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Muudatusettepanek 298
Sorin Moisă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 299
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 300
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSId 
juhib juhtorgan.

1 a. Juhtorgan määrab kindlaks 
strateegilise suuna, strateegilise varade 
jaotuse ning tegevuspõhimõtted ja -korra, 
sealhulgas selliste projektide 
investeerimispoliitika, mida EFSI võib 
toetada, ja EFSI riskiprofiili kooskõlas 
käesoleva määrusega ning kehtestab sel 
eesmärgil investeeringute komitee 
rakendatavad investeerimissuunised ELi 
tagatise kasutamiseks.

Or. en

Selgitus

Investeerimissuunised sisaldavad EFSI rakendamiseks üliolulisi ja otsustavaid elemente ja 
seetõttu tuleb neid selles määruses mainida. Seadusandjapoolne kontroll tuleks tagada 
suuniste vastuvõtmise kaudu delegeeritud aktis.

Muudatusettepanek 301
Gunnar Hökmark
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Juhtorgan on vastutav selliste 
investeeringute valimise eest, mis võivad 
tuua omakorda kaasa investeeringuid ja 
tekitada majanduskasvu, tõmmates ligi 
rohkem investeeringuid.

Or. en

Muudatusettepanek 302
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Komisjonile antakse volitused 
investeerimissuuniseid käsitlevate 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks 
artikli 17 kohaselt.

Or. en

Selgitus

Investeerimissuunised sisaldavad EFSI rakendamiseks üliolulisi ja otsustavaid elemente ja 
seetõttu tuleb neid selles määruses mainida. Seadusandjapoolne kontroll tuleks tagada 
suuniste vastuvõtmise kaudu delegeeritud aktis.

Muudatusettepanek 303
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

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

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

välja jäetud

Juhtorgan teeb otsuseid ühehäälselt.

Or. en

Muudatusettepanek 304
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhtorgani liikmed on volinikud. Üks 
juhtorgani liikmetest on teaduse ja 
innovatsiooni volinik.

Or. en

Muudatusettepanek 305
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhtorgan valib ühe oma liikmetest 
eesistujaks.

Or. en

Selgitus

Ülalpool kustutatud, siin uuesti lisatud.
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Muudatusettepanek 306
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 307
Pavel Telička

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui muud isikud ühinevad EFSI lepinguga 
vastavalt artikli 1 lõikele 2, jaotatakse 
juhtorgani liikmete ja häälte arv vastavalt 
panustajate poolt raha või tagatise vormis 
antud panuse suurusele. Komisjoni ja EIP 
liikmete ja häälte arv vastavalt lõikele 2 
arvutatakse vastavalt ümber, aga 
komisjonile ja EIP-le kuulub alati kokku 
vähemalt pool kohtadest ja häältest.

Or. en

Muudatusettepanek 308
Edouard Martin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 309
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevdirektor esitab igas kvartalis 
juhtorganile EFSI tegevusaruande.

Tegevdirektor esitab igas kvartalis 
juhtorganile ja Euroopa Parlamendile
EFSI tegevusaruande.

Or. en

Muudatusettepanek 310
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitja 
nimetab ametisse juhtorgan komisjoni ja 
EIP ühisettepaneku alusel kolmeaastaseks 
ametiajaks, mida võib pikendada kuni 
kolm korda.

Or. it
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Muudatusettepanek 311
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Tegevdirektor ja tegevdirektori asetäitja 
nimetatakse Euroopa Parlamendi siduva 
arvamuse põhjal läbipaistvuse, 
sõltumatuse ja demokraatia põhimõtete 
alusel ametisse juhtorgani poolt komisjoni 
ja EIP ühisettepaneku alusel 
kolmeaastaseks ametiajaks, mida võib 
pikendada.

Or. it

Muudatusettepanek 312
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kuna Euroopa Investeerimispank on juba niigi vastutav projektide valimise ja rahalise abi 
andmise menetluse eest, tuleks selgitada investeeringute komitee vastutuse ja projektide 
analüüsimise astet, et vältida EIP poolt juba tehtud töö tarbetut dubleerimist.
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Muudatusettepanek 313
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSI-l on 
investeeringute komitee, kes vastutab 
võimalike tehingute analüüsimise eest 
kooskõlas EFSI investeerimispoliitikaga ja 
ELi tagatise vormis toetuse andmise 
heakskiitmise eest tehingutele, mis on 
täielikult kooskõlas artiklis 5 sätestatud 
eesmärkide ja kriteeriumitega.

Or. en

Muudatusettepanek 314
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSI-l on 
investeeringute komitee, kes vastutab kõigi 
võimalike tehingute analüüsimise eest 
kooskõlas EFSI investeerimispoliitikaga ja 
ELi tagatise vormis toetuse andmise 
heakskiitmise eest tehingutele:

(a) kooskõlas artikliga 5;

(b) kooskõlas ELi kliima- ja 
energiaalastele eesmärkidega aastateks 
2020, 2030 ja 2050; vältimaks nende 
eesmärkide ohtu seadmist või 
lukustusefekti tekitamist tehnoloogias, 
tootmisprotsessides või taristutes, mis on 
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halba olukorda sattumise ohus;

(c) nähtava majandusliku, ühiskondliku 
ja jätkusuutliku lisandväärtusega, millega 
edendatakse ELis innovatsiooni, oskusi, 
töökohtade loomist ja konkurentsivõimet, 
ning

(d) olenemata nende geograafilisest 
asukohast.

Or. en

Muudatusettepanek 315
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSI-l on 
investeeringute komitee, kes vastutab 
võimalike tehingute analüüsimise eest 
kooskõlas EFSI investeerimispoliitikaga ja 
ELi tagatise vormis toetuse andmise 
heakskiitmise eest tehingutele kooskõlas 
artikliga 5, olenemata nende geograafilisest 
asukohast, kuid pidades prioriteetseks 
liikmesriikide neid piirkondi, mida kriis 
on tabanud eriti raskelt.

Or. it

Muudatusettepanek 316
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSI-l on 
investeeringute komitee, kes vastutab 

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

võimalike tehingute analüüsimise eest 
kooskõlas EFSI investeerimispoliitikaga ja 
ELi tagatise vormis toetuse andmise 
heakskiitmise eest tehingutele kooskõlas 
artikliga 5, olenemata nende geograafilisest 
asukohast, kaasates tööturu osapooli
sobival viisil otsustusprotsessi.

Or. en

Muudatusettepanek 317
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSI-l on 
investeeringute komitee, kes vastutab 
võimalike tehingute analüüsimise eest 
kooskõlas EFSI investeerimispoliitikaga ja 
ELi tagatise vormis toetuse andmise 
heakskiitmise eest tehingutele kooskõlas 
artikliga 5, olenemata nende geograafilisest 
asukohast ja võttes arvesse liidu kõikide 
piirkondade üldise harmoonilise arengu 
põhimõtet.

Or. en

Muudatusettepanek 318
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus
sõltumatut eksperti ja tegevdirektor. 
Sõltumatutel ekspertidel on suured 
asjakohased kogemused projektide 
rahastamise valdkonnas ja nad nimetab 

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

ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 
ametiajaks, mida võib pikendada.

Or. en

Selgitus

Vajadus sellise investeeringute komitee järele ei ole selge ja võimalik on oht, et see struktuur 
aeglustab kogu EFSIga kaetud projektide heakskiitmise menetlust. Seetõttu tundub olevat 
kohane vähendada investeeringute komitee liikmeks olevate ekspertide arvu.

Muudatusettepanek 319
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Investeeringute komiteesse kuuluvad 
kümme sõltumatut eksperti ja 
tegevdirektor. Sõltumatutel ekspertidel on 
suured asjakohased kogemused projektide 
rahastamise valdkonnas artikli 5 lõikes 2 
määratletud eelisvaldkondades ja nad 
nimetab ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 
ametiajaks, mida võib pikendada.

Or. en

Muudatusettepanek 320
Krišjānis Kariņš

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus
sõltumatut eksperti ja tegevdirektor. 
Sõltumatutel ekspertidel on suured 
asjakohased kogemused projektide 

Investeeringute komiteesse kuuluvad 
kaheksa sõltumatut eksperti ja 
tegevdirektor. Sõltumatutel ekspertidel on 
suured asjakohased kogemused projektide 



PE551.908v01-00 14/111 AM\1053527ET.doc

ET

rahastamise valdkonnas ja nad nimetab 
ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 
ametiajaks, mida võib pikendada.

rahastamise valdkonnas ja nad nimetab 
ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 
ametiajaks, mida võib pikendada. 
Eksperdid nimetatakse ametisse avatud ja 
läbipaistva valikumenetluse teel.

Investeeringute komitee teeb otsuseid ilma 
lubamatu sekkumiseta. 

Or. en

Muudatusettepanek 321
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus 
sõltumatut eksperti ja tegevdirektor. 
Sõltumatutel ekspertidel on suured 
asjakohased kogemused projektide 
rahastamise valdkonnas ja nad nimetab 
ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 
ametiajaks, mida võib pikendada. Nende 
ekspertide hulgast kolmel peaksid olema 
märkimisväärsed kogemused riikliku 
tugipanga valdkonnas.

Or. fr

Muudatusettepanek 322
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus 
sõltumatut eksperti ja tegevdirektor. 
Sõltumatutel ekspertidel on suured 
asjakohased kogemused projektide 
rahastamise valdkonnas ja nad nimetab 

Investeeringute komiteesse kuuluvad 
vähemalt kuus sõltumatut eksperti ja 
tegevdirektor. Sõltumatutel ekspertidel on 
suured asjakohased kogemused projektide 
rahastamise valdkonnas artikli 5 lõikes 2 
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ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 
ametiajaks, mida võib pikendada.

loetletud investeerimisprojektidega ning
nad on väga teadlikud teadustöö ja 
innovatsiooniga seotud raskustest nendes 
valdkondades.

Investeeringute komitee nimetab ametisse 
juhtorgan kolmeaastaseks ametiajaks, mida 
võib pikendada.

Or. en

Selgitus

Projektid peavad sisaldama olulisel määral teadustööd ja innovatsiooni, et edendada 
üleminekut arukale, jätkusuutlikule ja süsinikuvaesele majandusele. Eksperdid peavad olema 
teadlikud nende valdkondade probleemidest ja nende edasisest kasvupotentsiaalist.

Muudatusettepanek 323
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jerzy Buzek, Markus 
Pieper, Seán Kelly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Investeeringute komiteesse kuuluvad 
kaksteist sõltumatut eksperti ja 
tegevdirektor. Sõltumatutel ekspertidel on 
suured asjakohased kogemused projektide 
rahastamise valdkonnas, mida on märgitud 
artikli 5 lõikes 2, ning ka liidusiseste 
geograafiliste turgudega.

Investeeringute komitee nimetab ametisse 
juhtorgan kolmeaastaseks ametiajaks, mida 
võib pikendada.

Or. en

Selgitus

On vaja kohandada investeeringute komitee liikmete arvu, et tagada organi nõuetekohane 
toimimine. Liikmete arvu suurendamine 12-ni teeks komitee töö kindlasti tõhusamaks. Lisaks 
võimaldaks see kasutada liikmete veelgi suuremat intellektuaalset potentsiaali, kuna liikmete 
arvu suurenemine võib tagada suurema arvu valdkondi, millele liikmed on spetsialiseerunud, 
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ja suurema teadmiste ala, mis seondub eri turgude, valdkondade ja teatud liikmesriikide 
erilise olukorraga. 

Muudatusettepanek 324
Edouard Martin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus 
sõltumatut eksperti ja tegevdirektor. 
Sõltumatutel ekspertidel on suured 
asjakohased kogemused projektide 
rahastamise valdkonnas ja käesoleva 
määruse artikli 5 lõikes 2 loetletud ühes 
või mitmes valdkonnas ning nad nimetab 
ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 
ametiajaks, mida võib pikendada.

