriüleste 
projektide või liikmesriikideüleste 
rühmaprojektide edendamiseks 
piirkondlikust vaatenurgast lähtuvalt.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Nadine Morano

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 171
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(19) EFSI vahendite täiendavaks 
suurendamiseks peaks selles osalemine 
olema olemasolevate panustajate 
nõusolekul avatud kolmandatele isikutele, 
sealhulgas liikmesriikidele, riiklikele 
tugipankadele või liikmesriikide omandis 
olevatele või kontrollitavatele avalik-
õiguslikele asutustele, erasektori üksustele 
ja liiduvälistele üksustele. Kolmandad 
isikud võivad otseselt panustada EFSI ja 
võtta osa EFSI juhtimisstruktuurist. Riigi 
panus EFSI võimaldaks järgida avaliku 
sektori kulutuste ja investeerimisega 
sarnaseid reegleid, mis peab olema 
eelarvepoliitika tingimusteta prioriteet ja 
ei tohi kahjustada stabiilsuse pakti 
nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

osa EFSI juhtimisstruktuurist.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Carlos Zorrinho, Michał Boni

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Projektide tasandil võivad kolmandad 
isikud kaasrahastada EFSIga 
projektipõhiselt või 
investeerimisplatvormide kaudu, mis on 
seotud teatavate geograafiliste 
piirkondadega või valdkondlike 
sektoritega.

(20) Projektide tasandil võivad kolmandad 
isikud kaasrahastada EFSIga 
projektipõhiselt või 
investeerimisplatvormide kaudu, mis on 
seotud teatavate geograafiliste 
piirkondadega või valdkondlike 
sektoritega. Erilist tähelepanu peaks 
pöörama investeerimisplatvormidele, mis 
on suunatud kõrge majandusliku ja 
ühiskondliku lisandväärtusega 
uuenevatele sektoritele, ning 
investeerimisplatvormidele, mis 
ühendavad jätkusuutlikke ja 
innovatiivseid väikeprojekte, mida juhivad 
eelkõige piirkonnad, linnad ja VKEd; 
näiteks energiatõhususe projektid, nagu 
ehitiste renoveerimine ja nutivõrkude 
projektid, nagu digitaalse taristu 
ajakohastamine ja uued kodanikele 
suunatud teenused, mis põhinevad 
digitaalsetel innovatiivsetel vahenditel.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Jeppe Kofod, Martina Werner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Projektide tasandil võivad kolmandad 
isikud kaasrahastada EFSIga 
projektipõhiselt või 
investeerimisplatvormide kaudu, mis on 
seotud teatavate geograafiliste 
piirkondadega või valdkondlike 
sektoritega.

(20) Projektide tasandil võivad kolmandad 
isikud kaasrahastada EFSIga 
projektipõhiselt või 
investeerimisplatvormide kaudu, mis on 
seotud teatavate geograafiliste 
piirkondadega või valdkondlike 
sektoritega. Erilist tähelepanu peaks 
pöörama investeerimisplatvormidele, mis 
on suunatud kõrge majandusliku ja 
ühiskondliku lisandväärtusega 
uuenevatele sektoritele, ning 
investeerimisplatvormidele, mis 
ühendavad jätkusuutlikke ja 
innovatiivseid väikeprojekte, mida juhivad 
eelkõige piirkonnad, linnad ja VKEd; 
näiteks energiatõhususe projektid, nagu 
hoonete renoveerimine.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Projektide tasandil võivad kolmandad 
isikud kaasrahastada EFSIga 
projektipõhiselt või 
investeerimisplatvormide kaudu, mis on 
seotud teatavate geograafiliste 
piirkondadega või valdkondlike 
sektoritega.

(20) Projektide tasandil võivad kolmandad 
isikud kaasrahastada EFSIga 
projektipõhiselt või 
investeerimisplatvormide kaudu, mis on 
seotud teatavate geograafiliste 
piirkondadega või valdkondlike 
sektoritega. Erilist tähelepanu tuleb 
pöörata investeerimisplatvormile, mis 
rõhutab kõikides majandussektorites 
olevate digitaalsete kasvumootorite 
potentsiaaliga seotud lisandväärtust, et 
võimaldada saavutada digitaalse ühtse 
turu rakendamisega seotud eesmärke ja 
digitaalse taristu arendamist.
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Or. en

Muudatusettepanek 176
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Projektide tasandil võivad kolmandad 
isikud kaasrahastada EFSIga 
projektipõhiselt või 
investeerimisplatvormide kaudu, mis on 
seotud teatavate geograafiliste 
piirkondadega või valdkondlike 
sektoritega.

(20) Projektide tasandil võivad kolmandad 
isikud kaasrahastada EFSIga 
projektipõhiselt või 
investeerimisplatvormide kaudu.

Or. en

Selgitus

Peab täiendavalt selgitama, mis täpsemalt ja mil määral platvormi tasandil toimub.

Muudatusettepanek 177
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Projektide tasandil võivad kolmandad 
isikud kaasrahastada EFSIga 
projektipõhiselt või 
investeerimisplatvormide kaudu, mis on 
seotud teatavate geograafiliste 
piirkondadega või valdkondlike 
sektoritega.

(20) Projektide tasandil võivad kolmandad 
isikud kaasrahastada EFSIga 
projektipõhiselt või 
investeerimisplatvormide kaudu, mis on 
seotud teatavate geograafiliste 
piirkondadega või valdkondlike 
sektoritega. Erilist tähelepanu tuleb 
pöörata investeerimisplatvormidele, mis 
on suunatud kõrge majandusliku ja 
ühiskondliku lisandväärtusega 
uuenevatele sektoritele, ning 
investeerimisplatvormidele, mis 
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ühendavad jätkusuutlikke ja 
innovatiivseid väikeprojekte, mida juhivad 
eelkõige VKEd; näiteks energiatõhususe 
projektid, nagu hoonete renoveerimine.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Projektide tasandil võivad kolmandad 
isikud kaasrahastada EFSIga 
projektipõhiselt või 
investeerimisplatvormide kaudu, mis on 
seotud teatavate geograafiliste 
piirkondadega või valdkondlike 
sektoritega.

(20) Projektide tasandil võivad kolmandad 
isikud kaasrahastada EFSIga 
projektipõhiselt või 
investeerimisplatvormide kaudu, mis on 
seotud teatavate geograafiliste 
piirkondadega või valdkondlike 
sektoritega. Erilist tähelepanu tuleb 
pöörata spetsiaalsetele 
investeerimisplatvormidele, mis on 
suunatud kõrge majandusliku ja 
ühiskondliku lisandväärtusega 
uuenevatele sektoritele, ning 
investeerimisplatvormidele, mis 
ühendavad ka digitaalvaldkonnas 
jätkusuutlikke ja innovatiivseid
väikeprojekte, mida juhivad eelkõige 
piirkonnad, linnad ja VKEd; näiteks 
digitaalse lõhe vähendamisele suunatud 
kiire internetiühendusega seotud 
projektid.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
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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) EFSI peaks täiendama ja lisanduma 
olemasolevatele piirkondlikele, riiklikele 
ja ELi programmidele ning ka 
tavapärasele EIP tegevusele. 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.

Or. en

Selgitus

Lisandväärtus ja täiendavus on EFSI toimimise peamised kriteeriumid, kui need ei ole 
tagatud, tõrjub lõpuks fond välja asjakohased piirkondlikul või riiklikul tasandil pakutavad 
olulised rahalise toetuse meetmed ainult seetõttu, et Brüsselis head poliitilist muljet jätta. 
Seda tuleks tingimata vältida.

Muudatusettepanek 180
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 kolmandad isikud pakkuda 
kaasrahastamist koos EFSI-ga 
projektipõhiselt või 
investeerimisplatvormide kaudu, mis on 
seotud geograafiliste piirkondadega või 
valdkondlike sektoritega. Liikmesriigid 
võivad kasutada Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfonde, et panustada selliste 
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toetuskõlblike projektide rahastamisse, 
mida toetatakse ELi tagatisega. Kõnealuse 
lähenemisviisi paindlikkus peaks 
võimaldama maksimaalselt tõmmata ligi 
investoreid EFSI investeeringute 
valdkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 181
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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. Neid projekte peaks kaaluma 
projektipõhiselt, kaasates piisaval määral 
sotsiaalpartnereid ja ametiasutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingule peaksid EFSI toetatavad taristu-
ja projektiinvesteeringud olema kooskõlas 
riigiabi eeskirjadega. Sellega seoses teatas 
komisjon, et määrab kindlaks riigiabi 

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

hindamise põhimõtted, millele projekt peab 
EFSI toetuse saamiseks vastama. Komisjon 
on teatanud, et juhul, kui projekt vastab 
kõnealustele kriteeriumidele ja saab EFSI 
toetust, hinnatakse mis tahes riiklikku 
täiendavat toetust riigiabi lihtsustatud ja 
kiirendatud hindamismenetluse raames, 
mille puhul kontrollib komisjon täiendavalt 
üksnes avaliku sektori toetuse 
proportsionaalsust (ülemäärase hüvitamise 
puudumine). Eesmärgiga tagada riiklike 
vahendite tulemuslik kasutamine, annab
komisjon täiendavaid suuniseid, et tagada
täielik vastavus sektoripõhistele riigiabi 
eeskirjadele, juhul kui projekte 
rahastatakse osaliselt avaliku sektori 
toetustest.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(22) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingule peaksid EFSI toetatavad taristu-
ja projektiinvesteeringud olema kooskõlas 
riigiabi eeskirjadega.
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täiendavaid suuniseid peamiste 
põhimõtete kohta, et tagada avaliku 
sektori vahendite tõhus kasutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Riigiabi eeskirjade kohaldamine on oluline, et tagada EFSI kaudu saadud toetuse asjakohane
kasutamine. 
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Muudatusettepanek 185
Kaja Kallas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 186
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingule peaksid EFSI toetatavad taristu-
ja projektiinvesteeringud olema kooskõlas 
riigiabi eeskirjadega. Sellega seoses teatas 
komisjon, et määrab kindlaks riigiabi 
hindamise põhimõtted, millele projekt peab 
EFSI toetuse saamiseks vastama. Komisjon 
on teatanud, et juhul, kui projekt vastab 

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

kõnealustele kriteeriumidele ja saab EFSI 
toetust, hinnatakse mis tahes riiklikku 
täiendavat toetust riigiabi lihtsustatud ja 
kiirendatud hindamismenetluse raames, 
mille puhul kontrollib komisjon täiendavalt 
üksnes avaliku sektori toetuse 
proportsionaalsust (ülemäärase hüvitamise 
puudumine). Samuti on komisjon teatanud, 
et annab selliseid täiendavaid suuniseid 
põhimõtete kohta, mis peavad arvesse 
võtma komisjoni heakskiidetud energia-
ja keskkonnaalased suunised, et tagada 
valdkonna avaliku sektori vahendite tõhus 
kasutamine.

