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LÜHISELGITUS

Sissejuhatus

Palju aastaid on poliitiliste ja teadusringkondade ning kodanikuühiskonna mõjukad hääled 
toetanud investeeringute hoogustamist ELis, et saada üle majandus- ja rahanduskriisi 
tagajärjel tekkinud investeeringute nappusest. Investeeringute vähesus on põhjustanud 
allakäigu spiraali, mida iseloomustab kulude vähenemine, töötuse suurenemine ja tulevase 
edu suhtes usu kadumine. Seetõttu on tervitatav komisjoni ettepanek, mis käsitleb Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI).

Uued investeeringute edendamise stiimulid, mida toetavad ELi tagatised, võivad aidata 
taastada investorite, avaliku sektori asutuste ja tööstusettevõtjate usu tulevase majanduskasvu 
vastu. Tänu uute investeeringute edendamisele võib EFSIst saada uue investeerimistsükli 
hooandja, luues uusi töökohti ja võimalusi. Neid uusi investeeringuid ei ole vaja mitte ainult 
ELi majanduse elavdamiseks, vaid ka selle muutmiseks vastupanuvõimeliseks, 
uuenduslikuks, kaasavaks ja vähese CO2-heitega ringmajanduseks. 

Selle asemel et turgutada olemasolevaid lahendusi lihtsatesse asendustesse ja hooldusesse 
panustamise kaudu, tuleb investeerida tõelistesse murrangulistesse projektidesse, teenustesse 
ja taristusse, mille abil on võimalik lahendada n-ö uusi, meie heaolu ja õitsengut ähvardavaid 
probleeme. Nende probleemide hulka kuuluvad meie konkurentsvõime kadumine, kliima 
ohtlik muutumine ja meie sõltuvus väljaspool liitu asuvatest nappidest ja esmatähtsatest 
loodusvaradest ning sellega kaasnev energia- ja ressursihindade kõikumine ja 
prognoosimatus.

Nende probleemide lahendamiseks on EL loonud ambitsioonikad põhimõtted tööhõive, 
innovatsiooni, hariduse, sotsiaalse kaasatuse, kliima ja energia valdkonnas. Strateegia 
„Euroopa 2020” loodi ELi praeguse kümnendi majanduskasvustrateegiaks ja selle eesmärk on 
muuta EL arukaks, jätkusuutlikuks ja kaasavaks majanduseks. Kliima- ja energiastrateegia 
20-20-20 eesmärkides, komisjoni energia tegevuskavas aastani 2050, seitsmendas 
keskkonnaalases tegevusprogrammis ning nõukogu 28. oktoobri 2014. aasta järeldustes 
kasvuhoonegaaside vähendamise kohta pärast 2020. aastat nõutakse vähese CO2-heitega 
ringmajanduse saavutamist ning meie transpordi- ja energiasektori põhjalikku muutmist. 
Hiljuti algatatud strateegias energialiidu loomiseks keskendutakse omavahel rohkem 
ühendatud energiaturule, mille raames on võimalik integreerida järjest enam taastuvaid 
energiaallikaid ja vahetada järjest enam nendest toodetud energiat, ning rõhutatakse 
energiatõhususe tähtsust omaette energiaallikana. Raamprogramm „Horisont 2020” on seni 
suurim ELi teadusuuringute ja innovatsiooniprogramm, millega lubati hoogustada 
innovatsiooni suurepäraste ideede turuleviimise kaudu. Programmi „Horisont 2020” eesmärk 
on teadusuuringute ja innovatsiooni otsese ühendamise kaudu kindlustada Euroopa 
ülemaailmset konkurentsivõimet, asetades rõhu tipptasemel teadusele, juhtpositsioonile 
tööstuses ja ühiskonnaprobleemide lahendamisele. 

Meie parimates huvides on see, et EFSI aitaks neid põhimõtteid edendada ja ellu viia, 
keskendudes muutusi toovatele investeeringutele, mida vajavatakse jätkusuutliku ja vähese 
CO2-heitega transporditaristu, digitaal- ja teadusuuringute taristu, taastuvenergia, 
energiatõhususe ja energia salvestamise valdkonnas ning uuenduslike toodete, teenuste ja 
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tehnoloogiate turuleviimisel. 