Or. fr

Muudatusettepanek 325
Kaja Kallas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus 
sõltumatut eksperti ja tegevdirektor. 
Sõltumatutel ekspertidel on suured 
asjakohased kogemused projektide 
struktureerimise ja rahastamise 
valdkonnas. Investeeringute komiteel on 
teadmised ja kogemused eri valdkondades, 
eelkõige aga teadus- ja arendustegevuse, 
energia, IKT ja transpordi valdkonnas. 
Selle nimetab ametisse juhtorgan 
kolmeaastaseks ametiajaks, mida võib 
pikendada.
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Or. en

Muudatusettepanek 326
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Investeeringute komiteesse kuuluvad 
kaheksa sõltumatut eksperti ja 
tegevdirektor. Sõltumatutel ekspertidel on 
suured asjakohased kogemused projektide 
rahastamise valdkonnas üldiselt ja 
võimalusel ka konkreetselt artikli 5a 
lõikes 2 osutatud poliitikavaldkondades.
Nad nimetab ametisse juhtorgan kuni
kolmeaastaseks ametiajaks, mis ei ületa 
kokku kuut aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 327
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Investeeringute komiteesse kuuluvad 
kaksteist sõltumatut eksperti ja 
tegevdirektor, kes valitakse avatud ja 
läbipaistva valikumenetluse teel. 
Sõltumatutel ekspertidel on suured 
asjakohased kogemused projektide 
rahastamise valdkonnas, laialdased 
teadmised liidu sektoritest ja
geograafilistest turgudest, ning nad 
nimetab ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 
ametiajaks, mida võib pikendada.

Or. en
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Muudatusettepanek 328
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus 
eksperti ja tegevdirektor. Eksperdid
valitakse asjakohaste teadmiste ja 
kogemuse põhjal projektide rahastamise 
ning tööhõivepoliitika, tööstuspoliitika, 
energia, teadustöö ja innovatsiooni 
valdkonnas. Nad nimetab ametisse 
juhtorgan kolmeaastaseks ametiajaks, mida 
võib pikendada.

Or. en

Muudatusettepanek 329
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus 
sõltumatut eksperti, kes on valitud nende
suurte asjakohaste teadmiste ja 
kogemuste põhjal projektide rahastamise 
ja käesoleva määruse kohaldamisalasse 
kuuluvate sektorite valdkonnas, ja
tegevdirektor. Sõltumatud eksperdid
nimetab ametisse juhtorgan pärast pädeva 
parlamendikomisjoni heakskiitu
kolmeaastaseks ametiajaks.

Or. it
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Muudatusettepanek 330
João Ferreira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus 
sõltumatut eksperti, sealhulgas tööhõive, 
sotsiaal- ja keskkonna valdkonnas, ja 
teadusringkondade esindajad ning
tegevdirektor. Sõltumatutel ekspertidel on 
suured asjakohased kogemused projektide 
rahastamise valdkonnas, sealhulgas 
tööhõive, sotsiaal- ja keskkonna 
valdkonnas, ning sealhulgas 
teadusringkondade esindajad, ja nad 
nimetab ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 
ametiajaks, mida võib pikendada.

Or. pt

Muudatusettepanek 331
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 332
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
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Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 – lõigud 2 a (uus), 2 b (uus) ja 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeeringute komitee eksperdid 
nimetatakse ametisse avatud ja läbipaistva 
valikumenetluse järel. Investeeringute 
komitee ekspertide ametisse nimetamisel 
tagab juhtorgan komitee mitmekülgse 
koosseisu, et tagada selle ulatuslikud 
teadmised artiklis 2a nimetatud 
majandussektoritest ja liidu 
geograafilistest turgudest.

EFSI juhtorgan teeb järelevalvet EFSI 
eesmärkide saavutamise üle.

Investeeringute komitee tegevuses 
osaledes täidavad selle liikmed oma 
ülesandeid erapooletult ja EFSI huvides. 
Juhtorgani poolt vastu võetud suuniste 
rakendamisel ja ELi tagatise kasutamist 
käsitlevate otsuste tegemisel ei palu nad 
ega võta vastu juhiseid EIP-lt, liidu 
institutsioonidelt, liikmesriikidelt ega 
üheltki teiselt avalik-õiguslikult või 
eraõiguslikult organilt. Investeeringute 
komitee tegevuse sõltumatuse tagamiseks 
luuakse asjakohane organisatsiooniline 
korraldus, ilma et see piiraks 
investeeringute komiteele analüütilise, 
logistilise ja haldustoetuse osutamist EIP 
töötajate poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 333
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

5 a. EFSI lepingus sätestatakse 
investeeringute komitee struktuuri 
kajastava kodanikuühiskonna platvormi 
loomine, et paremini investeerida. Ta 
vastutab EFSI rahastamistehingute seire 
eest, eelkõige vastavuse eest artiklitega 1 
ja 5, ning annab investeeringute 
komiteele soovitusi.

Or. en

Muudatusettepanek 334
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit annab EIP-le liidus tehtavateks 
rahastamis- ja investeerimistehinguks 
tagatise, mis on reguleeritud käesoleva 
määrusega (ELi tagatis). ELi tagatis 
antakse nõudmisel tagatisena artiklis 6 
osutatud instrumentide suhtes.

Liit annab EIP-le liidus tehtavateks 
rahastamis- ja investeerimistehinguks 
tagatise, mis on reguleeritud käesoleva 
määrusega (ELi tagatis). ELi tagatis on
tingimusteta ja tagasivõetamatu, esimesel 
nõudmisel EIP kasuks antav tagatis. ELi 
tagatis antakse nõudmisel tagatisena 
artiklis 6 osutatud instrumentide suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 335
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit annab EIP-le liidus tehtavateks 
rahastamis- ja investeerimistoiminguteks 
tagatise, mis on reguleeritud käesoleva 

Liit annab tagasivõetamatu ja tingimusteta 
tagatise liidus tehtavateks rahastamis- või 
investeerimistoiminguteks või 
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määrusega (ELi tagatis). ELi tagatis 
antakse nõudmisel tagatisena artiklis 6 
osutatud instrumentide suhtes.

toiminguteks liikmesriigi ning Euroopa 
naabruspoliitika, sealhulgas strateegilise 
partnerluse, laienemispoliitika ja Euroopa 
Majanduspiirkonna või Euroopa 
Vabakaubanduse Assotsiatsiooniga 
hõlmatud riigi vahel või toiminguteks 
liikmesriigi ning ülemeremaade ja -
territooriumide vahel, nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu II lisas, 
mis on reguleeritud käesoleva määrusega 
(ELi tagatis). ELi tagatis antakse 
nõudmisel tagatisena artiklis 6 osutatud 
instrumentide suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 336
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tagatis võidakse anda EIP 
rahastamis- ja investeerimistoiminguteks, 
mille kohta on EIP või Euroopa 
Investeerimisfondi ja lepingu abisaaja või 
finantsvahendaja vahel allkirjastatud 
leping ... .

_________

* ELT: lisada kuupäev, mis vastab 
kolmele aastale arvates käesoleva 
määruse jõustumisest.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas eelmiste muudatusettepanekutega EFSI piiratud allkirjastamisperioodi kohta.
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Muudatusettepanek 337
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

(a) on kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu ja ELi 2020. aasta eesmärkidega;

(b) on majanduslikult ja tehniliselt 
teostatavad;

(c) võimaldavad täiendavust ja

(d) kaasavad võimaluse korral 
maksimaalselt erasektori kapitali.

Or. en

Muudatusettepanek 338
Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 339
Renato Soru

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ELi tagatis antakse EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingutele, mille abil 
edendatakse üleminekut arukale, 
jätkusuutlikule ja vähese CO2-heitega 
majandusele ning kiirendatakse 
üleminekut digitaalsele majandusele, mis 
põhineb uute kättesaadavate 
tehnoloogiate arukal kasutamisel ning
mille on heaks kiitnud artikli 3 lõikes 5 
osutatud investeeringute komitee, või 
Euroopa Investeerimisfondi rahastamiseks, 
et teha EIP rahastamis- ja 
investeerimistehinguid vastavalt artikli 7 
lõikele 2. Asjaomased tehingud on 
kooskõlas liidu poliitikaga ja toetavad mis 
tahes järgmist üldeesmärki:

Or. en

Muudatusettepanek 340
Kaja Kallas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi tagatis antakse EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingutele, mille on heaks 
kiitnud artikli 3 lõikes 5 osutatud 
investeeringute komitee, või Euroopa 

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

Investeerimisfondi rahastamiseks, et teha 
EIP rahastamis- ja investeerimistehinguid 
vastavalt artikli 7 lõikele 2. Selleks et 
tagada täiendavus olemasolevatele 
tehingutele, keskendub EFSI projektidele 
või programmidele, mille riskiprofiil on 
kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 
instrumentidel. Asjaomased tehingud on 
kooskõlas liidu poliitikaga ja toetavad mis 
tahes järgmist üldeesmärki:

Or. en

Muudatusettepanek 341
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 342
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi tagatis antakse EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingutele, mille on heaks 
kiitnud artikli 3 lõikes 5 osutatud 

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

kiirendatakse üleminekut vähese CO2-
heitega ühisele ringmajandusele ning 
mille on heaks kiitnud artikli 3 lõikes 5 
osutatud investeeringute komitee, või 
Euroopa Investeerimisfondi rahastamiseks, 
et teha EIP rahastamis- ja 
investeerimistehinguid vastavalt artikli 7 
lõikele 2. Asjaomased tehingud on 
kooskõlas liidu poliitikaga ja toetavad mis 
tahes järgmist üldeesmärki:

Or. it

Muudatusettepanek 343
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Eesmärgid on üle viidud artiklisse 2a.

Muudatusettepanek 344
Edouard Martin, Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ELi tagatis antakse EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingutele, mille on heaks 
kiitnud artikli 3 lõikes 5 osutatud 
investeeringute komitee, või Euroopa 
Investeerimisfondi rahastamiseks, et teha 
EIP rahastamis- ja investeerimistehinguid 
vastavalt artikli 7 lõikele 2. Asjaomased 
tehingud on kooskõlas liidu poliitikaga,
toetavad mis tahes alljärgnevat
üldeesmärki ning on prioriteetsed tänu 
nende positiivsele mõjule (st mitte üksnes 
investeeringust saadud kasum projekti 
läbiviijatele, vaid ka töökohtade loomine 
ja üldisemalt kasu sotsiaalsele ja 
geograafilisele keskkonnale, kus neid 
tehinguid tehakse):

Or. fr

Muudatusettepanek 345
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 346
Christian Ehler

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

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Eesmärgid on üle viidud artiklisse 2a.