Or. it

Muudatusettepanek 187
Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Renato Soru, Simona Bonafè

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 188
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 189
Renato Soru

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Võttes arvesse kiireloomuliste 
meetmete vajadust liidus, võivad EIP ja 
EIF rahastada 2015. aastal enne 
käesoleva määruse jõustumist täiendavaid 
projekte, mis jäävad väljapoole nende 

välja jäetud
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tavapärast profiili. Selleks et käesoleva 
määrusega ette nähtud meetmetest saadav 
kasu oleks võimalikult suur, peaks olema 
võimalik hõlmata sellised täiendavad 
projektid ELi tagatisega juhul, kui need 
vastavad käesolevas määruses sätestatud 
sisulistele kriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(25) EIP ja komisjon peaksid korrapäraselt 
hindama EFSI toetatavaid tegevusi, et 
hinnata nende asjakohasust, tulemusi, mõju 
ning nende kooskõla ja järjepidevust 
seoses muude ELi poliitikameetmete ja 
rahastamisvahenditega ning teha kindlaks 
aspektid, millega saab tulevast tegevusi 
tõhustada. Sellised hindamised peaksid 
toetama vastutust ja jätkusuutlikkuse 
analüüsi.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse vajadust tagada läbipaistvus ja seadusandjapoolne piisav kontroll, on 
hindamine ja sellele järgnev aruandlus olulise tähtsusega, et tagada EFSI sujuv rakendamine.

Muudatusettepanek 191
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 192
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Euroopa investeerimisnõustamise keskuse 
loomine ühtse kontaktpunktina ja tema 
pakutavad uued teenused ei tohi ühelgi 



PE551.907v01-00 98/169 AM\1053517ET.doc

ET

viisil muuta olemasolevaid tehnilise abi 
programme või muuta nendele määratud 
ülesannete täitmise kvaliteeti või 
võimekust.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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, ettevalmistamiseks ja 
liitmiseks kogu liidus, kasutades ära 
komisjoni, EIP, riiklike tugipankade, 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
juhtimisorganite teadmisi ja projektide 
ELENA (Euroopa kohaliku energiaabi 
fond), InnovFin (innovaatorite suunatud 
ELi rahastamisalgatus) ja EEIF 
(Euroopa energiatõhususe fond) parimaid 
tavasid. See peaks olema ühtne 
kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud 
investeeringute tehnilise abiga liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 195
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) EIP-le antava ELi tagatisega seotud 
riskide katmiseks tuleks luua tagatisfond. 
Tagatisfond tuleks luua järk-järguliste 
maksetega liidu eelarvest. Lisaks tuleks
tagatisfondi täiendada ka selliste projektide 
tuludest ja tagasimaksetest, mis on saanud 
EFSI toetust, ja summadest, mis on sisse 
nõutud lepingulised kohustused täitmata 
jätnud võlgnikelt, kui tagatisfond on juba 
EIP-le tagatise välja maksnud.

(27) EIP-le antava ELi tagatisega seotud 
riskide katmiseks tuleks luua tagatisfond. 
Tagatisfond tuleks luua järk-järguliste 
maksetega liidu eelarvest. Lisaks tuleks 
tagatisfondi täiendada ka selliste projektide 
tuludest ja tagasimaksetest, mis on saanud 
EFSI toetust, ja summadest, mis on sisse 
nõutud lepingulised kohustused täitmata 
jätnud võlgnikelt, kui tagatisfond on juba 
EIP-le tagatise välja maksnud. Mis tahes 
EFSI tehingutest saadav tasu, mis ületab 
tagatisfondi sihtsumma/vajaduse, 
suunatakse vastavale ELi eelarvereale, 
mida vähendati EFSI tagatisfondi 
loomiseks.

Or. en
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Selgitus

Tagasisaadavad vahendid ja tulud, mis ületavad ELi tagatise sihtsummat, tuleks suunata 
uuesti liidu üldeelarvesse ja eraldada uuesti eelarveridadele, mis esialgselt tagatisfondi 
panustasid.

Muudatusettepanek 196
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Välja jäetud vastavalt artikli 8 muudatustele.

Muudatusettepanek 197
Edouard Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Tagatisfond peaks tagama liidu 
eelarvele likviidsuspuhvri EFSI eesmärkide 
saavutamisel saadud kahjude katteks. 
Kogemused seoses EFSI toetatavate 
investeeringute laadiga osutavad, et liidu 
eelarvest tehtavate maksete ja liidu 

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

tagatiskohustuste kogumahu vaheline 
asjakohane suhe oleks 30 %.

Or. fr

Muudatusettepanek 198
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Liidu eelarvest ELi tagatisfondi 
rahastamise kiidab järk-järgult heaks 
Euroopa Parlament ja nõukogu aastase 
eelarvemenetluse käigus. Sel eesmärgil 
peaks eelarvepädev institutsioon 
kasutama vajaduse korral mis tahes 
olemasolevaid ülejääke ja paindlikke 
mehhanisme ja asjakohaseid sätteid 
2014.–2020. aasta mitmeaastase 
finantsraamistiku määruse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Programmi „Horisont 2020“ ja Euroopa ühendamise rahastu vahendeid ei tohi vähendada 
selleks, et rahastada tagatisfondi. Selle asemel peaks tagatisfondi rahastamine toimuma järk-
järgult iga-aastase eelarvemenetluse käigus.

Muudatusettepanek 199
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 b) Võttes arvesse kasvavat vajadust 
liidu tasandi poliitilise tegevuskava ja 
rahastusprogrammide järele, mida on 
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vaja Euroopa majanduskasvu ja 
töökohtade loomise ergutamiseks, peaks 
vahekokkuvõtte tegemise käigus läbi 
vaatama mitmeaastase finantsraamistiku, 
suurendades mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriigi 1a kohaseid 
olemasolevaid varusid ja kulukohustusi, 
selleks et paremini kajastada muutuvaid 
poliitikavajadusi ja täita Euroopa Liidu 
kodanike ootusi.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament ja liikmesriigid kiidavad heaks Junckeri algatuse – kõik tunnistavad 
tungivat vajadust kasvule suunatud poliitikameetmete järele ELi tasandil. Samas paljastavad 
komisjoni saamatud uue algatuse rahastamise ettepanekud olemasoleva mitmeaastase 
finantsraamistiku tõsised puudused. Kui poliitika peab liikuma töökohtade loomise ja kasvu 
suunas, peab mitmeaastane finantsraamistik ka seda kajastama. Muudatused on vajalikud.

Muudatusettepanek 200
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 b) Selleks et võimaldada 
olemasolevate varude, ülejääkide ja teiste 
rahastamisallikate kasutamist, nagu on 
osutatud käesoleva määruse artiklis 8,
mitmeaastase finantsraamistiku 
rubriikide raames, mis erinevad
rubriigist 1a, tuleks tagatisfondi loomise 
eelarveread jaotada, eraldades 
tagatisfondile rubriigi 1a kohaselt 
3 miljardit eurot, rubriigi 1b kohaselt 
5 miljardit eurot ja rubriigi 2 kohaselt 
0,11 miljardit eurot, selleks et võimaldada 
fondide piisavaks rahastamiseks vajalikku 
paindlikkust.

Or. en
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Muudatusettepanek 201
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 c) Tagatisfondi rahastamine nii 
kulukohustuste kui ka maksete 
assigneeringute osas vaadatakse läbi 
mitmeaastase finantsraamistiku 
vahekokkuvõtte raames, mis algab 
hiljemalt 2016. aasta lõpus, nagu on ette 
nähtud nõukogu 2. detsembri 2013. aasta 
määruse (EL) nr 1311/2013 (millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–2020) 
artiklis 2.

Or. en

Selgitus

Tagatis on tagasivõtmatu. Komisjoni ettepanekud EFSI rahastamise kohta on ebapiisavad. 
Mitmeaastase finantsraamistiku vahekokkuvõtte tegemisel peaks leidma parema ja 
pikaajalisema lahenduse fondi rahastamiseks mitmeaastase finantsraamistiku 
eelarveneutraalse läbivaatamise kaudu. 

Muudatusettepanek 202
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 d) Komisjon peaks mitmeaastase 
finantsraamistiku vahekokkuvõtte 
tegemisel uurima liidu eelarve võimalusi 
tagada ELi tagatise stabiilne rahastamine, 
sealhulgas võimalus tulemusreservi 
kohandamiseks, nagu on sätestatud ja 
arvutatud kooskõlas ühissätete määruse 
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(EL) nr 1303/2013 artiklitega 20 ja 22, 
selleks et vabastada kasutamata vahendid; 
sellise reservi kerge vähendamine tagaks 
ELi tagatise stabiilse rahastamise, mis 
meelitab ligi investoreid ja loob 
lisandväärtust Euroopa tööstuse 
(majanduse) jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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programmide jaoks kavandatud 
rahastamisest ümber EFSI tarbeks.

