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Muudatusettepanek 526
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 527
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 528
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Juhib tähelepanu sellele, et 
täiendavate investeeringute tõhusus sõltub 
riigi majanduse konkurentsi- ja 
saavutusvõimest ning investorite usust 
riigi rahanduse jätkusuutlikkusse, ning 
on seetõttu seisukohal, et riigil peaks 
olema võimalik saada vahendeid Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fondist 
ainult siis, kui komisjon on liikmesriikide 
eelarvekavade hinnangus arvamusel, et

i. riik järgib stabiilsuse ja kasvu pakti või 
ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse 
soovitusi ning

ii. riik on teinud piisavalt edusamme oma 
riigipõhiste soovituste rakendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 529
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 
millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 
väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 530
Cora van Nieuwenhuizen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 
kohta taristu ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute suurte 
projektide puhul peaks tegema 
investeeringute komitee. Investeeringute 
komiteesse peaksid kuuluma sõltumatud 
eksperdid, kellel on teadmisi ja kogemusi 
investeerimisprojektide valdkonnas. 
Investeeringute komitee täidab oma 
ülesandeid täiesti sõltumatult ja kooskõlas 
käesolevas määruses sätestatud 
kriteeriumidega, kuna see on otsustava 
tähtsusega erasektori usalduse ja 
investeerimiskavas osalemise tagamisel. 
Investeeringute komitee ei võta EFSIst 
rahastatavate üksikute projektide 
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keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühingute valdkonnas.

väljavalimisel vastu juhiseid kolmandatelt 
üksustelt, kuid annab aru EFSI
juhtorganile, kes teostab järelevalvet EFSI 
eesmärkide saavutamise üle. Selleks et 
tõhusalt ära kasutada EIFi kogemusi,
toetab EFSI EIFi rahastamist, et EIF saaks 
võtta ette individuaalseid projekte väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate ning
väikeste keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühingute valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 531
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Selleks et tagada rahastatavate 
projektide edukas ja õigeaegne areng ning 
seeläbi maksimeerida nende tõhusust 
töökohtade ja majanduskasvu loomisel, 
töötab komisjon välja Euroopa kriisi ja 
taastumise määruse, mis peaks EFSI 
rahastatavad taristuprojektid ajutiselt 
välja arvama kehtivate ELi õigusaktide 
kohaldamisest, kuna need põhjustavad 
viivitusi haldusmenetluste, peamiselt 
edasikaebemenetluste ja kehtivate 
õigusaktide järgimise kohta aruandmise 
tõttu. See Euroopa kriisi ja taastumise 
määrus peaks lühendama 
haldusmenetlusi Euroopas valitseva 
majandusliku olukorra praeguse 
kiireloomulisusega sobival viisil. 
Komisjon esitab Euroopa kriisi ja 
taastumise määruse ettepaneku 
nõukogule ja Euroopa Parlamendile 
hiljemalt kolm kuud pärast käesoleva 
määruse vastuvõtmist.

Or. en
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Muudatusettepanek 532
Cora van Nieuwenhuizen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(29) Liidu eelarvest antava panuse 
osaliseks rahastamiseks tuleks vähendada
nende erinevate Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide rahastamispakette, 
mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 17. detsembri 2013. aasta 
määrusega (EL) nr 1303/2013, millega 
kehtestatakse ühissätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, 
Euroopa Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi kohta, 
nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ning tunnistatakse kehtetuks
nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006.

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

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

Or. en

Selgitus

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility) .

Muudatusettepanek 533
Cora van Nieuwenhuizen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) Liidu eelarvest antava panuse osaliseks 
rahastamiseks tuleks vähendada nende 
erinevate Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide rahastamispakette, 
mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta 
määrusega (EL) nr 1303/2013, millega 
kehtestatakse ühissätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, 
Euroopa Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi kohta, 
nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006.
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Or. en

Selgitus

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility) .

Muudatusettepanek 534
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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.

Mingil juhul ei tohi kõnealuse 
läbivaatamise tulemused täiendavalt 
mõjutada programmi „Horisont 2020” ja 
Euroopa ühendamise rahastu eelarveid.

Or. en

Muudatusettepanek 535
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 8
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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 50 % sihtsummast, aruande 
erakorraliste meetmete kohta, mida võib 
olla vaja fondi täiendamiseks.

Kui selline aruanne koostatakse, ei tohi 
selle sisu mingil juhul täiendavalt 
mõjutada programmi „Horisont 2020” ja 
Euroopa ühendamise rahastu eelarveid.

Or. en

Muudatusettepanek 536
Patrizia Toia

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) ühtse turu ja selle taristute
arendamine, eriti selle kõigi digitaalsete ja 
IT-komponentidega seoses, sealhulgas 
transpordivaldkonnas, eelkõige 
tööstuskeskustes, energiavaldkonnas, 
eelkõige energiaühendus ja veetaristud,
ning digitaalse taristu valdkonnas
eesmärgiga minimeerida lõhet linna- ja 
maapiirkondade vahel;

Or. en