Muudatusettepanek347
Csaba Molnár

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) taristu arendamine, sealhulgas 
transpordivaldkonnas, eelkõige 
tööstuskeskustes, energiavaldkonnas, 
eelkõige energiaühendus, et jõuda 
täielikult integreeritud energia siseturuni,
ja digitaalse taristu valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 348
Ivan Jakovčić

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) taristu arendamine, sealhulgas 
transpordivaldkonnas, eelkõige tööstus- ja 
turismikeskustes, energiavaldkonnas, 
eelkõige energiaühendus, ja digitaalse 
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taristu valdkonnas; taristu valdkonnas; energia ja eelkõige 
energiaühenduste valdkonnas ja digitaalse 
taristu valdkonnas;

Or. hr

Muudatusettepanek 349
José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 350
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) taristu arendamine 
transpordivaldkonnas koostoimes 
määruses (EL) nr 1316/2013 ette 
nähtuga;

Or. en

Muudatusettepanek 351
Martina Werner, Bernd Lange
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) taristu arendamine 
transpordivaldkonnas, eelkõige 
tööstuskeskustes;

Or. de

Muudatusettepanek 352
Seán Kelly, Bendt Bendtsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) taristu arendamine, sealhulgas 
transpordivaldkonnas, eelkõige 
tööstuskeskustes, energiavaldkonnas,
eelkõige elektri- ja gaasiühenduste, 
kaugküttesüsteemide ja energiatõhususe 
projektide ning digitaalse taristu 
valdkonnas;

Or. en

Selgitus

The Commission's Communication COM(2015)80 outlined that the right infrastructure is a 
precondition for completing the internal energy market. For this reason, emphasis should be 
put on increasing electricity and gas interconnections to achieve the electricity 
interconnection target of 10% and improving the security of gas supply to each MS. However, 
the internal energy market cannot be completed if only based on electricity and gas and so a 
true internal energy market should cover heating as well. District heating systems can supply 
heat to consumers that would otherwise be wasted and can provide an infrastructure to help 
increase the share of renewables in our energy mix. Communication COM(2015)80 also 
highlights the importance of energy efficiency and the need to treat it as an energy source in 
its own right, representing the value of the energy saved.
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Muudatusettepanek 353
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) taristu arendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 354
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 355
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

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

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

(a) taristu arendamine, sealhulgas 
transpordivaldkonnas, eelkõige 
tööstuskeskustes, energiavaldkonnas, 
eelkõige energiaühendus ja muud 
projektid, mis on kooskõlas energialiidu 
prioriteetidega, ja digitaalse taristu 
valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 356
Kaja Kallas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) taristu arendamine, sealhulgas 
transpordivaldkonnas, eelkõige 
tööstuskeskustes, energiavaldkonnas, 
eelkõige energiaühendus, ja
energiavõrkude sünkroniseerimine;

Or. en

Selgitus

Energiasaarteks olevate liikmesriikide energiasüsteemide sünkroniseerimine ülejäänud ELiga 
peab olema prioriteet, et saavutada toimiv energialiit.

Muudatusettepanek 357
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) taristu arendamine, sealhulgas
transpordivaldkonnas, eelkõige 

(a) transpordisektori arendamine,
soodustades ühendvedusid, tõhusust ja 
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tööstuskeskustes, energiavaldkonnas, 
eelkõige energiaühendus, ja digitaalse 
taristu valdkonnas;

jätkusuutlikkust, pöörates erilist 
tähelepanu tööstuskeskustele;

Or. it

Muudatusettepanek 358
Jerzy Buzek, Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) transporditaristu arendamine, eelkõige 
tööstuskeskustes;

Or. en

Muudatusettepanek 359
Anne Sander

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 360
Fredrick Federley, Philippe De Backer



PE551.908v01-00 34/111 AM\1053527ET.doc

ET

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 361
Martina Werner, Bernd Lange

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) digitaalse taristu – eelkõige 
maapiirkondades –, info- ja 
telekommunikatsioonitehnoloogia ning 
innovatsiooni arendamine eelkõige 
tööstusliku väärtusahela digitaliseerimise 
valdkonnas;

Or. de

Selgitus

Euroopa Liidu jätkusuutlik reindustrialiseerimine vastavalt komisjoni eesmärgile tõsta 
tööstuse panust SKPs 2020. aastaks 20 %-le on saavutatav ainult Euroopa ettevõtete 
tehnoloogilise juhtpositsiooniga. Väärtusahela digitaliseerimine – neljas tööstusrevolutsioon 
– asetab meid suurte probleemide ette. Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) 
peaks nende muutuste juures toetama eelkõige VKEsid.

Muudatusettepanek 362
Jeppe Kofod, Theresa Griffin, Martina Werner, Jude Kirton-Darling

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

(a a) jätkusuutliku energiataristu 
arendamine, eelkõige energiaühenduste, 
jaotustasandi nutivõrkude ja energia 
salvestamise valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 363
Kaja Kallas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) telekommunikatsioonitaristute, 
eelkõige lairibavõrkude ja digitaalteenuste 
taristute arendamine;

Or. en

Selgitus

ELi programmides ei ole digitaalse taristu mõistet määratletud, seega on käesolevas 
õigusakti ettepanekus parem kasutada Euroopa ühendamise rahastu 
telekommunikatsioonisektori juhistes sätestatud määratlust.

Muudatusettepanek 364
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) selliste teadmus- ja koolituskeskuste 
arendamine, kus keskendutakse eelkõige 
nii digitaalsetele kui ka 
ettevõtlusoskustele, et algatada õigetel 
väärtustel põhinev arengutsükkel, mille 
eesmärk on arendada tugevaid 
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innovatiivseid ettevõtteid uutes, 
kõrgtehnoloogia sektorites;

Or. en

Muudatusettepanek 365
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) energiasektori arendamine ja 
ajakohastamine, selle konkurentsivõime 
suurendamine ja energiavarustuse 
kindluse parandamine, sh kohalike 
energiaallikate täiel määral kasutamine; 
vähesaastavate tehnoloogiate, sh puhaste 
söepõletustehnoloogiate arendamine 
kooskõlas liidu kliimaeesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 366
Isabelle Thomas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) uute töökohtade loomine;

Or. fr

Muudatusettepanek 367
Martina Werner, Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) jätkusuutliku energiataristu 
arendamine, eelkõige võrkudevaheliste 
ühenduste, energia levitamise 
nutivõrkude ja energia salvestamise 
valdkonnas;

Or. de

Muudatusettepanek 368
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 369
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Eesmärgid on üle viidud artiklisse 2a.

Muudatusettepanek 370
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) investeeringud haridusse ja koolitusse, 
kultuuri- ja loomesektorisse ning 
eraldised rahvatervishoiu teenustele;

Or. en

Muudatusettepanek 371
Martina Werner, Bernd Lange

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) investeeringud haridusse ja koolitusse, 
tervishoidu, teadus- ja arendustegevusse;

Or. de

Muudatusettepanek 372
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

innovatsioon;

Or. en

Muudatusettepanek 373
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 374
Miapetra Kumpula-Natri

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) investeeringud haridusse ja koolitusse, 
tervishoidu, teadus- ja arendustegevusse, 
digiteerimisse, innovatiivsetesse 
katseprojektidesse ning innovatsiooni;

Or. en

Muudatusettepanek 375
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

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

(b) investeeringud haridusse ja koolitusse, 
ettevõtlusse, tervishoidu, teadus- ja 
arendustegevusse jätkusuutlike 
tehnoloogiate, kaupade ja teenuste alal, 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasse 
ning innovatsiooni, et saavutada Euroopa 
2020., 2030. ja 2050. aasta energia- ja 
keskkonnaeesmärgid, et kiirendada 
üleminekut vähese CO2-heitega 
ühistarbimisele;

Or. it

Muudatusettepanek 376
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 377
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 378
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) investeeringud teadus- ja
arendustegevus ning innovatsiooni, mis 
on kooskõlas määruses (EL) nr 1291/2013 
määratletud erieesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 379
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Carlos Zorrinho, Pilar 
del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) IKT aruka kasutuse parandamine ja 
edendamine ning VKEde kaasamine 
digitaalsetesse väärtusahelatesse;

Or. en

Muudatusettepanek 380
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) taastuvenergia ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 381
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) taastuvenergia ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Eesmärgid on üle viidud artiklisse 2a.

Muudatusettepanek 382
Csaba Molnár

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) taastuvenergia ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine;

(c) taastuvenergia ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine kooskõlas 
Euroopa Ülemkogu 23. ja 24. oktoobri 
2014. aasta järeldustega 2030. aasta 
kliima- ja energiapoliitika raamistiku 
kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 383
Marek Józef Gróbarczyk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) taastuvenergia ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine;

(c) taastuvenergia, kohalike 
energiaallikate ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 384
José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) taastuvenergia ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine;

(c) taastuvenergia ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine, pöörates 
erilist tähelepanu sotsiaalelamute
energiatõhususe parandamise 
projektidele;

Or. es

Muudatusettepanek 385
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) taastuvenergia ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine;

(c) energiasüsteemi arendamine 
kooskõlas aluslepingu artikli 194 lõikega 
1 järgmistes sektorites:

– elektrivõrkude ühendamine kooskõlas 
ühist huvi pakkuvate projektidega, mis on 
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kindlaks määratud määrusega (EL) nr 
1316/2013, sh ühendamine avamere 
tuuleenergia võrgustikuga;

– investeerimine energiatõhususse 
eesmärgiga täita direktiivides 2012/27/EL 
ja 2010/31/EL sätestatud energiatõhususe 
eesmärgid;

– taastuvenergia edendamine, sh direktiivis 
2009/28/EÜ ette nähtud taastuvenergia 
koostöömehhanismide rakendamisest 
tulenevad, eelkõige avamere 
tuuleenergiaga seonduvad projektid;

Or. en

Muudatusettepanek 386
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) taastuvenergia ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine;

(c) taastuvenergia, energiatõhususe ja 
ressursitõhususe edendamine, keskendudes 
eelkõige energianõudluse vähendamisele 
nõudluse juhtimise ja hoonete 
renoveerimise kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 387
Sorin Moisă

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) taastuvenergia ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine;

(c) investeeringud energiasse,
taastuvenergia, energiatõhususe ja 
ressursitõhususe edendamine, keskendudes 
eelkõige energianõudluse vähendamisele 
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nõudluse juhtimise ja hoonete 
renoveerimise kaudu;

Or. ro

Muudatusettepanek 388
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) taastuvenergia ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine;

(c) investeeringud haridusse ja koolitusse, 
tervishoidu ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiasse;

Or. en

Muudatusettepanek 389
Pilar del Castillo Vera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) taastuvenergia ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine;

(c) taastuvenergia ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine; sh võitlus 
energiakao vastu transpordi ajal võrkude 
kaudu ja arendades energiaga seonduvaid 
internetitehnoloogiaid ning CO2-heidet 
vähendada aitavaid IKT rakendusi;

Or. en

Muudatusettepanek 390
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) taastuvenergia ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine;

(c) taastuvenergia, energia- ja 
ressursitõhususe ning säästmise 
edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 391
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) taastuvenergia ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine;

(c) taastuvenergia ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine kooskõlas 
liidu eesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 392
Miapetra Kumpula-Natri

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) taastuvenergia ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine;

(c) taastuvenergia, puhaste tehnoloogiate,
energia- ja ressursitõhususe edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 393
Ian Duncan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) taastuvenergia ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine;

(c) taastuvenergia, näiteks avamere laine-
ja tuuleenergia, ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 394
Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Theresa Griffin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) taastuvenergia ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine;

(c) elektrivõrkude ühendamise areng, sh 
ühendamine avamere tuuleparkidega;
taastuvenergia võimekuse edendamine, sh 
taastuvenergia direktiivis ette nähtud 
koostöömehhanismide rakendamisest 
tulenevad, eelkõige avamere 
tuleenergiaga seonduvad projektid;

Or. en

Muudatusettepanek 395
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) taastuvenergia ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine;

(c) taastuvenergia, energia- ja 
ressursitõhususe edendamine, eelkõige 
energianõudluse vähendamise ja hoonete 
renoveerimise algatuste abil;

Or. en
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Muudatusettepanek 396
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) taastuvenergia ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine;

(c) taastuvenergia ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine, pöörates 
erilist tähelepanu tööstushoonete ja 
elamute soojustamisele;

Or. it

Muudatusettepanek 397
Pavel Telička, Philippe De Backer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) taastuvenergia ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine;

(c) taastuvenergia, ebatraditsioonilise 
energia ning energia- ja ressursitõhususe 
edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 398
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) taastuvenergia ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine;

(c) taastuvenergia ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine, keskendudes 
eelkõige projektidele, mis investeerivad 
ringmajanduse edendamisse.