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

Or. en

Selgitus

Raamprogrammi „Horisont 2020“ ja Euroopa ühendamise rahastut ei peaks tagatisfondi 
rahastamise eesmärgil vähendama.

Muudatusettepanek 204
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 205
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 206
Edouard Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. fr

Muudatusettepanek 207
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Liidu eelarvest antava panuse 
osaliseks rahastamiseks tuleks vähendada 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusega (EL) nr 1291/2013 ette nähtud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–
2020. aasta raamprogrammi „Horisont 
2020” ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1316/2013 ette nähtud 
Euroopa ühendamise rahastu 
rahastamispaketti. EFSI ei dubleeri 
kõnealuste programmide eesmärki. 
Mõlema programmi vähendamine 
tagatisfondi rahastamiseks peaks siiski 
tagama suuremad investeeringud nende 
vastavate volituste alla kuuluvates 
valdkondades, kui oleks võimalik teha 
olemasolevate programmide raames. 

(29) Liidu eelarvest ELi tagatisfondi 
rahastamise kiidab järk-järgult heaks 
Euroopa Parlament ja nõukogu aastase 
eelarvemenetluse käigus kuni 
2020. aastani. Sel eesmärgil peaks
eelarvepädev institutsioon kasutama 
vajaduse korral kõiki olemasolevaid 
paindlikke mehhanisme ja asjakohaseid 
sätteid 2014.–2020. aasta mitmeaastase 
finantsraamistiku määruse kohaselt, 
kasutades ära reserve, varusid ja 
vabanenud rahalisi vahendeid.
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EFSI peaks suutma võimendada ELi 
tagatist, et mitmekordistada finantsmõju 
teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni 
ja transpordi-, telekommunikatsiooni- ja 
energiataristu valdkonnas võrreldes 
sellega, kui vahendeid oleks kasutatud 
toetustena programmi „Horisont 2020” ja 
Euroopa ühendamise rahastu raames. 
Seepärast oleks asjakohane suunata osa 
kõnealuste programmide jaoks 
kavandatud rahastamisest ümber EFSI 
tarbeks.

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

Or. en

Muudatusettepanek 208
Martina Werner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Liidu eelarvest antava panuse 
osaliseks rahastamiseks tuleks vähendada 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusega (EL) nr 1291/2013 ette nähtud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–

(29) Liidu eelarvest ELi tagatisfondi 
rahastamise kiidab järk-järgult heaks 
Euroopa Parlament ja nõukogu aastase 
eelarvemenetluse käigus kuni 
2020. aastani. Sel eesmärgil peaks 
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2020. aasta raamprogrammi „Horisont 
2020” ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1316/2013 ette nähtud 
Euroopa ühendamise rahastu 
rahastamispaketti. EFSI ei dubleeri 
kõnealuste programmide eesmärki. 
Mõlema programmi vähendamine 
tagatisfondi rahastamiseks peaks siiski 
tagama suuremad investeeringud nende 
vastavate volituste alla kuuluvates 
valdkondades, kui oleks võimalik teha 
olemasolevate programmide raames. 
EFSI peaks suutma võimendada ELi 
tagatist, et mitmekordistada finantsmõju 
teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni 
ja transpordi-, telekommunikatsiooni- ja 
energiataristu valdkonnas võrreldes 
sellega, kui vahendeid oleks kasutatud 
toetustena programmi „Horisont 2020” ja 
Euroopa ühendamise rahastu raames. 
Seepärast oleks asjakohane suunata osa 
kõnealuste programmide jaoks 
kavandatud rahastamisest ümber EFSI 
tarbeks.

eelarvepädev institutsioon kasutama 
vajaduse korral kõiki olemasolevaid 
paindlikke mehhanisme ja asjakohaseid 
sätteid 2014.–2020. aasta mitmeaastase 
finantsraamistiku määruse kohaselt.

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

Or. en
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Muudatusettepanek 209
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 210
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Liidu eelarvest antava panuse
osaliseks rahastamiseks tuleks vähendada 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1291/2013 ette nähtud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–
2020. aasta raamprogrammi „Horisont 
2020” ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1316/2013 ette nähtud 
Euroopa ühendamise rahastu 
rahastamispaketti. EFSI ei dubleeri 
kõnealuste programmide eesmärki. 
Mõlema programmi vähendamine 
tagatisfondi rahastamiseks peaks siiski 
tagama suuremad investeeringud nende 
vastavate volituste alla kuuluvates 
valdkondades, kui oleks võimalik teha 
olemasolevate programmide raames. 
EFSI peaks suutma võimendada ELi 
tagatist, et mitmekordistada finantsmõju 

(29) Liidu eelarvest panuse andmine ELi 
tagatisfondi toimub järk-järgult, 
kasutades ELi eelarve pakutavaid mitmeid 
võimalusi. Panust rahastatakse tähtsuse 
järjekorras ELi eelarve aastaülejäägist, 
kasutamata vahenditest, 
paindlikkusinstrumendist ja varudest.
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teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni 
ja transpordi-, telekommunikatsiooni- ja 
energiataristu valdkonnas võrreldes 
sellega, kui vahendeid oleks kasutatud 
toetustena programmi „Horisont 2020” ja 
Euroopa ühendamise rahastu raames. 
Seepärast oleks asjakohane suunata osa 
kõnealuste programmide jaoks 
kavandatud rahastamisest ümber EFSI 
tarbeks.

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

Or. en

Selgitus

Välja jätta viited raamprogrammi „Horisont 2020“ ja Euroopa ühendamise rahastu 
kasutamisele.

Muudatusettepanek 211
Francesc Gambús

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

osaliseks rahastamiseks tuleks vähendada 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) nr 1291/20132 ette nähtud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–
2020. aasta raamprogrammi „Horisont 
2020” ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1316/20133 ette nähtud 
Euroopa ühendamise rahastu 
rahastamispaketti. EFSI ei dubleeri 
kõnealuste programmide eesmärki. 
Mõlema programmi vähendamine 
tagatisfondi rahastamiseks peaks siiski 
tagama suuremad investeeringud nende 
vastavate volituste alla kuuluvates 
valdkondades, kui oleks võimalik teha 
olemasolevate programmide raames. EFSI 
peaks suutma võimendada ELi tagatist, et 
mitmekordistada finantsmõju teadus- ja 
arendustegevuse, innovatsiooni ja 
transpordi-, telekommunikatsiooni- ja 
energiataristu valdkonnas võrreldes 
sellega, kui vahendeid oleks kasutatud 
toetustena programmi „Horisont 2020” ja 
Euroopa ühendamise rahastu raames. 
Seepärast oleks asjakohane suunata osa 
kõnealuste programmide jaoks kavandatud 
rahastamisest ümber EFSI tarbeks, 
suunates vastava EFSI osa projektidele, 
mis edendavad idufirmasid ja ka teisi 
teadus- ja arendustegevusega seotud 
tegevusi, et pakkuda kõikidel juhtudel 
lisandväärtust, suunates teadmised 
reaalmajandusse, eelkõige tehnoloogia ja 
tööstusliku baasiga seotud 
valdkondadesse.

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

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

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr 1316/2013, 11. detsember 2013, 
millega luuakse Euroopa Ühendamise 

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

Rahastu, muudetakse määrust (EL) 
nr 913/2010 ning tunnistatakse kehtetuks 
määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) 
nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, lk 
129).

Or. en

Muudatusettepanek 212
Hans-Olaf Henkel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



AM\1053517ET.doc 117/169 PE551.907v01-00

ET

oleks asjakohane suunata osa kõnealuste 
programmide jaoks kavandatud 
rahastamisest ümber EFSI tarbeks.

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

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 213
Milan Zver

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Liidu eelarvest antava panuse 
osaliseks rahastamiseks tuleks vähendada 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) nr 1291/20132 ette nähtud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–
2020. aasta raamprogrammi „Horisont 
2020” ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1316/20133 ette nähtud 
Euroopa ühendamise rahastu 
rahastamispaketti. EFSI ei dubleeri 
kõnealuste programmide eesmärki. 
Mõlema programmi vähendamine 
tagatisfondi rahastamiseks peaks siiski 
tagama suuremad investeeringud nende 

(29) Liidu eelarvest antava panuse 
osaliseks rahastamiseks tuleks vähendada 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) nr 1291/20132 ette nähtud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–
2020. aasta raamprogrammi „Horisont 
2020” ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1316/20133 ette nähtud 
Euroopa ühendamise rahastu 
rahastamispaketti. EFSI ei dubleeri 
kõnealuste programmide eesmärki. 
Mõlema programmi vähendamine 
tagatisfondi rahastamiseks peaks siiski 
tagama suuremad investeeringud nende 



PE551.907v01-00 118/169 AM\1053517ET.doc

ET

vastavate volituste alla kuuluvates 
valdkondades, kui oleks võimalik teha 
olemasolevate programmide raames. EFSI 
peaks suutma võimendada ELi tagatist, et 
mitmekordistada finantsmõju teadus- ja 
arendustegevuse, innovatsiooni ja 
transpordi-, telekommunikatsiooni- ja 
energiataristu valdkonnas võrreldes 
sellega, kui vahendeid oleks kasutatud 
toetustena programmi „Horisont 2020” ja 
Euroopa ühendamise rahastu raames. 
Seepärast oleks asjakohane suunata osa 
kõnealuste programmide jaoks kavandatud 
rahastamisest ümber EFSI tarbeks.

vastavate volituste alla kuuluvates 
valdkondades, kui oleks võimalik teha 
olemasolevate programmide raames. EFSI 
peaks suutma võimendada ELi tagatist, et 
mitmekordistada finantsmõju teadus- ja 
arendustegevuse, innovatsiooni ja 
transpordi-, telekommunikatsiooni- ja 
energiataristu valdkonnas võrreldes 
sellega, kui vahendeid oleks kasutatud 
toetustena programmi „Horisont 2020” ja 
Euroopa ühendamise rahastu raames. 
Seepärast oleks asjakohane suunata osa 
kõnealuste programmide jaoks kavandatud 
rahastamisest ümber EFSI tarbeks, juhul 
kui raamprogrammi „Horisont 2020“ ja 
Euroopa ühendamise rahastu saaksid 
pikas perspektiivis EFSI-st kasu.