Samal ajal tuleb vältida liidu põhimõtete nõrgenemist selliste vahendite pöördumatu 
kärpimise tõttu, mis aitavad neid eesmärke saavutada, mitteoptimaalsete investeeringute 
toetamise tõttu või seetõttu, et suure riskiga investeeringud luhtuvad enne, kui saavutavad 
oma lõppeesmärgi (kuna need ei sobi kokku pikaajaliste eesmärkidega).

Seetõttu esitab arvamuse koostaja esitatud ettepaneku kohta järgmised muudatusettepanekud, 
mille eesmärk on järgmine:

1. Kehtestada ELi tagatisfondi rahastamisele alternatiiv, et säilitada programmi 
„Horisont 2020” ja Euroopa ühendamise rahastu raames antavaid vahendeid.

2. Lisada EFSI toetus liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia 
raamistikku ja aidata viia ellu energia- ja kliimaeesmärke transpordi- ja energiasektorit 
muutvatele investeeringutele keskendumise ja lukustatud investeeringute vältimise kaudu.

3. Aidata saavutada energialiidu energiatõhusust käsitlevaid sihte.

Arvamuses pööratakse põhitähelepanu mõistagi tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni ainupädevusele.

1. Alternatiiv ELi tagatisfondi rahastamisele

Rõhutada tuleb asjaolu, et arvamuse koostaja ei soovi käsitleda ELi eelarvest rahastatava ELi 
tagatise üldpõhimõtteid. ELi tagatise kättesaadavus on Euroopa Investeerimispangale (EIP) 
tagatud õiguslikult ja rahaliselt niipea, kui EFSI määrus jõustub ja EIP ning Euroopa 
Komisjon allkirjastavad EFSI lepingu.

Arvamuse koostaja seab aga kahtluse alla ELi tagatisfondi asutamise ja rahastamise viisi. 
EFSI määruse vastuvõtmist käsitleva ettepaneku kohaselt toimub rahastamine programmi 
„Horisont 2020” ja Euroopa ühendamise rahastu eelarve toetusi käsitlevate ridade kärpimise 
kaudu. Nende kärbetega kahjustatakse programmide terviklikkust, eriti nende strateegilisi 
investeeringuid – näiteks neid, millest rahastatakse alusuuringuid –, mille korral on 
kaasrahastamine turul keeruline. Programmis „Horisont 2020” puudutavad väljapakutud 
kärped enim avalikke projektikonkursse ja seega teadusuuringuid valdkondades, kus 
vahendeid on hädasti vaja. Kõnealuste eelarveridade vahendite kärpimine nõrgestab 
lõppkokkuvõttes EFSI lisapotentsiaali.

Käesolevas arvamuse projektis väljapakutud võimaluse kohaselt tuleks jätta programmi 
„Horisont 2020” ja Euroopa ühendamise rahastu kärped esialgu tegemata, sest tagatisfondi 
rahastamisskeemi üle ei ole vaja ette otsustada. 

Sellele võib eraldada vahendid järk-järgult eelarve kulukohustuste assigneeringutena, mille 
üle otsustatakse iga-aastase eelarvemenetluse raames. Seetõttu peaks eelarvepädev 
institutsioon kasutama võimaluse korral kõiki paindlikkuse mehhanisme ja 2014.–2020. aasta 
mitmeaastase finantsraamistiku asjaomaseid vahendeid ning seega on rubriigi 1a 
programmide rahastamispaketist kärbete tegemine viimane võimalus.
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2. EFSI investeeringute ühendamine liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiaga ning sidususe suurendamine liidu kekskonnapoliitikaga

EFSI raames toetatavate investeeringutega tuleks aidata edendada liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegiat, mis võeti vastu Euroopa Ülemkogu järeldustega 17. juunil 
2010. Liidu investeerimispoliitika kooskõlastamise parandamiseks kehtestati määrusega 
1303/2013 ühine strateegiline raamistik (ÜSR), et edendada liidu harmoonilist, 
tasakaalustatud ja säästvat arengut. Seda integreeritud lähenemisviisi tuleks asjaomaselt 
kohaldada EFSI raames toetatava tegevuse ja projektide suhtes. EFSI peaks aitama täita 
2020., 2030. ja 2050. aastaks vastu võetud kliimaeesmärke ja seetõttu tuleks selle raames 
keskenduda investeeringutele, mis aitavad vähendada meie transpordi- ja energiasektori 
süsinikdioksiidiheidet ja parandada ainelisi puudujääke. Vahepeal tuleks aga vältida 
investeeringuid pikaajalistesse suure CO2-heitega taristutesse – on oht, et need luhtuvad enne 
lõppeesmärgi saavutamist, kui on vaja täita keskpika perioodi ja pikaajalisi kliimaeesmärke.