Or. en
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Muudatusettepanek 399
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) taastuvenergia ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine;

(c) taastuvenergia ning energia- ja 
ressursitõhususe ja innovatiivsete, 
kvalitatiivsete ja keskkonnasäästlike 
riigihangete edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 400
Fredrick Federley, Philippe De Backer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) taastuvenergia ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine;

(c) taastuvenergia ning energia- ja 
ressursitõhususe edendamine, mille käigus 
võetakse arvesse piirkondlike arukate 
investeeringute tegemise võimalusi;

Or. en

Muudatusettepanek 401
Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) meremajanduse arendamine 
vastavalt komisjoni teatises 
COM(2012)04941 a määratletule ning 
konkreetsemalt põhiuuringute, teadus- ja 
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arendustegevuse, andmete kogumise, 
koolituse, ettevõtete loomise, 
keskkonnakaitse ja innovatiivsete toodete 
ja protsesside turule toomise valdkonnas;

__________________
1a Euroopa Komisjoni 13. septembri 
2012. aasta teatis „Meremajanduse kasv: 
jätkusuutliku majanduskasvu võimalused 
mere- ja merendusvaldkonnas”, 
COM(2012)0494. 

Or. fr

Muudatusettepanek 402
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 403
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Eesmärgid on üle viidud artiklisse 2a.

Muudatusettepanek 404
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) keskkonnakaitse, keskkonnajuhtimise 
taristu, loodusvarade kaitse ja ökosüsteemi 
teenuste parandamise, säästva
linnaarenduse ja sotsiaalvaldkonna
projektid;

Or. en

Muudatusettepanek 405
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) energiasektori arendamine, 
keskendudes eelkõige energiatõhususele;

Or. en

Muudatusettepanek 406
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 407
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) taristu- ja innovatsiooniprojektid 
digitaalse ühtse turu, digitaalse avaliku 
halduse ja riigihangete, keskkonna, 
loodusvarade, linnaarenduse ja 
sotsiaalvaldkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 408
Anne Sander

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) taristuprojektid keskkonna, 
loodusvarade, linnade ja piirialade 
arenduse ja sotsiaalvaldkonnas;

Or. fr

Muudatusettepanek 409
Isabelle Thomas, Edouard Martin, Sylvie Guillaume
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) taristuprojektid keskkonna, 
loodusvarade ja linnaarenduse valdkonnas;

Or. fr

Muudatusettepanek 410
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tööstusliku tootmisvõimsuse või 
tehnoloogia tarneahelate arendamine 
kogu Euroopas, et tagada Euroopa 
juhtpositsioon tehnoloogias, näiteks 
fotogalvaanikasektoris;

Or. en

Muudatusettepanek 411
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) investeeringud nii riigi- kui ka 
erasektori ressursitõhususkavadesse;

Or. en
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Muudatusettepanek 412
Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume, Edouard Martin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) sotsiaalvaldkond, sealhulgas 
linnade, sotsiaaleluruumide, rändajate 
vastuvõtmise ja marginaliseerunud 
kogukondade majutamise valdkonnas;

Or. fr

Muudatusettepanek 413
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 414
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Eesmärgid on üle viidud artiklisse 2a.

Muudatusettepanek 415
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) rahalise toetuse andmine VKEdele, 
kaasa arvatud idufirmad, hargettevõtted 
ja keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjad, sealhulgas käibekapitali riski 
rahastamine.

Or. en

Muudatusettepanek 416
Kaja Kallas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) rahalise toetuse andmine artikli 1 lõikes 
1 osutatud äriühingutele, sealhulgas 
käibekapitali riski rahastamine, mis on 
ettevõtete erinevate arenguastmete 
kohane.

Or. en

Selgitus

Innovatiivsed ettevõtted, näiteks idufirmad, vajavad eri liiki rahastamist, olenevalt sellest, kas 
toode on veel prototüübi faasis, on juba edukas ja teenib kasumit või on rahastamist vaja 
järgmise arenguetapi jaoks. Seega on vaja rahastada neid eri arenguetappe.
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Muudatusettepanek 417
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) rahalise toetuse andmine kuni 3 000 
töötajaga äriühingutele ja muudele 
äriüksustele, keskendudes eelkõige 
VKEdele.

Or. en

Muudatusettepanek 418
Csaba Molnár

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) EFSI toega investeeringud peavad 
looma nii palju uusi töökohti kui võimalik 
ja parandama majanduslikku, sotsiaalset 
ja territoriaalset ühtekuuluvust, võttes 
eelkõige nõuetekohaselt arvesse kriisi 
tõttu enim kannatanud riike 
olemasolevate rahaliste vahendite 
kasutamise teel;

Or. en

Muudatusettepanek 419
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) mis tahes projekt, mis hõlmab 
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määruse (EL) nr 1316/2013 artiklites 3 ja 
4 sätestatud eesmärke;

Or. en

Muudatusettepanek 420
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) mis tahes projekt, mis hõlmab 
määruse (EL) nr 1291/2013 artiklis 5 
sätestatud eesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 421
Renato Soru

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Lisaks antakse ELi tagatis sihtotstarbeliste 
investeerimisplatvormide ja riiklike 
tugipankade kaudu teostatavale 
rahastamis- ja investeerimistegevusele või 
institutsioonidele, mis on heaks kiidetud 
artikli 3 lõikes 5 osutatud investeeringute 
komitee. Asjaomane tegevus peab olema 
kooskõlas liidu poliitikaga ja toetama 
kõnealuse lõike eesmärke, keskendudes 
suure lisandväärtusega muutuvatele 
sektoritele, nagu väikesemahulised 
energiatõhususe ja ressursitõhususe 
projektid, või põhinema uutel 
tehnoloogiatel, mis on saadaval tänu 
asjade interneti arengule. Juhtorgan 
määrab kindlaks aktsepteeritavate 
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investeerimisplatvormidega ja 
sihtotstarbeliste investeerimisplatvormide 
ning riiklike tugipankade või 
institutsioonide tegutsemisega seotud 
põhimõtted käesoleva artikli kohase ELi 
tagatise saamiseks. Lisaks saab EIP 
osalus sihtotstarbelistes 
investeerimisplatvormides ja riiklikes 
tugipankades kasutada ELi tagatist.

Vajaduse korral kaasavad riiklikud või 
piirkondlikud investeerimisplatvormid 
riigi pädevaid asutusi, majandus- ja 
sotsiaalpartnereid ning asjaomaseid 
asutusi, mis esindavad 
kodanikuühiskonda, kooskõlas määruse 
(EL) nr 1303/2013 artikliga 5 ja 
II peatükiga.

Or. en

Muudatusettepanek 422
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Investeerimisplatvormide poliitika peaks olema kindlaks määratud juba EFSI lepingus ja seda 
peaks kontrollima seadusandja.
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Muudatusettepanek 423
Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel Telička

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Lisaks antakse ELi tagatis EIP kaudu 
selliste sihtotstarbeliste 
investeerimisplatvormide ja riiklike 
tugipankade ja alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate (AIFi 
valitsejad), kes haldavad alternatiivseid 
investeerimisfonde (AIFid) direktiivi 
2011/61/EL kohaste volituste alusel, 
kollektiivsete investeerimisfondide 
valitsejate, kes on volitatud määruse (EL) 
nr 345/2013 (Euroopa riskikapitalifondide 
kohta) kohaselt, ja kollektiivsete 
investeerimisfondide valitsejate, kes on 
volitatud määruse (EL) nr 346/2013 
(Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta) 
kohaselt, toetuseks, kes investeerivad 
tehingutesse, mis vastavad käesoleva 
määruse nõuetele. Sel juhul määrab 
juhtorgan kindlaks aktsepteeritavate 
investeerimisplatvormidega, alternatiivsete 
investeerimisfondidega, Euroopa 
riskikapitalifondidega ja Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfondidega seotud 
põhimõtted.

Or. en

Muudatusettepanek 424
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

sihtotstarbeliste investeerimisplatvormide,
riiklike tugipankade ja muude sarnaste 
organisatsioonide toetuseks, kes 
investeerivad pärast artikli 3 lõikes 5 
osutatud investeeringute komitee 
heakskiidu saamist tehingutesse, mis 
vastavad käesoleva määruse nõuetele. Sel 
juhul määrab juhtorgan kooskõlas artikli 3 
lõikega 1 kindlaks aktsepteeritavate 
investeerimisplatvormidega seotud 
põhimõtted.

Or. en

Muudatusettepanek 425
Bendt Bendtsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi tagatis antakse võrdsetel tingimustel, 
arvestades tootmisvõimsust, 
energiatõhusust ja nõudlusreageeringut, 
võttes nõuetekohaselt arvesse 
kiireloomulisi ja erandlikke 
energiaohutuse kaalutlusi.

Or. en

Selgitus

Kuna energiatõhusust tuleb käsitleda iseseisva energiaallikana, on tähtis tagada võrdsed 
eeskirjad nii tootmisvõimsuse kui ka energiatõhususe projektide jaoks.

Muudatusettepanek 426
Gunnar Hökmark

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

EFSI ei sea esmaeesmärgiks ainult 
selliseid investeeringuid, mis soodustavad 
majanduskasvu ja on tasuvad, vaid tagab 
ka selle, et suurema riskiga 
investeeringute tasuvus on samuti suurem 
ja et need investeeringud toetavad 
innovatsiooni ja juhtpositsiooni uutel 
turgudel. Veel tagab EFSI, et 
investeeringute rahastamise eesmärk ei 
ole toetada poliitilisi tegevuskavu ega 
asendada avaliku sektori kulutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 427
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeeringute komitee tagab, et kõik ELi 
tagatise saanud projektid toetavad 
Euroopa sotsiaalset ja piirkondlikku 
ühtekuuluvust.

Or. en

Muudatusettepanek 428
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 20 % antud tagatistest 
suunatakse energiatõhususe 
investeeringutesse, eelkõige hoonete 
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renoveerimiseks ettenähtud 
sihtotstarbeliste investeerimisplatvormide 
loomise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 429
Renato Soru

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 30 % antavatest tagatistest 
suunatakse projektidesse, mis edendavad 
üleminekut uuele digitaalmajandusele, 
parandavad Euroopa 
investeerimisraamistikku sellistes 
sektorites nagu uued 
kommunikatsioonitehnoloogiad, uued 
energiaallikad ja uued transpordiliigid.

Or. en

Muudatusettepanek 430
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi tagatis antakse ainult sellistele
projektidele ja tegevustele, mis vastavad 
järgmistele abikõlblikkuse 
kriteeriumidele:

(a) projektid ja tegevused peavad aitama 
kaasa ELi aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegiale; 
need peavad olema kooskõlas artiklis 9 
sätestatud eesmärkidega ja määruse (EL) 
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nr 1303/2013 artikliga 10 ja I lisaga;

(b) projektid ja tegevused peavad 
edendama üleminekut aruka, 
jätkusuutliku, süsinikdioksiidivaba 
majanduse suunas ja peavad ühtima ELi 
kliima- ja energiaeesmärkidega aastateks 
2020, 2030 ja 2050;

(c) projektid ja tegevused, mida toetatakse 
sihtotstarbeliste investeerimisplatvormide 
ja riiklike tugipankade ja institutsioonide 
kaudu, peavad vastama juhtorgani 
poliitikale ja abikõlblikkuse 
kriteeriumidele kooskõlas artikli 5 lõike 2 
teise lõiguga; juhtorgani poliitika ja 
abikõlblikkuse kriteeriumid ei tohi 
erineda kõnealuse lõigu punktides a ja b 
sätestatust;

(d) Projektide ja toimingute eelarvest 
tuleb vähemalt 10 % eraldada teadus- ja 
innovatsioonitegevuseks. Sel eesmärgil 
saab kombineerida eri mehhanisme, nt 
teha ise teadustööd, arendada 
tehnoloogiat ja tegeleda innovatsiooniga, 
kasutada ülikoolide ja riiklike 
teadusasutuste allhanketeenuseid ja 
osaleda innovatiivse tehnoloogia 
riigihangetes.