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

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 214
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr 1316/2013, 11. detsember 2013, 
millega luuakse Euroopa Ühendamise 

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

Rahastu, muudetakse määrust (EL) 
nr 913/2010 ning tunnistatakse kehtetuks 
määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) 
nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, 
lk 129).

Or. fr

Muudatusettepanek 215
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) ELi investeerimispoliitika ja EFSI 
tehingute toetamise jaoks on oluline, et 
teisi investeerimispõhiseid programme, 
nagu raamprogrammi „Horisont 2020“ ja 
Euroopa ühendamise rahastut, 
rakendatakse täiel määral vastavalt 
mitmeaastase finantsraamistiku määruses 
ja määrustes (EL) nr 1291/2013 ja nr 
1316/2013 sätestatud eelarvele. On eriti 
oluline jätkata teadus-, teadusuuringute 
ja tehnoloogilise baasi loomist, millele 
tuginedes saaks innovatsioon tulevikus 
jõudsalt areneda. See tähendab, et 2020. 
aastaks tuleks täielikult rakendada 
kavandatud alus- ja rakendusuuringuid 
rahastavaid programme, nagu Marie 
Curie programm, Euroopa 
Teadusnõukogu, programm „Tulevased ja 
kujunemisjärgus tehnoloogiad“, 
teadusuuringute infrastruktuuri 
programm, ning ka ELi teadusalane 
koostööprojekt, millest saavad 
raamprogrammi „Horisont 2020“ 
juhtpositsiooni ja ühiskonnaprobleemide 
eesmärkide kohaselt kasu ülikoolid ja 
teadusorganisatsioonid.

Or. en
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Muudatusettepanek 216
Ashley Fox, Ian Duncan, Anneleen Van Bossuyt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Kuna EFSI peaks aitama 
ettevõtjatel kapitalipuudusest üle saada, 
on ebatõenäoline, et alusuuringud ja 
varase etapi teadusuuringud saavad 
käesolevast määrusest kasu. Komisjon 
peaks seega tagama, et mis tahes ELi 
eelarves ümberpaigutatud vahendeid ei 
kasutaks programmid, mis selliseid 
tegevusi rahastavad.

Or. en

Muudatusettepanek 217
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) EFSI peaks aitama Euroopal 
ületada praegusi investeerimisraskuseid ja 
seeläbi panustama liidu majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
tugevdamisse. ELi eelarve panust ELi 
tagatisfondi peaks seega ümber
paigutama sellistest vahenditest, mis ei ole 
juba ühtekuuluvuspoliitikale eraldatud.

Or. en

Muudatusettepanek 218
Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Lambert van Nistelrooij, Reinhard Bütikofer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Võttes arvesse mõningaid 
olemasolevaid ELi programme 
iseloomustavaid mitmeaastaseid 
kohustusi, peab kõikide kohaste 2014.–
2020. aasta mitmeaastase 
finantsraamistiku määruses sätestatud 
paindlike mehhanismide ja asjakohaste 
sätete kasutamine liidu eelarvest ELi 
tagatisfondi rahastamiseks, tagama nende 
ELi programmide rahastamise 
maksimaalse lineaarsuse, et tagada nende 
toimimine ja elujõulisus.

Or. en

Muudatusettepanek 219
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(31) Komisjon ja EIP peaksid 
liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi toel 
edendama investeerimiseks sobivate 
praeguste ja tulevaste 
investeerimisprojektide läbipaistva registri 
loomist liidus.
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investeerimisotsuste tegemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Liikmesriikidel peaks olema 
võimalik osaleda Euroopa 
investeerimisprojektide registri loomises, 
sealhulgas edastades teavet nende 
territooriumil asuvate 
investeerimisprojektide kohta komisjonile 
ja EIP-le. Enne registri loomist peaksid 
komisjon ja EIP läbi viima kohased 
konsultatsioonid liikmesriikide, ekspertide 
ja sidusrühmadega seoses registrisse 
lisatavate projektide põhimõtete ja 
suunistega ja seoses üksikuid projekte 
hõlmava teabe avaldamise vormiga.

Or. en

Muudatusettepanek 221
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Laiendatud põhjendus aruandluskohustuse kohta on lisatud eespool.

Muudatusettepanek 222
Kaja Kallas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 223
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(34) Selleks et tagada aruandekohustus 
Euroopa kodanike ees, peaks EIP tagama 
avalikkusega konsulteerimise ja 
kaasamise protsessi, mis kehtib 
struktuuri- ja investeerimisfondide 
väljamaksete tegemise puhul, ning
korrapäraselt esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruandeid EFSI 
edusammude ja mõju kohta.

Or. it



AM\1053517ET.doc 125/169 PE551.907v01-00

ET

Muudatusettepanek 224
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(34) Selleks et tagada aruandekohustus 
Euroopa kodanike ees, peaks EIP 
korrapäraselt esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruandeid EFSI 
edusammude ja mõju kohta. Selleks on 
vajalik poolaasta aruanne, mis sisaldaks 
vähemalt järgmist:

milliseid projekte on rahastatud, milliseid 
rahastamisvahendeid on kasutatud ja 
ülevaadet rahastatud projektide 
rahastamise kohta. Nurjunud projektide 
puhul hõlmab aruanne põhjalikku 
olukorra analüüsi, rõhutades selle 
võimalikku mõju tagatisfondile.

Or. en

Muudatusettepanek 225
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Kuna käeoleva määruse eesmärke, 
nimelt toetada investeeringuid liidus, ja 
tagada parem juurdepääs rahastamisele 
kuni 3000 töötajaga äriühingutele, ei 
suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, 
sest liikmesriikide fiskaalvõimekus 
meetmete võtmiseks on erinev, ning on 
neid meetme ulatuse ja toime tõttu parem 
saavutada liidu tasandil, võib liit võtta 
meetmeid vastavalt Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttele. Kõnealuses artiklis sätestatud 

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

eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

Or. en

Muudatusettepanek 226
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Kuna käeoleva määruse eesmärke, 
nimelt toetada investeeringuid liidus, ja 
tagada parem juurdepääs rahastamisele 
kuni 3000 töötajaga äriühingutele, ei suuda 
liikmesriigid piisavalt saavutada, sest 
liikmesriikide fiskaalvõimekus meetmete 
võtmiseks on erinev, ning on neid meetme 
ulatuse ja toime tõttu parem saavutada liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid vastavalt 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttele. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale,

(36) Kuna käeoleva määruse eesmärke, 
nimelt toetada investeeringuid liidus, ja 
tagada parem juurdepääs rahastamisele 
kuni 3000 töötajaga äriühingutele, ei suuda
– mõningatel turutõrke juhtumite korral –
liikmesriigid üksi piisavalt saavutada, ning 
on neid meetme ulatuse ja toime tõttu 
parem saavutada liidu tasandil, võib liit 
võtta meetmeid vastavalt Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttele. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

Or. en

Selgitus

Tegelikult võib päris palju saavutada liikmesriikide ja piirkondlikul tasandil, seetõttu ei tohiks 
EFSI välja tõrjuda mis tahes riiklikul või piirkondlikul tasandil toimivaid toetusmehhanisme.

Muudatusettepanek 227
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(36) Kuna käesoleva määruse eesmärke ei 
suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, 
sest liikmesriikide fiskaalvõimekus 
meetmete võtmiseks on erinev, ning on 
neid meetme ulatuse ja toime tõttu parem 
saavutada liidu tasandil, võib liit võtta 
meetmeid vastavalt Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttele. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

Or. it

Muudatusettepanek 228
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 a) Komisjon ja EIP peaksid sõlmima 
lepingu, milles täpsustatakse käesolevas 
määruses EFSI haldamiseks sätestatud 
tingimused. Kõnealune leping ei tohiks 
riivata liidu seadusandja, eelarvepädeva 
institutsiooni ega EIP aluslepingutes 
sätestatud pädevusi ning peaks seetõttu 
piirduma elementidega, mis on peamiselt 
tehnilist ja halduslikku laadi ning mis ei 
ole küll olulise tähtsusega, kuid on siiski 
vajalikud EFSI tõhusaks rakendamiseks. 
Komisjon peaks delegeeritud õigusaktina 
vastu võtma kõnealuse lepingu koos 
investeerimissuunistega.

Or. en
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Selgitus

EFSI lepingud peaksid olema ainult halduslikku laadi, jättes olulised osad seadusandja 
pädevusse. Leping peab need otsused jõustama. EFSI lepingu peaks vastu võtma delegeeritud 
õigusaktina, et võimaldada seadusandjale piisavat kontrolli.

Muudatusettepanek 229
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Paigutatud allapoole.

Muudatusettepanek 230
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Morten 
Messerschmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon sõlmib Euroopa 
Investeerimispangaga (edaspidi „EIP”) 
lepingu Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fondi (edaspidi „EFSI”) 
asutamise kohta perioodiks 2015–2020.