Or. en

Selgitus

On suur hulk tõendeid, mis kirjeldavad teadustöö, innovatsiooni ja majanduskasvu vahelisi 
seoseid; seega, kui EFSI tahab täita oma strateegilisi eesmärke, tuleb määrusega tagada, et 
rahastatavad projektid toetavad tõhusalt teadust ja innovatsiooni, eraldades selleks 
otstarbeks 10 %.

Muudatusettepanek 431
Anneleen Van Bossuyt, Ian Duncan

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

Komisjon tagab, et mis tahes vahendeid, 
mis paigutatakse ELi eelarves ümber, ei 
võeta ära programmidelt, mis rahastavad 
alg- või varases etapis olevaid 
teadusuuringuid.

Or. en

Muudatusettepanek 432
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nendesse investeerimisplatvormidesse 
peavad olema kaasatud pädevad 
riigiasutused, asjaomased sotsiaal- ja 
majanduspartnerid ning 
kodanikuühiskonna esindajad.

Or. it

Muudatusettepanek 433
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse kohased EIP 
finantseerimis- ja 
investeerimisvõimalused kiidetakse 
liikmesriigi territooriumil heaks ainult 
siis, kui asjaomane liikmesriik on 
kooskõlas nõukogu soovitustega määruse 
(EÜ) nr 1466/97 ja määruse (EL) nr 
1176/2011 kohaselt, ja on teinud 
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märkimisväärseid edusamme seoses 
Euroopa poolaasta raames tehtud 
riigipõhiste soovitustega.

Or. en

Muudatusettepanek 434
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõigud 2 a (uus) ja 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EFSI kaudu rahalist toetust saavad 
ettevõtted peavad järgima võrdse 
tasustamise ja töötasude läbipaistvuse 
põhimõtet ning samuti meeste ja naiste 
võrdse kohtlemise põhimõtet, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivis 
2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete 
võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte 
rakendamise kohta tööhõive ja elukutse 
küsimustes.

Lisaks võetakse investeeringute komitee 
otsustes projektide väljavalimise kohta 
arvesse, milliseid meetmeid on 
kandidaatettevõte võtnud ettevõtja 
sotsiaalse vastutuse alal.

Or. es

Muudatusettepanek 435
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. EFSI järgib riskimaandamise 
strateegiat ja pakub eesõigusega 
juurdepääsu väikestele projektidele ja 
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väikestele ettevõtjatele. Sel eesmärgil 
antakse ELi tagatis, selleks et luua muu 
hulgas:

– sihtotstarbeline energiatõhususfond, 
mis hõlmab tagatisi kogusummas 
vähemalt 5 miljardit eurot, eelkõige 
linnade ja kohalike omavalitsuste 
projektide toetuseks,

– sihtotstarbeline väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate fond, mis hõlmab 
vähemalt 5 miljardit eurot ja mille EIP 
rakendab artiklis 7 esitatud määratluse 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 436
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. ELi tagatist antakse ainult 
projektidele ja tegevustele, mis vastavad 
järgmistele abikõlblikkuse 
kriteeriumidele:

(a) projektid ja tegevused peavad aitama 
kaasa ELi aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegiale; 
need peavad olema kooskõlas artiklis 9 
sätestatud eesmärkidega ja määruse (EL) 
nr 1303/2013 artikliga 10 ja I lisaga;

(b) projektid ja tegevused peavad 
edendama üleminekut aruka, 
jätkusuutliku, süsinikdioksiidivaba 
majanduse suunas ja peavad ühtima ELi 
kliima- ja energiaeesmärkidega aastateks 
2020, 2030 ja 2050;

(c) projektid ja tegevused peavad olema 
kooskõlas aluslepingu artikli 194 lõike 1 
eesmärkidega, eelkõige edendama 
energiatõhusust ja energia säästmist ning 
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arendama uusi ja taastuvenergia tootmise 
viise;

(d) projektid ja tegevused, mida toetatakse 
sihtotstarbeliste investeerimisplatvormide 
ja riiklike tugipankade ja institutsioonide 
kaudu, peavad vastama juhtorgani 
poliitikale ja abikõlblikkuse 
kriteeriumidele kooskõlas artikli 5 lõike 2 
teise lõiguga; juhtorgani poliitika ja 
abikõlblikkuse kriteeriumid ei tohi 
erineda kõnealuse lõigu punktides a ja b 
sätestatust.

Or. en

Muudatusettepanek 437
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. EFSI investeerimispoliitika ja 
riskipoliitika väljatöötamisel võtab 
juhtorgan arvesse vajadust vältida 
ülemäärast riskipositsiooni teatavas 
geograafilises piirkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 438
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vähemalt kolmandikku kogu 
tagatistest kasutatakse väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate ja ühistute 
toetuseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 439
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. ELi tagatist saab kasutada koos 
olemasolevate ELi rahastamisvahenditega 
või nende täiendamiseks, kiirendamiseks 
või tugevdamiseks.

Or. en

Selgitus

EFSI-l ei ole vaja uuesti jalgratast leiutada. Paari viimase aasta jooksul on programmide 
„Horisont 2020” ja COSME raames võetud kasutusele hulk innovatiivseid 
rahastamisvahendeid, millest saavad kasu väikesed ja keskmise suurusega ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjad ja mida praegu rakendab EIF. Neile avaldub
mitmekordistav mõju vahemikus 1:18 ja 1:28 ning oma rahastamisvõimaluste juures seisavad 
nad silmitsi topeltkoguse abikõlbliku nõudlusega. Osa tagatisest tuleks seega kasutada 
lisatoetusteks ja toetada edukaid olemasolevaid vahendeid.

Muudatusettepanek 440
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Seoses gaasitaristu projektidega 
antakse ELi tagatist vaid projektidele ja 
tegevustele, mis teostatakse gaasitaristu 
sellistes sektorites, kus täidetakse 
direktiivi 200/73/EÜ eraldamist 
käsitlevaid sätteid seoses maagaasi 
siseturu ühiseeskirjadega, sh nendes 
liikmesriikides, millele on selles suhtes 
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kohaldatud erand.

Or. en

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 441
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Investeeringud peavad olema 
kooskõlas investeerimisjuhiste ja 
kriteeriumitega, mille EIP võttis vastu 23. 
juulil 2013. aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 442
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Vähemalt 35 % ELi tagatisest antakse 
selliste projektide toetuseks, mis on 
kooskõlas artikli 2a lõike 2 punktiga a ja 
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artikli 2a lõike 2 punktiga e.

Or. en

Muudatusettepanek 443
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Selleks et käsitleda energiatõhusust 
iseseisva energiaallikana, antakse ELi 
tagatist EIP finantseerimis- ja 
investeerimistegevuseks ainult siis, kui 
energiatõhusust ja nõudlusreageeringut 
võrreldakse võrdsetel alustel 
tootmisvõimsusega alati, kui see on 
tehniliselt teostatav.

Or. en

Muudatusettepanek 444
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid võivad kasutada Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfonde, et toetada 
selliste toetuskõlblike projektide 
rahastamist, millesse EIP ELi tagatise 
toetusel investeerib.

Or. en
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Muudatusettepanek 445
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon, EIP ja liikmesriigid 
tagavad, et kõikide EFSI rahalise toega 
investeeringute puhul võetakse sektorite 
kaupa arvesse nende mõju kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil majanduslikule, 
sotsiaalsele ja territoriaalsele 
ühtekuuluvusele, suurendades nõudlust 
tarnet mõjutamata, ning et nendega 
edendatakse koostoimet ja tõhusat 
koordineerimist EFSI ning Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide vahel, 
tagamaks, et nendega aidatakse kaasa 
liidu majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse 
saavutamisele ja töötuse vähendamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 446
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a

ELi tagatise kasutamise abikõlblikkuse 
kriteeriumid

1. EFSI lepingus nähakse ette, et EFSI 
toetab mittediskrimineerival viisil 
projekte, mis

(a) on kooskõlas liidu poliitikaga;

(b) edendavad ELi konkurentsivõimet, 
majanduskasvu ja uute töökohtade 
loomist;
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(b) on majanduslikult ja tehniliselt 
teostatavad;

(c) võimaldavad täiendavust;

(d) kaasavad võimaluse korral 
maksimaalselt erasektori kapitali.

2. Samuti nähakse EFSI lepingus ette, et 
EFSI toetab projekte, mis taotlevad 
mõnda järgmistest üldeesmärkidest:

(a) energiasektori arendamine, eelkõige 
energiavõrkude ühendamine ja muud 
taristud, suurendades nii energiakindlust;

(b) digitaalmajanduse ja -ühiskonna 
arendamine, eelkõige info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiate taristud, 
toetades nii digitaalset ühtset turgu;

(c) transporditaristu arendamine;

(d) teadus-, uurimis- ja arendustegevus 
ning innovatsioon;

(e) haridus ja koolitus;

(f) kuni 3 000 töötajaga ettevõtete 
rahaline toetamine, keskenduses eelkõige 
innovatiivsetele mikro-, väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtetele.

Or. en

Muudatusettepanek 447
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ELi tagatis EIP-le on 16 000 000 000 
eurot, millest kuni 2 500 000 000 eurot 
võib eraldada EIP poolseks EIFi
rahastamiseks vastavalt lõikele 2. Ilma et 
see piiraks artikli 8 lõike 9 kohaldamist, ei 
tohi liidu poolt tagatise alusel EIP-le
tehtavad maksed kokku ületada tagatise 
summat.

1. ELi tagatis EIP-le on 16 000 000 000 
eurot, millest:
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– 5 000 000 000 eurot eraldatakse EIP-le
EIFi sihtotstarbelise väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate fondiga seotud 
tegevuse rahastamiseks;

– vähemalt 5 000 000 000 eurot 
eraldatakse EIP-le sihtotstarbelise 
energiatõhususe fondi rahastamiseks 
kooskõlas artikli 5 lõikega 2a.

Or. en

Muudatusettepanek 448
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ELi tagatis EIP-le on 16 000 000 000 
eurot, millest kuni 2 500 000 000 eurot 
võib eraldada EIP poolseks EIFi 
rahastamiseks vastavalt lõikele 2. Ilma et 
see piiraks artikli 8 lõike 9 kohaldamist, ei 
tohi liidu poolt tagatise alusel EIP-le 
tehtavad maksed kokku ületada tagatise 
summat.

1. ELi tagatis EIP-le on 16 000 000 000 
eurot, millest vähemalt 5 500 000 000 
eurot eraldatakse EIP poolseks EIFi 
rahastamiseks vastavalt lõikele 5. Ilma et 
see piiraks artikli 8 lõike 9 kohaldamist, ei 
tohi liidu poolt tagatise alusel EIP-le 
tehtavad maksed kokku ületada tagatise 
summat.

Or. en

Selgitus

EFSI-l ei ole vaja uuesti jalgratast leiutada. Paari viimase aasta jooksul on programmide 
„Horisont 2020” ja COSME raames võetud kasutusele hulk innovatiivseid 
rahastamisvahendeid, millest saavad kasu väikesed ja keskmise suurusega ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjad ja mida praegu rakendab EIF. Neile avaldub 
mitmekordistav mõju vahemikus 1:18 ja 1:28 ning oma rahastamisvõimaluste juures seisavad 
nad silmitsi topeltkoguse abikõlbliku nõudlusega. Osa tagatisest tuleks seega kasutada 
lisatoetusteks ja toetada edukaid olemasolevaid vahendeid.

Muudatusettepanek 449
Christian Ehler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui EIP rahastab EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingute tegemiseks EIFi, 
nähakse ELi tagatisega EIP poolsele 
rahastamisele ette täielik tagatis, tingimusel 
et EIP tagab samas summas rahastamise 
ilma ELi tagatiseta. ELi tagatisega kaetud 
summa ei ületa 2 500 000 000 eurot.