Or. en
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Muudatusettepanek 231
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon peab käesoleva määruse nõuete 
kohaselt Euroopa Investeerimispangaga 
(edaspidi „EIP”) läbirääkimisi lepingu 
eelnõu üle, mis käsitleb Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fondi 
(edaspidi „EFSI”) asutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 232
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega luuakse Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fond 
(EFSI), ELi tagatis ja ELi tagatisfond.

Or. en

Muudatusettepanek 233
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks nähakse käesoleva määrusega ette 
komisjonile reeglid, mille alusel sõlmida
leping EIPga EFSI haldamiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 234
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 parem ja kergemini 
kättesaadav rahastamine kuni 3 000 
töötajaga äriühingutele, keskendudes 
eelkõige väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele.

Or. hr

Muudatusettepanek 235
Carlos Zorrinho

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:

– pakkudes pikaajalisi, tootlikke ning 
strateegilisi investeeringuid liidus; 

– tagades parema juurdepääsu 
rahastamisele väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele, väikestele 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühingutele, eelkõige innovatiivsetele 
VKEdele ja keskmise
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turukapitalisatsiooniga äriühingutele,
ning

– tagades parema juurdepääsu
rahastamisele ettevõtlusvõrgustikele, 
konsortsiumidele ja partnerlustele, mis 
edendavad kollektiivi tõhusust 
piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa 
tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 236
Aldo Patriciello

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, kaasa arvatud liikmesriigi ja 
kolmanda riigi vahelised projektid, ja 
tagada parem juurdepääs rahastamisele 
kuni 000 000 töötajaga äriühingutele, 
keskendudes eelkõige väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 237
Claude Turmes
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

EFSI eesmärk on
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väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele.

– toetada muutusi toovaid strateegilisi
investeeringuid liidus, mille tasuvus 
sotsiaal- ja keskkonnavaldkonnas on 
suur, mis edendavad säästvat 
majandustegevust, täidavad strateegia 
„Euroopa 2020“ ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 194 lõikes 1 
seatud eesmärke;

– tagada parem juurdepääs rahastamisele
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele ja väikestele, kaasa arvatud 
innovatiivsetele keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingutele.

Or. en

Muudatusettepanek 238
Sorin Moisă

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:

– pakkudes pikaajalisi, tootlikke ning 
strateegilisi investeeringuid liidus ja

– tagades parema juurdepääsu
rahastamisele väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele ning väikestele 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühingutele, eelkõige innovatiivsetele 
VKEdele ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingutele.

Or. ro
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Muudatusettepanek 239
Kaja Kallas

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 ja innovatiivsetele 
ettevõtjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 240
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

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, võttes arvesse idufirmade, 
innovatiivsete tehnoloogiapõhiste 
ettevõtjate ja loomeettevõtjate 
märkimisväärseid rahastamisvajadusi.

Or. en

Muudatusettepanek 241
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt
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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 
innovatiivsetele mikro-, väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 242
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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 sektori 
ja strateegilisi investeeringuid liidus ja 
tagada parem juurdepääs rahastamisele 
mikroettevõtjatele, väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele ja ühistutele.

Or. en

Muudatusettepanek 243
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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 ja tagada parem juurdepääs 
rahastamisele väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele, keskendudes 
eelkõige innovatiivsetele idufirmadele.

Or. it

Muudatusettepanek 244
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 
konkurentsivõimelist ja jätkusuutlikku 
majanduskasvu soodustavaid
investeeringuid liidus eesmärgiga 
vähendada investeeringute nappust 
liikmesriikides ja tagada parem juurdepääs 
rahastamisele kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele, keskendudes eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele ning innovatiivsetele 
ettevõtjatele, idufirmadele ja klastritele.

Or. en

Muudatusettepanek 245
Francesc Gambús

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EFSI soodustab seetõttu ettevõtjate, 
eelkõige noorte ja esimese ettevõttega 
alustajate juurdepääsu rahastamisele 
riikides, mida kõrge töötuse tase rohkem 
mõjutab.
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Or. en

Muudatusettepanek 246
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 või 
piirkondlike või kohalike asutuste
omandis olevatele või kontrollitavatele 
avalik-õiguslikele asutustele ning 
erasektori üksustele.

Or. hr

Muudatusettepanek 247
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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 liikmesriikide 
omandis olevatele või kontrollitavatele 
avalik-õiguslikele asutustele ning 
erasektori üksustele.

Or. it
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Muudatusettepanek 248
Claude Turmes
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 
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 249
Nadine Morano

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, nende kohalikele 
asutustele ning erasektori üksustele.

Or. fr

Muudatusettepanek 250
David Borrelli, Dario Tamburrano
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
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 lepingu peab kiitma heaks 
Euroopa Parlament enne käesoleva 
määruse jõustumist ning see 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.

Or. it

Muudatusettepanek 251
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 252
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato
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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, eelkõige riiklikele tugipankadele 
või liikmesriikide omandis olevatele või 
kontrollitavatele avalik-õiguslikele 
asutustele, sihtotstarbelistele 
investeerimisplatvormidele ning erasektori 
üksustele.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

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 EFSI lepingus 
kehtestatud tingimustel 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.

Or. en

Muudatusettepanek 254
Gunnar Hökmark



PE551.907v01-00 140/169 AM\1053517ET.doc

ET

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 ning erasektori 
üksustele. Liikmesriikide panused EFSI 
tehakse samadel tingimustel nagu muud 
avaliku sektori kulutused ja 
investeeringud, need peavad olema 
eelarvepoliitikas esmatähtsal kohal ja ei 
kahjusta stabiilsuspakti nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 255
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. EFSI raames tehtavad tehingud 
lepitakse kokku lepingus ja 
allkirjastatakse kolme aasta jooksul 
pärast käesoleva määruse jõustumist. 
Väljamaksete tegemine ja 
garantiikohustuste võtmine võib toimuda 
pärast nimetatud perioodi.

Or. en

Selgitus

Arvestades vajadust Euroopa investeerimiskliimat viivitamata ergutada, ei tohiks lepingute 
sõlmimisega EFSI raames viivitada. Toetamiseks tuleks muidugi välja valida ainult tõepoolest 
toetuskõlblikud projektid.
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Muudatusettepanek 256
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui liikmesriik soovib anda oma 
panuse EFSI eelarvesse, tuleb talle 
tagada fondist väljamaksete tegemine riigi 
territooriumiga seotud projektidele.

Or. it

Muudatusettepanek 257
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel 
Telička

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjonile antakse õigus sõlmida 
delegeeritud õigusakti abil vastavalt 
artiklile 17 liidu nimel EFSI-ga leping 
tingimusel, et EFSI leping vastab 
käesoleva määruse nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 258
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
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Mõisted

Ainult käesoleva määruse kohaldamisel 
kasutatakse järgmisi mõisteid:

(a) „riiklik tugipank või 
finantseerimisasutus” – kutseliselt 
rahastamise valdkonnas tegutsev 
juriidiline isik, kes on saanud volituse 
liikmesriigilt kas kesksel, piirkondlikul või 
kohalikul tasandil tegeleda riikliku 
arendus- või edendustegevusega, mille 
põhieesmärk on turutõrgete kõrvaldamine 
või mitteoptimaalsete 
investeerimisolukordade lahendamine;

(b) „investeerimisplatvorm” –
eriotstarbelised vahendid, hallatavad 
kontod, lepingupõhised kaasrahastamise 
või riskijagamise kokkulepped või mis 
tahes muul viisil sõlmitud kokkulepped, 
mille kaudu üksused suunavad 
finantsvahendeid mitmesuguste 
investeerimisprojektide rahastamiseks;

(c) „väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad (VKEd)” – soovituses 
2003/361/EÜ määratletud mikro-, 
väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad;

(d) „väikesed keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjad” –
komisjoni suunistes C(2014) 34/2 
määratletud juriidilised isikud, kelle 
töötajate arv ei ole suurem kui 499;1 a

(e) „sihtotstarbeline energiatõhususe 
fond” – innovatiivne avaliku ja erasektori 
partnerlus või avaliku sektori sisene 
partnerlus, mille eesmärk on 
energiatõhususe meetmete edendamine ja 
rahastamine liikmesriikides, sealhulgas 
linnade ja kohalike omavalitsuste 
tasandil;

(f) „sihtotstarbeline VKEde fond” –
rahastamisvahend, mille kaudu antakse 
mikrokrediite, emiteeritakse 
võlainstrumente ja aktsiaid väikestele 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjatele ning VKEdele, sealhulgas 
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idufirmadele ja kõrvalettevõtetele;

(g) „täiendavus” – EFSI toetus 
tehingutele, millega lahendatakse 
mitteoptimaalseid investeerimisolukordi 
ning mida ei oleks sel ajavahemikul 
saanud ilma EFSI toetuseta teha EIP 
tavapäraste vahenditega või sel 
ajavahemikul samas ulatuses EIFi ja ELi 
vahendite abil. EFSI toetatud projektidel, 
millega püütakse luua töökohti ja 
edendada majanduskasvu, on üldjuhul 
EIP tavapärase rahastamisega toetatud 
projektidest kõrgem riskiprofiil ning EFSI 
portfelli üldine riskiprofiil on kõrgem EIP 
tavapärase investeerimispoliitika kohaselt 
toetatud investeeringute praeguse portfelli 
riskiprofiilist.

__________________
1 a Suunised 
riskifinantseerimisinvesteeringute 
edendamiseks antava riigiabi kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 259
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a

Mõisted

1. Käesolevas määruses kasutatakse 
järgmisi mõisteid:

(a) „väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad (VKEd)” – soovituses 
2003/361/EÜ määratletud mikro-, 
väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad;

(b) „väikesed keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjad” – kuni 
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499 töötajaga juriidilised isikud, kes ei ole 
VKEd;

(c) „keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjad” – kuni 3000 töötajaga 
juriidilised isikud, kes ei ole VKEd;

(d) „täiendavus” – EFSI toetus 
tehingutele, millega

– kõrvaldatakse turutõrkeid või

– lahendatakse mitteoptimaalseid 
investeerimisolukordi 

ja mida ei oleks saanud teha 

– sel ajavahemikul või

– mõistlikel tingimustel või 

– samas ulatuses 

vahendite abil, mida pakuvad

– piirkondlikud tugipangad

– riiklikud tugipangad

– kommertspangad ja 

– EIP tavapärase investeerimispoliitika 
raames.

ELi tagatist võib kombineerida 
olemasolevate ELi rahastamisvahenditega 
või kasutada nende täiendamiseks, 
kiirendamiseks või tugevdamiseks.

Or. en

Selgitus

Määratlusi on vaja, et rakendada eri liiki ettevõtjate vajadustele vastavaid 
rahastamisvahendeid ja kehtestada õiguskindel täiendavuse määratlus.

Muudatusettepanek 260
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi 
mõisteid:

(a) „riiklik tugipank või 
finantseerimisasutus” – kutseliselt 
rahastamise valdkonnas tegutsev 
juriidiline isik, kes on saanud 
liikmesriigilt kas kesksel, piirkondlikul või 
kohalikul tasandil riikliku volituse 
tegeleda riikliku arendus- või 
edendustegevusega, mille eesmärk on 
kõrvaldada turutõrked;

(b) „investeerimisplatvorm” –
kaasrahastamise kord, mis on kehtestatud 
projektide rahastamiseks eriotstarbelise 
rahastamisvahendi, hallatud konto või 
lepingu kaudu. Investeerimisplatvorm 
võib hõlmata mitut riiki, olla piirkondlik, 
makropiirkondlik (koondades mitut antud 
piirkonnas suurtest projektidest huvitatud 
liikmesriiki), riiklik (koondades teatavad 
investeerimisprojektid ühe liikmesriigi 
territooriumile) või valdkondlik (hõlmates 
ühes valdkonnas mitut liikmesriiki);

(c) „täiendavus” – EFSI toetus 
tehingutele, millega kõrvaldatakse 
turutõrkeid või lahendatakse 
mitteoptimaalseid investeerimisolukordi 
ning mida ei oleks sel ajavahemikul 
saanud ilma EFSI toetuseta teha EIP 
tavapäraste vahenditega või sel 
ajavahemikul samas ulatuses EIFi ja ELi 
vahendite abil. EFSI toetatud projektid, 
mille eesmärk on töökohtade loomine ja 
majanduskasvu edendamine, on tavaliselt 
kõrgema riskiga kui EIP tavapärase 
tegevuse käigus toetatavad projektid. 

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täiendavuse mõiste täpsustamine ja tagamine, et see 
kajastaks ka algatuse esialgset makromajanduslikku ajendit ja hõlmaks igat liiki turutõrkeid. 
Laenude andmisel tuleks arvesse võtta tsükli tingimusi ja investeeringute nappust, ükskõik kus 
see Euroopas tekib.

Muudatusettepanek 261
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a

Mõisted

Ainult käesoleva määruse kohaldamisel 
kasutatakse järgmisi mõisteid:

(a) „riiklik tugipank või 
finantseerimisasutus” – kutseliselt 
rahastamise valdkonnas tegutsev 
juriidiline isik, kes on saanud volituse 
liikmesriigilt kas kesksel, piirkondlikul või 
kohalikul tasandil tegeleda riikliku 
arendus- või edendustegevusega;

(b) „investeerimisplatvorm” –
eriotstarbelised vahendid, hallatavad 
kontod, lepingupõhised kaasrahastamise 
või riskijagamise kokkulepped või mis 
tahes muul viisil sõlmitud kokkulepped, 
mille kaudu üksused suunavad 
finantsvahendeid mitmesuguste 
investeerimisprojektide rahastamiseks;

(c) „väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad (VKEd)” – soovituses 
2003/361/EÜ määratletud mikro-, 
väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad;

(d) „keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjad” – kuni 3000 töötajaga 
juriidilised isikud, kes ei ole VKEd;
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(e) „EFSI leping” – õiguslik vahend, 
millega komisjon ja EIP täpsustavad 
EFSI haldamiseks käesolevas määruses 
sätestatud tingimusi;

(f) „Euroopa investeerimisnõustamise 
keskuse leping” – õiguslik vahend, 
millega komisjon ja EIP täpsustavad 
Euroopa investeerimisnõustamise keskuse 
rakendamiseks käesolevas määruses 
sätestatud tingimusi;

(g) „täiendavus” – EFSI toetus 
tehingutele, millega kõrvaldatakse 
turutõrkeid või lahendatakse 
mitteoptimaalseid investeerimisolukordi 
ning mida ei oleks sel ajavahemikul 
saanud ilma EFSI toetuseta teha EIP 
tavapäraste vahenditega või sel 
ajavahemikul samas ulatuses EIFi ja ELi 
vahendite abil. EFSI toetatud projektidel, 
millega püütakse luua töökohti ja 
edendada majanduskasvu, on üldjuhul 
EIP tavapärase rahastamisega toetatud 
projektidest kõrgem riskiprofiil ning EFSI 
portfelli üldine riskiprofiil on kõrgem EIP 
tavapärase investeerimispoliitika kohaselt 
toetatud investeeringute praeguse portfelli 
riskiprofiilist.

Or. en

Muudatusettepanek 262
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Komisjon sõlmib käesoleva määruse 
nõuete kohaselt Euroopa 
Investeerimispangaga (EIP) lepingu, mis 
käsitleb Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fondi (EFSI) asutamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 263
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Komisjonile antakse õigus sõlmida 
delegeeritud õigusakti abil vastavalt 
artiklile 17 liidu nimel EFSI-ga leping 
tingimusel, et EFSI leping vastab 
käesoleva määruse nõuetele.

Or. en

Selgitus

EFSI lepingud peaksid olema eranditult haldusliku iseloomuga, jättes algatuse olulised osad 
seadusandja otsustada. Lepinguga tuleks need otsused rakendada. EFSI leping tuleks vastu 
võtta delegeeritud õigusakti abil, et võimaldada seadusandjal teostada piisavat kontrolli. See 
kehtib ka muudatuste suhtes.

Muudatusettepanek 264
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Komisjonile antakse õigus nõustuda 
delegeeritud õigusakti abil vastavalt 
artiklile 17 EFSI lepingu muudatustega 
tingimusel, et EFSI lepingu muudatused 
vastavad käesoleva määruse nõuetele.

Or. en

Selgitus

EFSI lepingud peaksid olema eranditult haldusliku iseloomuga, jättes algatuse olulised osad 
seadusandja otsustada. Lepinguga tuleks need otsused rakendada. EFSI leping tuleks vastu 
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võtta delegeeritud õigusakti abil, et võimaldada seadusandjal teostada piisavat kontrolli.

Muudatusettepanek 265
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sätted, mille kohaselt luuakse EFSI 
eraldiseisva, selgelt eristatava ja 
läbipaistva tagatissüsteemina ning EIP 
hallatava eraldi kontona;

(a) EFSI loomise kord ning EIP rahalise 
panuse suurus ja tingimused, sealhulgas:

i) sätted, milles käsitletakse EFSI loomist 
eraldiseisva, selgelt identifitseeritava ja 
läbipaistva tagatissüsteemina ja EIP 
hallatava eraldi kontona, mille tehingud 
on selgelt eristatavad EIP muudest 
tehingutest;

ii) EIP poolt EFSI kaudu antava rahalise 
panuse suurus, mis ei ole väiksem kui 
5 000 000 000 eurot tagatiste või rahana, 
ning selle tingimused;

iii) EIP poolt EFSI kaudu Euroopa 
Investeerimisfondile (EIF) antavate 
vähemalt 5 500 000 000 eurot 
moodustavate rahaliste vahendite või 
tagatiste tingimused; 

iv) säte, mille kohaselt peab ELi tagatise 
alusel tehtavate tehingute hind olema 
kooskõlas EIP üldise hinnapoliitikaga;

Or. en

Selgitus

EFSI lepingud peaksid olema eranditult haldusliku iseloomuga, jättes algatuse olulised osad 
seadusandja otsustada. Seetõttu peaksid olulised sätted sisalduma määruses, mitte EFSI 
lepingus. Sellele vastavalt tuleb kehtestada üksikasjalikud sätted.



PE551.907v01-00 150/169 AM\1053517ET.doc

ET

Muudatusettepanek 266
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) EIP poolt EFSI kaudu antava rahalise 
toetuse summa ja tingimused;

(b) EFSI juhtimiskord vastavalt 
artiklile 3, ilma et see piiraks Euroopa 
Investeerimispanga põhikirja 
kohaldamist, sealhulgas;

i) juhtorgani koosseis ja liikmete arv 
vastavalt käesoleva määruse artiklile 3;

ii) tegevdirektori ja tema asetäitja 
ametissenimetamise kord, nende töötasu 
ja töötingimused, mille puhul järgitakse 
EIP töötajate suhtes kehtivaid sätteid, 
ning eeskirjad ja kord tema asendamise 
kohta tema ametikohal ja aruandluse 
kohta;

iii) investeeringute komitee liikmete 
ametissenimetamise ja ametist 
vabastamise kord, nende töötasu ja 
töötingimused, investeeringute komitee 
hääletuskord, millega kehtestatakse 
kvoorum ja iga liikme häälte arv ning 
eeskirjad investeeringute komitee liikmeid 
puudutavate huvide konfliktide 
vältimiseks;

iv) nõue, et juhtorgan ja investeeringute 
komitee võtaksid kumbki vastu oma 
töökorra;

Or. en

Selgitus

EFSI lepingud peaksid olema eranditult haldusliku iseloomuga, jättes algatuse olulised osad 
seadusandja otsustada. Seetõttu peaksid olulised sätted sisalduma määruses, mitte EFSI 
lepingus. Sellele vastavalt tuleb kehtestada üksikasjalikud sätted.