Kui EIP rahastab EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingute tegemiseks EIFi või 
annab tagatisi, nähakse ELi tagatisega EIP 
poolsele rahastamisele ette täielik tagatis, 
tingimusel et EIP tagab samas summas 
rahastamise või tagatised ilma ELi 
tagatiseta. ELi tagatisega kaetud summa on 
vähemalt 5 500 000 000 eurot.

Or. en

Selgitus

EFSI-l ei ole vaja uuesti jalgratast leiutada. Paari viimase aasta jooksul on programmide 
„Horisont 2020” ja COSME raames võetud kasutusele hulk innovatiivseid 
rahastamisvahendeid, millest saavad kasu väikesed ja keskmise suurusega ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjad ja mida praegu rakendab EIF. Neile avaldub 
mitmekordistav mõju vahemikus 1:18 ja 1:28 ning oma rahastamisvõimaluste juures seisavad 
nad silmitsi topeltkoguse abikõlbliku nõudlusega. Osa tagatisest tuleks seega kasutada 
lisatoetusteks ja toetada edukaid olemasolevaid vahendeid.

Muudatusettepanek 450
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Luuakse ELi tagatisfond (edaspidi 
„tagatisfond”), millest võidakse maksta
EIP-le ELi tagatise realiseerimise korral.

1. Luuakse ELi tagatisfond (edaspidi 
„tagatisfond”), millest makstakse EIP-le 
ELi tagatise realiseerimise korral.

Or. en

Muudatusettepanek 451
Christian Ehler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liidu üldeelarvest tehtavate maksetega; (a) liidu üldeelarvest tehtavate panustega, 
mille peavad eelarvepädevad 
institutsioonid igal aastal heaks kiitma 
iga-aastaste eelarvemenetluste abil ja mis 
võetakse kasutusele tähtsuse järjekorras:

i) mis tahes eelarveülejääk Euroopa Liidu 
üldeelarves;

ii) mittesihtotstarbeliste kulude varu, sh 
kulukohustuste assigneeringute üldine
varu;

iii) paindlikkusinstrument, millele 
osutatakse nõukogu määruse (EL) nr 
1311/2013 artiklis 11, millega 
kehtestatakse mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–2020;

iv) vajaduse korral mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriigis 1b nimetatud 
programmide rahastamispakett;

v) vajaduse korral mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriigis 2 nimetatud 
programmide rahastamispakett;

vi) vajaduse korral mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriigis 1a nimetatud 
programmide rahastamispakett;

Or. en

Selgitus

Iga-aastast eelarvemenetlust tuleks kasutada tagatisfondi järkjärguliseks rahastamiseks. Nii 
toimides tuleks luua tähtsuse järjekord, viidates eri eelarveridadele, kasutades ülejääke ja 
mittesihtotstarbelisi kulusid enne olemasolevate programmide vahendite vähendamist, 
viimaste puhul tuleks aga ette võtta kõigepealt rubriikides 1b ja 2 nimetatud programmid. 
Rubriigis 1a nimetatud programmide rahastamispakettide kasutamist tuleks kaaluda alles 
viimase abinõuna.

Muudatusettepanek 452
Christian Ehler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) mis tahes muude maksetega, mida liit 
on saanud vastavalt EFSI lepingule.

(d) mis tahes muude panustega, mida liit 
on saanud vastavalt EFSI lepingule.

Or. en

Muudatusettepanek 453
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Mis tahes panused, mis on saadud 
rubriigis 1a nimetatud programmidest, on 
ajutised, kuni määrus (EL, Euratom) nr 
1311/2013 vaadatakse uuesti läbi. Mis 
tahes panused, mis on tagatisfondi 
rahastamiseks saadud olemasolevatest 
programmidest, määratakse täiel määral 
tagasi nendesse programmidesse liidu 
mitmeaastase finantsraamistiku 
läbivaatamise raamistikus.

Or. en

Selgitus

Rubriigis 1a nimetatud programmide rahastamispakettide kasutamist tuleks kaaluda alles 
viimase abinõuna. Kui see on siiski vajalik, tuleb neid panuseid pidada ajutiseks ja maksta 
tagasi programmidesse mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise käigus.

Muudatusettepanek 454
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 punktide c ja d kohast 
tagatisfondi rahastamist käsitletakse 
sihtotstarbelise sisetuluna vastavalt 
määruse (EL) nr 21/2012 artikli 4 lõikele 
966.

3. Lõike 2 punktide b, c ja d kohast 
tagatisfondi rahastamist käsitletakse 
sihtotstarbelise sisetuluna vastavalt 
määruse (EL) nr 21/2012 artikli 4 lõikele 
966.

Or. en

Muudatusettepanek 455
Edouard Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 2 kohast tagatisfondi rahastamist 
kasutatakse selleks, et saavutada 
asjakohane tase kajastamaks ELi 
tagatiskohustusi kokku (sihtsumma). 
Sihtsumma on 50 % liidu tagatiskohustuste 
kogumahust.

Lõike 2 kohast tagatisfondi rahastamist 
kasutatakse selleks, et saavutada 
asjakohane tase kajastamaks ELi 
tagatiskohustusi kokku (sihtsumma). 
Sihtsumma on 30 % liidu tagatiskohustuste 
kogumahust.

Or. fr

Muudatusettepanek 456
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sihtsumma rahastatakse algselt lõike 2 
punktis a osutatud vahendite järk-
järguliste maksetega. Kui tagatisfondi 
algse moodustamise ajal tagatis 
realiseeritakse, kasutatakse lõike 2 
punktide b, c ja d kohast tagatisfondi 
rahastamist ka sihtsumma rahastamiseks 
kuni summas, mis võrdub realiseeritud 

Sihtsumma rahastatakse algselt lõike 2 
punktis a osutatud vahendite järkjärguliste
ülekannetega. Kui tagatisfondi algse 
moodustamise ajal tagatis realiseeritakse, 
kasutatakse lõike 2 punktide b, c ja d 
kohast tagatisfondi rahastamist ka 
sihtsumma rahastamiseks kuni summas, 
mis võrdub realiseeritud tagatise summaga.
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tagatise summaga.

Or. en

Muudatusettepanek 457
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Ilma et see piiraks lõiget 5, 
saavutatakse sihtsumma järkjärguliste 
kulukohustuste assigneeringute abil 
tagatisfondi, mis määratakse kindlaks iga-
aastase eelarvemenetluse raames, võttes 
arvesse kõiki olemasolevaid vahendeid 
kooskõlas nõukogu 2. detsembri 2013. 
aasta määrusega (EL) nr 1311/2013, 
millega kehtestatakse mitmeaastane 
finantsraamistik 2014–2020, eelkõige 
artiklitega 11, 13 ja 14. Vajaduse korral 
kavandatakse rubriigis 2 esitatud fondide 
ümberpaigutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 458
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Seoses lõike 2 punktis a osutatud 
maksetega liidu üldeelarvest, ei paigutata 
ümber rubriigis 1b hõlmatud fonde 
(majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne 
ühtekuuluvus).

Or. en
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Muudatusettepanek 459
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Viimase võimalusena võib kavandada 
rubriigis 1a esitatud mitmeaastaste 
programmide ümbersuunamise, järgides 
täielikult 2. detsembri 2013. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
punkte 17 ja 18. Selline lahendus tagab 
haridus-, kultuuri-, baasuuringute ja 
teaduskoostöö programmide rahastamise 
vähemalt sel tasemel, mis lepiti kokku 
mitmeaastases finantsraamistikus 
aastateks 2014–2020.

Or. en

Muudatusettepanek 460
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2018 
ja seejärel igal aastal läbi tagatisfondi 
taseme asjakohasuse, võttes arvesse 
tagatise realiseerimisest tulenevat 
rahaliste vahendite mis tahes vähenemist 
ning artikli 10 lõike 3 kohaselt esitatud 
EIP hinnangut.

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 461
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Pärast sihtsumma korrigeerimist aastal 
n või hinnangut tagatisfondi taseme 
asjakohasuse kohta vastavalt lõikes 6 
osutatud läbivaatamisele:

7. Pärast tagatisfondi taseme asjakohasuse 
hindamist kooskõlas artiklis 10 osutatud
aruandega:

Or. en

Muudatusettepanek 462
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kantakse mis tahes ülejääk ühe 
tehinguga aasta n+1 Euroopa Liidu 
üldeelarve tulude eelarvestuse erirubriiki;

(a) kantakse mis tahes ülejääk ühe 
tehinguga aasta n+1 Euroopa Liidu 
üldeelarve tulude eelarvestuse erirubriiki ja 
eraldatakse lõike 2 punktis a viidatud 
eelarveridadele;

Or. en

Muudatusettepanek 463
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kantakse mis tahes ülejääk ühe 
tehinguga aasta n+1 Euroopa Liidu 
üldeelarve tulude eelarvestuse erirubriiki;

(a) tagatisfondi mis tahes ülejääk kuulub 
kõigi ridade puhul, millelt võidi vahendeid 
EFSI tagatisfondi ümber paigutada, 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artikli 21 lõike 4 kohaselt sihtotstarbelise 
sisetulu hulka;

Or. fr

Muudatusettepanek 464
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tagatisfondi mis tahes ülejääk 
kujutab endast kõigi ridade puhul, millelt 
võidi vahendeid EFSI tagatisfondi ümber 
paigutada, määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 21 lõike 4 kohaselt 
sihtotstarbelist sisetulu.

Or. en

Muudatusettepanek 465
Edouard Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Alates 1. jaanuarist 2019 esitab 
komisjon juhul, kui tagatise realiseerimise 
tulemusel langeb tagatisfondi tase 
allapoole 50 % sihtsummast, aruande 
erakorraliste meetmete kohta, mida võib 
olla vaja fondi täiendamiseks.

8. Alates 1. jaanuarist 2019 esitab 
komisjon juhul, kui tagatise realiseerimise 
tulemusel langeb tagatisfondi tase 
allapoole 30 % sihtsummast, aruande 
erakorraliste meetmete kohta, mida võib 
olla vaja fondi täiendamiseks.
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Or. fr

Muudatusettepanek 466
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Pärast ELi tagatise realiseerimist 
kasutatakse sihtsummat ületavat lõike 2 
punktide b, c ja d kohast tagatisfondi 
rahastamist ELi tagatise taastamiseks kuni 
algse summani.

9. Pärast ELi tagatise realiseerimist 
kasutatakse lõike 2 punktide b, c ja d 
kohast tagatisfondi rahastamist ELi tagatise 
taastamiseks kuni sihtsummani. Kõik 
allesjäävad summad kujutavad endast 
kõigi ridade puhul, millelt võidi vahendeid 
EFSI tagatisfondi ümber paigutada, 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artikli 21 lõike 4 kohaselt sihtotstarbelist 
sisetulu.

Or. fr

Muudatusettepanek 467
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Pärast ELi tagatise realiseerimist 
kasutatakse sihtsummat ületavat lõike 2 
punktide b, c ja d kohast tagatisfondi 
rahastamist ELi tagatise taastamiseks kuni
algse summani.

9. Pärast ELi tagatise realiseerimist 
kasutatakse lõike 2 punktide b, c ja d 
kohast tagatisfondi rahastamist ELi tagatise 
taastamiseks kuni selle sihtsummani. Kõik 
allesjäävad summad kujutavad endast 
kõigi ridade puhul, millelt võidi vahendeid 
EFSI tagatisfondi ümber paigutada, 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artikli 21 lõike 4 kohaselt sihtotstarbelist 
sisetulu.