Muudatusettepanek 267
Christian Ehler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) EIP poolt EFSI kaudu Euroopa 
Investeerimisfondile (EIF) antava 
rahastamise tingimused;

(c) nõuded, mis hõlmavad ELi tagatist, 
mis on EIP-le antav tingimusteta ning 
tagasivõetamatu esimese nõude tagatis, 
sealhulgas:

i) üksikasjalikud eeskirjad ELi tagatise 
andmise kohta vastavalt artiklile 7,
sealhulgas tagatise andmise viisid ja eri 
liiki instrumentide portfellide 
kindlaksmääratud tagatis;

ii) nõuded, mille kohaselt riski võtmise 
eest saadud tasu tuleb jaotada panustajate 
vahel proportsionaalselt nende vastava 
osakaaluga riski võtmisel;

iii) nõuded, mille kohaselt liidu tasu ja 
ELi tagatise väljamaksed toimuvad 
õigeaegselt ja ainult üks kord aastas 
pärast tasu ja tehingutest saadud kahjude 
tasaarvestamist;

iv) ELi tagatise kasutamist reguleerivad 
nõuded vastavalt käesoleva määruse 
artiklile 5, sealhulgas maksetingimused, 
nagu täpne ajakava, intressid maksmisele 
kuuluvatelt summadelt ja vajalikud 
likviidsusnõuded;

v) sätted ja menetlused, mis on seotud 
nõuete sissenõudmisega, mis artikli 7 
lõike 4 kohaselt usaldatakse EIP-le;

Or. en

Selgitus

EFSI lepingud peaksid olema eranditult haldusliku iseloomuga, jättes algatuse olulised osad 
seadusandja otsustada. Seetõttu peaksid olulised sätted sisalduma määruses, mitte EFSI 
lepingus. Sellele vastavalt tuleb kehtestada üksikasjalikud sätted.
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Muudatusettepanek 268
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) EIP poolt EFSI kaudu Euroopa 
Investeerimisfondile (edaspidi „EIF”) 
antava rahastamise tingimused;

(c) EIP poolt EFSI kaudu Euroopa 
Investeerimisfondile (edaspidi „EIF”) 
antava rahastamise tingimused ja summa, 
mis on vähemalt 5 miljardit eurot;

Or. en

Muudatusettepanek 269
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) EFSI juhtimiskord vastavalt artiklile 
3, ilma et see piiraks Euroopa 
Investeerimispanga põhikirja 
kohaldamist;

(d) ELi tagatise kasutamise 
investeeringute komitee poolt 
heakskiitmise kord üksikute projektide 
puhul kooskõlas käesoleva määrusega ja 
eelkõige artikliga 2a;

Or. en

Selgitus

EFSI lepingud peaksid olema eranditult haldusliku iseloomuga, jättes algatuse olulised osad 
seadusandja otsustada. Seetõttu peaksid olulised sätted sisalduma määruses, mitte EFSI 
lepingus. Sellele vastavalt on kehtestatud üksikasjalikud sätted.

Muudatusettepanek 270
Christian Ehler

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

(e) üksikasjalikud eeskirjad ELi tagatise
andmise kohta vastavalt artiklile 7, 
sealhulgas eri liiki instrumentide 
portfellide tagatise ülempiir, ELi tagatise 
realiseerimine, mis väljaarvatud 
omakapitali võimaliku vähenemise korral 
toimub üksnes kord aastas pärast 
tehingutest tuleneva tulu ja kahju 
tasaarvestamist, ja tasu ELi tagatise eest 
ning nõue, mille kohaselt jaotatakse riski 
võtmise eest saadud tasu panustajate 
vahel proportsionaalselt nende vastava 
riski osakaaluga;

(e) investeerimisettepanekute esitamise 
kord ja ELi tagatise kasutamiseks tehtud 
ettepanekute heakskiitmise kord, 
sealhulgas:

i) investeeringute komiteele projektide 
edastamise kord;

ii) nõue, mille kohaselt ELi tagatise 
kasutamiseks tehtud ettepanekute 
esitamise ja heakskiitmise kord ei mõjuta 
EIP otsuste tegemise eeskirju, mis on 
sätestatud Euroopa Investeerimispanga 
põhikirjas;

iii) eeskirjad, milles täpsustatakse artikli 
20 kohaseid üleminekusätteid, eelkõige 
seda, kuidas kaetakse EIP poolt artiklis 20 
osutatud ajavahemikul allkirjastatud 
tehingud ELi tagatisega;

Or. en

Selgitus

EFSI lepingud peaksid olema eranditult haldusliku iseloomuga, jättes algatuse olulised osad 
seadusandja otsustada. Seetõttu peaksid olulised sätted sisalduma määruses, mitte EFSI 
lepingus. Sellele vastavalt on kehtestatud üksikasjalikud sätted.

Muudatusettepanek 271
Christian Ehler

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

(f) nõuete sissenõudmist käsitlevad sätted 
ja menetlused;

(f) investeerimisettepanekute esitamise 
kord ja ELi tagatise kasutamiseks tehtud 
ettepanekute heakskiitmise kord, 
sealhulgas:

i) investeeringute komiteele projektide 
edastamise kord;

ii) nõue, mille kohaselt ELi tagatise 
kasutamiseks tehtud ettepanekute 
esitamise ja heakskiitmise kord ei mõjuta 
EIP otsuste tegemise eeskirju, mis on 
sätestatud Euroopa Investeerimispanga 
põhikirjas;

iii) eeskirjad, milles täpsustatakse artikli 
20 kohaseid üleminekusätteid, eelkõige 
seda, kuidas kaetakse EIP poolt artiklis 20 
osutatud ajavahemikul allkirjastatud 
tehingud ELi tagatisega;

Or. en

Selgitus

EFSI lepingud peaksid olema eranditult haldusliku iseloomuga, jättes algatuse olulised osad 
seadusandja otsustada. Seetõttu peaksid olulised sätted sisalduma määruses, mitte EFSI 
lepingus. Sellele vastavalt on kehtestatud üksikasjalikud sätted.

Muudatusettepanek 272
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) ELi tagatise kasutamist reguleerivad 
nõuded, sealhulgas teatavad tähtajad ja 
peamised tulemusnäitajad;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Seda aspekti hõlmavad üksikasjalikud sätted on lisatud eespool.

Muudatusettepanek 273
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) ELi tagatise kasutamist reguleerivad 
nõuded, sealhulgas teatavad tähtajad ja 
peamised tulemusnäitajad;

(g) ELi tagatise kasutamist reguleerivad 
nõuded, nagu artikli 5 lõigetes 2 ja 2 a 
sätestatud eesmärkide ja abikõlblikkuse 
kriteeriumide täitmine ning teatavad 
tähtajad ja peamised tulemusnäitajad, 
sealhulgas otseste töökohtade loomine ja 
VKEde osalemine;

Or. en

Muudatusettepanek 274
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) ELi tagatise kasutamist reguleerivad 
nõuded, sealhulgas teatavad tähtajad ja 
peamised tulemusnäitajad;

(g) ELi tagatise kasutamist reguleerivad 
nõuded, sealhulgas teatavad tähtajad, 
artikli 5 lõikes 2 sätestatud peamised 
projektid ja rahastamisvaldkonnad ja 
peamised tulemusnäitajad;

Or. en

Muudatusettepanek 275
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) sätted Euroopa investeerimisnõustamise
keskuse rahastamise kohta vastavalt lõike 2 
kolmandale lõigule;

(h) sätted Euroopa investeerimisnõustamise 
keskuse loomiseks ja toimimiseks vajaliku 
rahastamise kohta vastavalt lõigetele 2, 2 a, 
2 b, 2 c;

Or. en

Muudatusettepanek 276
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) ELi tagatise ulatust käsitlevad sätted. välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda aspekti hõlmavad üksikasjalikud sätted on lisatud eespool.

Muudatusettepanek 277
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) mis tahes muud haldus- või 
organisatsioonilised tingimused, mis on 
vajalikud EFSI haldamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 278
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EFSI lepinguga nähakse ette EFSI 
toetusega tehingute ja EIP muude 
tehingute selge eristamine.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda aspekti hõlmavad üksikasjalikud sätted on lisatud eespool.

Muudatusettepanek 279
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EFSI lepinguga nähakse ette EFSI 
toetusega tehingute ja EIP muude tehingute 
selge eristamine.

EFSI lepinguga nähakse ette EFSI 
toetusega tehingute ja EIP muude tehingute 
selge eristamine. Kohaldatakse EIP 
23. juulil 2013. aastal vastu võetud 
investeerimissuuniseid ja kriteeriume.

Or. en

Muudatusettepanek 280
Christian Ehler

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

EFSI lepinguga nähakse ette, et EIFi poolt 
läbiviidavaid EFSI tegevusi juhivad EIFi 
juhtorganid.

EFSI lepinguga nähakse samuti ette, et:

a) EIFi poolt läbiviidavaid EFSI tegevusi 
juhivad EIFi juhtorganid;

b) EFSI toetatud tehingutest liidule ette 
nähtud tasu suunatakse liidu 
üldeelarvesse pärast ELi tagatise 
realiseerimisest tulenevate maksete 
mahaarvamist ja seda käsitletakse 
sihtotstarbelise sisetuluna, mis 
eraldatakse uuesti proportsionaalselt 
nendele programmidele, mille 
rahastamispakette vähendati EFSI 
tagatisfondi loomise eesmärgil. 

Or. en

Muudatusettepanek 281
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EFSI lepinguga nähakse ette, et EIFi poolt 
läbiviidavaid EFSI tegevusi juhivad EIFi 
juhtorganid.

EFSI lepinguga nähakse ette, et EIFi poolt 
läbiviidavaid EFSI tegevusi juhivad EIFi 
juhtorganid kooskõlas käesoleva 
määrusega, eelkõige artikliga 5.

Or. en

Muudatusettepanek 282
Christian Ehler

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

Selgitus

Tagasisaadavad vahendid ja tulud, mis ületavad ELi tagatise sihtsummat, tuleks suunata 
uuesti liidu üldeelarvesse ja eraldada uuesti eelarveridadele, mis esialgselt tagatisfondi 
panustasid. 

Muudatusettepanek 283
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

EFSI lepinguga nähakse ette Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse loomine 
EIP raames, et pakkuda kogu vajalikku 
toetust artiklis 5 määratletud 
investeerimisprojektide arendamiseks EIP 
raames. Euroopa investeerimisnõustamise
keskus tugineb olemasolevatele EIP ja 
komisjoni nõustamisteenustele, et anda 
nõuandvat toetust investeerimisprojektide 
kindlakstegemiseks, ettevalmistamiseks ja 
arendamiseks ning tegutseda projektide 
rahastamise tehnilise nõustamise keskusena 
liidus. Toetamisel pöörab Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus eriti 
tähelepanu väikeste projektide ning 
linnade ja kohalike omavalitsuste 
edendatavate projektide vajadustele. See 
hõlmab toetust tehnilise abi kasutamiseks 
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projekti koostamisel, uudsete 
rahastamisvahendite kasutamiseks, avaliku 
ja erasektori partnerluse kasutamiseks ning 
vajaduse korral nõuandeid ELi õiguse 
asjaomastes küsimustes.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Kaja Kallas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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. Eriti tuleks keskenduda 
innovatiivsete ettevõtjate teavitamisele ja 
toetamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 285
András Gyürk

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 286
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

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 
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koostamisel, uudsete rahastamisvahendite 
kasutamiseks, avaliku ja erasektori 
partnerluse kasutamiseks ning vajaduse 
korral nõuandeid ELi õiguse asjaomastes 
küsimustes.

koostamisel, uudsete rahastamisvahendite 
kasutamiseks, avaliku ja erasektori 
partnerluse kasutamiseks ning vajaduse 
korral nõuandeid ELi õiguse asjaomastes 
küsimustes, võttes arvesse liikmesriikide 
erinevusi eriti seal, kus kapitaliturud on 
vähem arenenud.

Or. en

Muudatusettepanek 287
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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 ja poliitika 
valdkondades, mis on eriti olulised seoses 
artikli 5 lõikes 2 sätestatud eesmärkidega.

Euroopa investeerimisnõustamise keskus 
pakub kõnealustes valdkondades
sihipärast toetust, võttes arvesse tehnilise 
abi vajadusi ja suutlikkuse arendamise 
puudujääke, ükskõik kus need Euroopas 
esile kerkivad, olenemata nende 
geograafilisest asukohast. 

Or. en
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Selgitus

Euroopa investeerimisnõustamise keskuse pakutavaid nõustamisteenuseid ei tohiks siduda 
sihtotstarbega: keskuse loomise eesmärk on tegeleda institutsionaalse suutlikkuse 
puudujääkide ja tehnilise abi vajadustega projektide arendamisel ja ettevalmistamisel, 
ükskõik kus Euroopas sellised vajadused esile kerkivad.

Muudatusettepanek 288
Claude Turmes
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 juhtimisorganite 
teadmisi.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Üle viidud lõikesse 2 a.

Muudatusettepanek 289
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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 teadmisi ning kaasab 
partnereid kooskõlas määruse (EL) nr 
1303/2013 artikliga 5. Euroopa 
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investeerimisnõustamise keskus tugineb 
eeskätt selliste programmide nagu 
ELENA (Euroopa kohaliku energiaabi 
fond), InnovFin (innovaatoritele 
suunatud ELi rahastamisalgatus) ja 
EEIF (Euroopa energiatõhususe fond) 
headele tavadele.

Or. en

Muudatusettepanek 290
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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, 
sotsiaalpartnerite ning Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondide juhtimisorganite 
teadmisi.

Or. en

Muudatusettepanek 291
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa investeerimisnõustamise 
keskuse teenused hõlmavad järgmist:

(a) ametiasutustele ja projekti 
arendajatele tehnilise abi pakkumine 
ühest kohast;

(b) vajaduse korral projekti arendajate 
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abistamine projekti täiustamisel, et viia 
see vastavusse käesoleva määruse kohaste 
abikõlblikkuse kriteeriumidega;

(c) kohalike teadmiste võimendamine, et 
hõlbustada EFSI toetust kogu liidus;

(d) vastastikuse kogemuste vahetamise ja 
projektide arendamisega seotud 
oskusteabe jagamise platvormi 
pakkumine;

(e) detsentraliseeritud tehnilise abi 
platvormi pakkumine eelkõige linnade ja 
VKEde edendatavate väikeste 
energiatõhususe valdkonna projektide 
liitmiseks suuremateks pankadele 
sobivateks projektideks;

(f) makropiirkondlike, riiklike või 
kohalike energiatõhususe fondide loomise 
toetamine;

(g) detsentraliseeritud tehnilise abi 
platvormide pakkumine VKEdele, 
sealhulgas idufirmadele ja 
kõrvalettevõtetele eesmärgiga toetada 
nende projektiarendust ning koostööd 
ülikoolide ja teadusorganisatsioonidega;

Or. en

Muudatusettepanek 292
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Lõigetes 1 ja 2a osutatud eesmärkide 
täitmiseks kasutab Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus EIP, 
komisjoni, riiklike tugipankade ning 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide juhtimisorganite 
teadmisi. Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus suunab 
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projekti edendajad vajaduse korral 
kõnealustesse üksustesse ja juhib tehnilise 
abi andmist kõnealuste üksuste kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 293
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Iga tagatise puhul, mida EFSI 
investeerimisplatvormile pakub, tagab 
EFSI ressursside liitmise tehnilise abi 
pakkumiseks, mis moodustab tagatisest 
vähemalt 3 %.

Or. en

Muudatusettepanek 294
Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 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 raha või EIP-le vastuvõetava 
tagatise vormis. Muud kolmandad osalised 
peavad suutma anda oma panuse üksnes 
rahas. Juhtorgani liikmete arv jagatakse 
komisjoni ja EIP vahel võrdsuse 
põhimõtte alusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 295
Gunnar Hökmark

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide panused EFSI tehakse 
samadel tingimustel nagu muud avaliku 
sektori kulutused ja investeeringud, need 
peavad olema eelarvepoliitikas 
esmatähtsal kohal ja ei tohi kahjustada 
stabiilsuspakti nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 296
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a

ELi tagatise kasutamise abikõlblikkuse 
kriteeriumid

EFSI lepingus sätestatakse, et EFSI 
toetab projekte, mis

(a) on kooskõlas liidu poliitikaga ja 
keskse tähtsusega ELi majanduse 
suunamisel aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu teele,

(b) on majanduslikult ja tehniliselt 
teostatavad;

(c) võimaldavad täiendavust ja

(d) kaasavad maksimaalselt erasektori 
kapitali.

2. Samuti nähakse EFSI lepingus ette, et 
EFSI toetab projekte, mis taotlevad 
mõnda järgmistest üldeesmärkidest:
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(a) teadus- ja arendustegevus ning 
innovatsioon, pakkudes muu hulgas 
rahalist toetust teadustaristule, katse- ja 
tutvustusrajatistele, kõrgkoolide ja 
ettevõtete koostööle, teadusuuringute 
tulemuste ärakasutamisele ja turul 
kasutuselevõtule, patentimisele ja 
tehnosiirdele;

(b) taristu arendamine, sealhulgas 
transpordivaldkonnas, eelkõige 
tööstuskeskustes; taristuprojektid 
keskkonna, loodusvarade, linnaarenduse 
ja sotsiaalvaldkonnas;

(c) info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia, 
sealhulgas digitaristu, eelkõige lairiba- ja 
digitaristu kultuuri- ja loomemajanduse 
jaoks;

(d) energiasektori, sealhulgas 
energiataristu arendamine, eelkõige 
energiaühenduste, taastuvenergia laiema 
kasutamise ning energia- ja 
ressursitõhususe arendamine;

(e) rahalise toetuse pakkumine kuni 
3000 töötajaga äriühingutele ja muudele 
üksustele, keskendudes eelkõige VKEdele;

(f) investeeringud haridusse ja koolitusse 
ning tervishoidu, innovatsiooni, 
loomingulisusse ja kultuuri;

Or. en

Selgitus

Käesolevas määruses tuleks kehtestada selged abikõlblikkuse kriteeriumid. Konkreetsetesse 
eesmärkidesse panustamine peaks olema osa projektiettepanekute abikõlblikkuse 
kindlaksmääramise protsessist. Seetõttu on EFSI eesmärgid samuti käesolevasse artiklisse üle 
toodud. 

Muudatusettepanek 297
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička



AM\1053517ET.doc 169/169 PE551.907v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a

ELi tagatise kasutamise abikõlblikkuse 
kriteeriumid

EFSI lepingus sätestatakse, et EFSI 
toetab projekte, mis

(a) on kooskõlas liidu poliitikaga;

(b) on majanduslikult ja tehniliselt 
teostatavad;

(c) võimaldavad täiendavust ja

(d) kaasavad võimaluse korral 
maksimaalselt erasektori kapitali.

Or. en