Or. en
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Selgitus

Ülejäägi tagasisaadavad vahendid ja tulud, mis ületavad ELi tagatise sihtsummat, tuleks 
uuesti lisada liidu üldeelarvesse ja suunata tagasi eelarveridadesse, kust algselt saadi panus 
tagatisfondi.

Muudatusettepanek 468
Ivan Jakovčić

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. hr

Muudatusettepanek 469
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon ja EIP edendavad 
liikmesriikide toel läbipaistva praeguste ja 
võimalike tulevaste investeerimisprojektide 
registri loomist liidus. Register ei mõjuta 
lõplike projektide valimist toetuseks 
vastavalt artikli 3 lõikele 5, kuid peaks 
osutama sellele, kas esitatud projektid on 
ELi tagatisfondi jaoks kõlblikud, 
kooskõlas artiklis 5 sätestatud eesmärkide 
ja kriteeriumidega.
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Or. en

Muudatusettepanek 470
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 471
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 472
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon ja EIP loovad liikmesriikide 
toel läbipaistva praeguste ja võimalike 
tulevaste investeerimisprojektide registri 
liidus. Register ei mõjuta lõplike projektide 
valimist toetuseks vastavalt artikli 3 lõikele 
5. Investeerimisprojektide 
valikukriteeriumides võetakse arvesse 
lisandväärtust seoses majandusliku ja 
sotsiaalse jätkusuutlikkusega.

Or. en

Muudatusettepanek 473
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon ja EIP koostavad, 
ajakohastavad ja levitavad korrapäraselt ja 
struktureeritud viisil ning läbipaistvalt
teavet praeguste ja tulevaste 
investeeringute kohta, mis 
märkimisväärselt aitavad saavutada ELi 
poliitikaeesmärke, eriti 2020., 2030. ja 
2050. aasta energia- ja 
keskkonnaeesmärke vähese CO2-heitega 
ühisele ringmajandusele ülemineku 
kiirendamiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 474
Ivan Jakovčić

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. hr

Muudatusettepanek 475
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid koostavad, ajakohastavad 
ja levitavad korrapäraselt ja struktureeritud 
viisil teavet nende territooriumil tehtavate 
praeguste ja tulevaste 
investeerimisprojektide kohta. Selle 
eesmärgi saavutamiseks kutsutakse 
liikmesriike üles looma riiklikul tasandil 
strateegiliste investeeringute asutusi, mis 
vastutavad pikaajaliste investeeringute 
kindlakstegemise, kavandamise ja 
prioritiseerimise eest, kaasates säästva 
arengu tagamiseks avaliku ja erasektori 
partnerlusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 476
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ja levitavad korrapäraselt ja struktureeritud 
viisil ning läbipaistvalt teavet nende 
territooriumil tehtavate praeguste ja 
tulevaste investeerimisprojektide kohta.

Or. it

Muudatusettepanek 477
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 478
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. EIP annab kord aastas, vajaduse korral 
koos EIFiga, Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aru EIP käesoleva määruse 
alusel tehtud rahastamis- ja 



PE551.908v01-00 88/111 AM\1053527ET.doc

ET

avalikustatakse ja see hõlmab järgmist: investeerimistehingute kohta. See aruanne 
avalikustatakse ja see hõlmab järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 479
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hinnang EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingute kohta tehingu, 
sektori, riigi ja piirkonna tasandil ning 
nende tehingute käesolevale määrusele 
vastavuse kohta koos hinnanguga EIP 
rahastamis- ja investeerimistehingute 
jaotuse kohta artikli 5 lõikes 2 esitatud 
eesmärkide lõikes;

(a) hinnang EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingute kohta tehingu, 
sektori, riigi ja piirkonna tasandil ning 
nende tehingute käesolevale määrusele, 
eelkõige täiendavuse põhimõttele
vastavuse kohta koos hinnanguga EIP 
rahastamis- ja investeerimistehingute 
jaotuse kohta artikli 2a esitatud eesmärkide 
lõikes;

Or. en

Selgitus

Arvestades vajadust tagada suurem läbipaistvus ja seadusandjate regulatiivmenetluse 
asjakohasuse tase, on aruannete esitamine EFSI sujuva rakendamise alus.

Muudatusettepanek 480
Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Martina Werner, Jude Kirton-Darling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) koondhinnang EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingute majandusliku ja 
ühiskondliku lisandväärtuse, erasektori 
vahendite kaasamise ning hinnanguliste ja 
tegelike väljundite, tulemuste ja mõju 
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kohta, see hõlmab mõju tulevikku 
suunatud jätkusuutlike ja kohalike 
töökohtade loomisele, ELi majanduse 
jätkusuutlikule üleminekule ja CO2-heite 
vähendamisele, ökosüsteemi teenuste 
elujõulisuse säilitamisele ja 
suurendamisele, ELi energiasõltuvuse ja 
loodusvaradest sõltumise vähendamisele, 
ELi majanduse konkurentsivõime ja 
innovatsioonipotentsiaali suurendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 481
Renato Soru

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) koondhinnang EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingute majandusliku ja 
ühiskondliku lisandväärtuse, erasektori 
vahendite kaasamise ning hinnanguliste 
väljundite, tulemuste ja mõju kohta, mis 
hõlmab mõju tulevikku suunatud 
jätkusuutlike ja kohalike töökohtade 
loomisele, uutest investeeringutest 
lähtuvatele parematele tulemustele 
digitaalse tegevuskava tulemustabelis, ELi 
majanduse konkurentsivõime ja 
innovatsioonipotentsiaali suurendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 482
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) koondhinnang EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingute lisandväärtuse, 
erasektori vahendite kaasamise ning 
hinnanguliste ja tegelike väljundite, 
tulemuste ja mõju kohta, mis hõlmab mõju 
töökohtade loomisele ja majanduskasvule, 
eelkõige VKEdele;

Or. en

Muudatusettepanek 483
Gunnar Hökmark

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) koondhinnang EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingute lisandväärtuse, 
erasektori vahendite kaasamise ning 
hinnanguliste ja tegelike väljundite, 
tulemuste ja mõju kohta; kõnealuses 
koondhinnangus hinnatakse ka seda, kas 
EFSI seab esikohale investeeringud, mis 
loovad võimalusi majanduskasvuks ja 
investeeringutasuvuseks, ja tagab, et 
suurema riskiga investeeringud on ka 
tasuvamad ning toetavad innovatsiooni ja 
juhtpositsiooni uutel turgudel. Veel 
hinnatakse koondhinnangus, kas 
investeeringute rahastamise eesmärk ei 
ole toetada poliitilisi tegevuskavu ega 
asendada avaliku sektori kulutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 484
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) koondhinnang EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingute lisandväärtuse, 
erasektori vahendite kaasamise ning 
hinnanguliste ja tegelike väljundite, 
tulemuste ja mõju kohta ja projekti 
tasandil, kui andmete avalikustamine on 
lubatud.

Or. en

Muudatusettepanek 485
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 486
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) koondhinnang panuse kohta liidu
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiasse, 
järjepidevuse kohta muude liidu 
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poliitikavaldkondade ja vahenditega ning
mõju kohta majanduslikule, sotsiaalsele 
ja territoriaalsele ühtekuuluvusele;

Or. en

Selgitus

Arvestades vajadust tagada suurem läbipaistvus ja seadusandjate regulatiivmenetluse 
asjakohasuse tase, on aruannete esitamine EFSI sujuva rakendamise alus.

Muudatusettepanek 487
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 488
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Komisjoni raamatupidamisarvestuse 
eesmärgil ning ELi tagatisega kaetud 
riskide ja tagatisfondi valitsemise kohta aru 
andmise eesmärgil esitab EIP, vajaduse 
korral koostöös EIFiga, komisjonile, 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule kord 
poolaastas järgmise teabe:

Or. en
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Selgitus

Arvestades vajadust tagada suurem läbipaistvus ja seadusandjate regulatiivmenetluse 
asjakohasuse tase, on aruannete esitamine EFSI sujuva rakendamise alus.

Muudatusettepanek 489
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Komisjoni raamatupidamisarvestuse 
eesmärgil ning ELi tagatisega kaetud 
riskide ja tagatisfondi valitsemise kohta aru 
andmise eesmärgil esitab EIP, vajaduse 
korral koostöös EIFiga, komisjonile, 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule kord 
poolaastas järgmise teabe:

Or. en

Selgitus

Arvestades vajadust tagada suurem läbipaistvus ja seadusandjate regulatiivmenetluse 
asjakohasuse tase, on aruannete esitamine EFSI sujuva rakendamise alus.

Muudatusettepanek 490
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) EIP ja EIFi riskihinnangu ja 
reitingualane teave seoses EIP rahastamis-
ja investeerimistehingutega;

(a) EIP ja EIFi riskihinnangu ja 
reitingualane teave seoses EIP käesoleva 
määruse kohaste rahastamis- ja 
investeerimistehingutega;

Or. en
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Muudatusettepanek 491
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ELi olemasolevad finantskohustused 
seoses EIP rahastamis- ja 
investeerimistehingute jaoks antud 
tagatistega eraldi iga tehingu lõikes;

(b) ELi olemasolevad finantskohustused 
seoses EIP käesoleva määruse kohaste
rahastamis- ja investeerimistehingute jaoks 
antud tagatistega eraldi iga tehingu lõikes;

Or. en

Muudatusettepanek 492
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Tegevdirektor ilmub kord poolaastas
Euroopa Parlamenti kuulamisele, mis 
käsitleb EFSI tulemusi, ja teavitab 
parlamenti investeeringute komitee 
otsustest.

Or. es

Muudatusettepanek 493
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Tegevdirektor osaleb igal aastal 
Euroopa Parlamendis kuulamisel, mis 
käsitleb EFSI tulemusi.

Or. it
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Muudatusettepanek 494
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Tegevdirektor osaleb kord kvartalis 
eritaotluse esitamise korral Euroopa 
Parlamendis kuulamisel, mis käsitleb EFSI 
tulemusi.

Or. en

Muudatusettepanek 495
Edouard Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a

Väärkasutusest teatamise mehhanism

1. Väärkasutusest teatamise mehhanism 
on kasutusele võetud.

2. Kõnealune mehhanism peaks 
võimaldama kohalikel sidusrühmadel 
(töötajate esindajad, kohalikud 
omavalitsused) teatada mis tahes 
asjaoludest, mis viitavad sellele, et EFSI 
kohaldamine ei vasta käesolevas 
määruses sätestatud kriteeriumidele või 
tehtud investeering ei ole jätkusuutlik 
(juhuslik kasum).

3. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
ja Regioonide Komitee võtavad vastu 
vastavalt töötajate esindajate ja kohalike 
omavalitsuste poolt edastatud teateid. 
Pärast teadete läbivaatamist edastavad 
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nimetatud komiteed kogutud teabe 
Euroopa Komisjonile ja EIP-le.

Or. fr

Muudatusettepanek 496
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 497
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EIP hindab EFSI toimimist hiljemalt [PO-l 
lisada kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist]. EIP esitab igal aastal
oma hinnangu Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja komisjonile.

Or. it

Muudatusettepanek 498
Christian Ehler

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

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

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

Or. en

Selgitus

Arvestades vajadust tagada suurem läbipaistvus ja seadusandjate regulatiivmenetluse 
asjakohasuse tase, on hindamine ja aruannete esitamine EFSI sujuva rakendamise alus.

Muudatusettepanek 499
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 500
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist] ELi tagatise 
kasutamist ja tagatisfondi toimimist, 
sealhulgas tagatisfondi rahastamise 
kasutamist vastavalt artikli 8 lõikele 9. 
Komisjon esitab igal aastal kõnealuse 
hinnangu Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. it

Muudatusettepanek 501
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. 30. juuniks 2018, pärast seda iga kahe 
aasta järel ja 6 kuu jooksul alates EFSI 
lepingu lõppemise kuupäevast:

Or. en

Muudatusettepanek 502
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, 
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kord aastas:

Or. es

Muudatusettepanek 503
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, David Borrelli, Dario 
Tamburrano
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) komisjon avaldab lisaks 
hindamisaruande esitatud projektide 
väljavalimiseks ja tagasilükkamiseks 
investeeringute komitee kohaldatud 
kriteeriumide kohta.

Or. es

Muudatusettepanek 504
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõike 2 punktis b viidatud aruandes 
hindab komisjon EFSI rahalist panust 
väikeste innovaatiliste ettevõtete 
dünaamilisse juhtimisse liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiasse, selle kooskõla muude liidu 
poliitikavaldkondade ja vahenditega ning 
EFSI tehingute mõju majanduslikule, 
sotsiaalsele ja territoriaalsele 
ühtekuuluvusele ning töötuse 
vähendamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 505
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 506
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 507
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 508
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 509
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EIP avaldab oma veebisaidil teabe 
rahastamiseks esitatud projektide kohta, 
et tagada avalik konsulteerimine nende 
abikõlblikkuse üle majandusliku, 
keskkonnaalase ja sotsiaalse 
jätkusuutlikkuse seisukohast. EIP 
avaldab heaks kiidetud projektide kohta 
oma veebilehel teabe kõigi EIP rahastamis-
ja investeerimistehingute kohta ning selle 
kohta, kuidas need tehingud aitavad kaasa 
artikli 5 lõikes 2 osutatud üldeesmärkide 
saavutamisele.

Or. it

Muudatusettepanek 510
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, David Borrelli, Dario 
Tamburrano

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIP avaldab oma veebilehel üksikasjaliku 
teabe investeeringute komitee otsuste 
kohta kavast rahastatavate projektide 
valimise kohta, eelkõige esitatud 
projektide tagasilükkamise põhjused.

Or. es

Muudatusettepanek 511
Kaja Kallas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui EIP-il on ELi tagatisega hõlmatud 
tehingute ettevalmistamise, rakendamise 

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

või lõpetamise mis tahes etapis põhjust 
kahtlustada võimalikku huvide konflikti, 
pettust, korruptsiooni, rahapesu või muud 
ebaseaduslikku tegevust, mis võib 
kahjustada liidu finantshuve, teatab ta 
sellest viivitamatult OLAFile ning esitab 
kogu vajaliku teabe.

Or. en

Muudatusettepanek 512
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EIP ei toeta oma rahastamis- ja 
investeerimistehingutes ühtegi 
ebaseaduslikul eesmärgil toimuvat 
tegevust, sealhulgas rahapesu, terrorismi 
rahastamise, maksupettuse ja maksudest 
kõrvalehoidumise, korruptsiooni ning liidu 
finantshuve kahjustava pettuse eesmärgil 
toimuvat tegevust. Eelkõige ei osale EIP 
üheski rahastamis- ega 
investeerimistehingus vahendi kaudu, mis 
asub koostööd mittetegevas 
jurisdiktsioonis, vastavalt EIP poliitikale 
nõrgalt reguleeritud ja koostööst 
keelduvate jurisdiktsioonide suhtes, mis 
põhineb liidu, Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni või rahapesuvastase 
töökonna põhimõtetel.

1. EIP ei toeta oma käesoleva määruse 
kohastes rahastamis- ja 
investeerimistehingutes ühtegi 
ebaseaduslikul eesmärgil toimuvat 
tegevust, sealhulgas rahapesu, terrorismi 
rahastamise, maksupettuse ja maksudest 
kõrvalehoidumise, korruptsiooni ning liidu 
finantshuve kahjustava pettuse eesmärgil 
toimuvat tegevust. Eelkõige ei osale EIP 
üheski rahastamis- ega 
investeerimistehingus vahendi kaudu, mis 
asub koostööd mittetegevas 
jurisdiktsioonis, vastavalt EIP poliitikale 
nõrgalt reguleeritud ja koostööst 
keelduvate jurisdiktsioonide suhtes, mis 
põhineb liidu, Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni või rahapesuvastase 
töökonna põhimõtetel.

Or. en

Muudatusettepanek 513
Jeppe Kofod, Martina Werner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Oma rahastamis- ja 
investeerimistehingutes ei toeta EIP 
tegevust, mis takistab liidu edusamme 
jätkusuutlikkuse suunas; sellega seoses ei 
osale EIP üheski projektis, mis tekitab 
seotust tehnoloogialahendustega, 
tootmisprotsesside või taristutega, mida 
ohustab luhtumine, sest need ei ole 
kooskõlas 2020., 2030. ja 2050. aastaks 
seatud ELi energia- ja 
kliimaeesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 514
Renato Soru

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Oma rahastamis- ja 
investeerimistehingutes ei toeta EIP 
tegevust, mis takistab liidu edusamme 
jätkusuutlikkuse, majanduse, teaduse ja 
sotsiaalse arengu suunas; sellega seoses 
ei osale EIP üheski projektis, mis tekitab 
seotust tehnoloogialahendustega, 
tootmisprotsesside või taristutega, mida 
ohustab luhtumine, sest need ei ole 
kooskõlas 2020., 2030. ja 2050. aastaks 
seatud ELi digitaalsete, energia- ja 
kliimaeesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 515
Christian Ehler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EIP kohaldab oma rahastamis- ja 
investeerimistehingutes liidu õiguses 
finantssüsteemide rahapesuks ja terrorismi 
rahastamiseks kasutamise vältimiseks 
sätestatud põhimõtteid ja standardeid, 
sealhulgas nõuet võtta asjakohasel juhul 
mõistlikke meetmeid, et teha kindlaks 
tulusaavad omanikud.

2. EIP kohaldab oma käesoleva määruse 
kohastes rahastamis- ja 
investeerimistehingutes liidu õiguses 
finantssüsteemide rahapesuks ja terrorismi 
rahastamiseks kasutamise vältimiseks 
sätestatud põhimõtteid ja standardeid, 
sealhulgas nõuet võtta asjakohasel juhul 
mõistlikke meetmeid, et teha kindlaks 
tulusaavad omanikud.

Or. en

Muudatusettepanek 516
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Artikli 2 lõike 2 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole ühe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist esitanud selle 
kohta vastuväiteid või kui mõlemad 
institutsioonid on enne selle tähtaja 
möödumist teatanud komisjonile, et nad ei 
esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega ühe kuu võrra.

Or. en

Selgitus

EFSI lepingut sisaldav delegeeritud õigusakt tuleks vastu võtta kiiresti, seega lühendati 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastamise aega ühe kuuni.
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Muudatusettepanek 517
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 518
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Programmi „Horisont 2020” mahtu ei tohi vähendada ELi tagatisfondi rahastamiseks.

Muudatusettepanek 519
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 520
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 521
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 välja jäetud

Määruse (EL) nr 1316/2013 muutmine

Määruse (EL) nr 5/2013 artikli 1316 lõige 
1 asendatakse järgmisega:

„1. Euroopa ühendamise rahastu 
rakendamise rahastamispakett aastateks 
2014–2020 on 29 942 259 000 (*) eurot 
(jooksevhindades). See summa jaotatakse 
järgnevalt:

(a) transpordisektor: 23 550 582 000 
eurot, millest 11 305 500 000 eurot 
paigutatakse ümber Ühtekuuluvusfondist, 
mida kasutatakse kooskõlas käesoleva 
määrusega üksnes Ühtekuuluvusfondist 
abi saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides;

(b) telekommunikatsioonisektor: 1 041 
602 000 eurot;

(c) energiasektor: 5 350 075 000 eurot.

Need summad ei piira nõukogu määruses 
(EL, Euratom) nr 1311/2013 (*) 
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sätestatud paindlikkusmehhanismi 
kohaldamist.

(*) Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta
määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, 
millega määratakse kindlaks 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 
2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 
884).

Or. en

Selgitus

Euroopa ühendamise rahastut ei tohi vähendada ELi tagatisfondi rahastamiseks.

Muudatusettepanek 522
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 välja jäetud

Määruse (EL) nr 1316/2013 muutmine

Määruse (EL) nr 5/2013 artikli 1316 lõige 
1 asendatakse järgmisega:

„1. Euroopa ühendamise rahastu 
rakendamise rahastamispakett aastateks 
2014–2020 on 29 942 259 000 (*) eurot 
(jooksevhindades). See summa jaotatakse 
järgnevalt:

a) transpordisektor: 23 550 582 000 eurot, 
millest 11 305 500 000 eurot paigutatakse 
ümber Ühtekuuluvusfondist, mida 
kasutatakse kooskõlas käesoleva 
määrusega üksnes Ühtekuuluvusfondist 
abi saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides;

b) telekommunikatsioonisektor: 1 041 602 
000 eurot;
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c) energiasektor: 5 350 075 000 eurot.

Need summad ei piira nõukogu määruses 
(EL, Euratom) nr 1311/2013 (*) 
sätestatud paindlikkusmehhanismi 
kohaldamist.

Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus 
(EL, Euratom) nr 1311/2013, millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–2020 
(ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

Or. en

Muudatusettepanek 523
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 välja jäetud

Määruse (EL) nr 1316/2013 muutmine

Määruse (EL) nr 1316/2013 artikli 5 lõige 
1 asendatakse järgmisega:

„1. Euroopa ühendamise rahastu 
rakendamise rahastamispakett aastateks 
2014–2020 on 29 942 259 000 (*) eurot 
(jooksevhindades). See summa jaotatakse 
järgnevalt:

a) Transpordi valdkonnas: 23 550 582 
000 eurot, millest 11 305 500 000 eurot 
paigutatakse ümber Ühtekuuluvusfondist, 
mida kasutatakse kooskõlas käesoleva 
määrusega üksnes Ühtekuuluvusfondist 
abi saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides;

b) Telekommunikatsiooni valdkonnas: 
1 041 602 000 eurot;

c) energiasektor: 5 350 075 000 eurot.

Need summad ei piira nõukogu määruses 
(EL, Euratom) nr 1311/2013 (*) 
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sätestatud paindlikkusmehhanismi 
kohaldamist.

Nõukogu 1311. detsembri 2013. aasta 
määrus (EL, Euratom) nr 2/2013, millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–2020 
(ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

Or. it

Muudatusettepanek 524
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 välja jäetud

Määruse (EL) nr 1316/2013 muutmine

Määruse (EL) nr 5/2013 artikli 1316 lõige 
1 asendatakse järgmisega:

„1. Euroopa ühendamise rahastu 
rakendamise rahastamispakett aastateks 
2014–2020 on 29 942 259 000 (*) eurot 
(jooksevhindades). See summa jaotatakse 
järgnevalt:

a) transpordisektor: 23 550 582 000 eurot, 
millest 11 305 500 000 eurot paigutatakse 
ümber Ühtekuuluvusfondist, mida 
kasutatakse kooskõlas käesoleva 
määrusega üksnes Ühtekuuluvusfondist 
abi saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides;

b) telekommunikatsioonisektor: 1 041 602 
000 eurot;

c) energiasektor: 5 350 075 000 eurot.

Need summad ei piira nõukogu määruses 
(EL, Euratom) nr 1311/2013 (*) 
sätestatud paindlikkusmehhanismi 
kohaldamist.

Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus 
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(EL, Euratom) nr 1311/2013, millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–2020 
(ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

Or. en

Muudatusettepanek 525
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab neid tehinguid ning 
juhul, kui need vastavad artiklis 5 ja EFSI 
lepingus sätestatud sisulistele nõuetele, 
otsustab, et ELi tagatise kate laieneb 
nendele.

Komisjon hindab neid tehinguid ning 
juhul, kui need vastavad käesoleva 
määruse artiklites 2a ja 5 sätestatud 
sisulistele nõuetele, otsustab, et ELi 
tagatise kate laieneb nendele.

Or. en