3. Energialiidu elluviimine ja praeguse energiapoliitika kujuka läbikukkumise käsitlemine

Energialiitu käsitlevas komisjoni teatises (COM(2015) 80) on rõhutatud energiatõhususe 
tähtsust omaette energiaallikana ja märgitakse selgelt, et EFSI „võimaldab hoonete 
renoveerimisse tehtud suuri investeeringuid võimendada”. Selle võimaluse kasutamiseks tuleb 
EFSI määruses pöörata energiatõhususele erilist tähelepanu, määrates osa antud tagatistest 
energiatõhususe valdkonnale, andes liidetud energiatõhususe projektide jaoks sihtotstarbeliste 
investeerimisplatvormide loomisel tehnilist abi ja laiendades energiatõhususe investeeringute 
jaoks investeerimisklauslit.

Tagatiste sihtotstarbeline määramine (vähemalt 20 % antud tagatistest tuleb määrata 
energiatõhususe investeeringute jaoks) on eluliselt vajalik, et täita energialiidu eesmärke 
energiatõhususe kui tähtsaima energiaallika suhtes. Varasemad kogemused näitavad, et 
viimase kümne aasta jooksul on energiatõhusus saanud palju vähem toetust (8 % kogu 
energiatoetusest) kui muud energiavarustuse võimalused (taastuvenergia, fossiilkütused, 
tuumaenergia). Ilma tagatiste sihtotstarbelise määramiseta see ei muutu. E3G1 analüüs, mis 
koostati liikmesriikide ettepanekute kohta Euroopa Investeerimiskava suhtes, näitas, et vaid 
5 % liikmesriikide loetletud projektidest hõlmab energiatõhususe, arukate linnade või 
nõudluse juhtimisega seotud meetmeid. Selle asemel, et olla tähtsaim energiaallikas, on 
energiatõhusus tegelikult viimasena kasutatav võimalus. Rahvusvahelise Energiaagentuuri 
peaökonomist Fatih Birol märkis, et energiatõhusus on enamiku riikide energiapoliitikas 
jätkuvalt kujukalt läbikukkunud, kusjuures kaks kolmandikku maailma majanduse 
energiatõhususe parandamise potentsiaalist jääb kasutamata. Energiatõhususega seotud 
tegevus hõlmab sageli mitut väiksemat investeeringut, mille juhtimine on tülikas. Kui 
energiatõhususe meetmeid käsitletakse eraldi ja kooskõlastamatult, tekitab see suuri haldus- ja 
tehingukulusid ning neid on raske rahastada.

Seetõttu tuleb luua Euroopa investeerimisnõustamise keskuse raames konkreetne rahastu, 
mille raames pakutakse tehnilist abi sihtotstarbeliste investeerimisplatvormide loomiseks 
kogu Euroopas, et ühendada omavahel väiksemad projektid, eriti hoonete renoveerimise 
valdkonnas. Selle rahastu korral saab kasutada Euroopa Investeerimispanga projekti JESSICA 

                                               
1 Luca Bergamaschi, Louisa Casson, Jonathan Gaventa, ERG, „Europe's choice: low-carbon growth or high-
carbon risks? Analysis of Member State Proposals for the European Investment Plan“, 28. jaanuar 2015.
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raames saadud kogemusi ja õppida edukate riiklike renoveerimisprogrammide headest 
näidetest. Nende programmide kohaselt tekitab ulatuslik renoveerimine palju kasutegureid: 
suur arv uusi töökohti, suurepärane kulutasuvus, suurem energiajulgeolek, VKEde toetamine 
ja vähem kütteostuvõimetust. Neid kasutegureid saab EFSI abil suurendada. 

4. Muu

Arvamuse koostaja on lisanud ka mõned muudatusettepanekud, mis käsitlevad EFSI juhtimise 
küsimusi. Kuna tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil on ainupädevus 
toetatavate projektide abikõlblikkuse kriteeriumide suhtes, soovib arvamuse koostaja mõistagi 
olla kindel, et toetust saavad projektid täidavad esitatud kriteeriume ja eesmärke. Eeskätt 
arvestatakse seda investeeringute komitee koosseisu käsitlevates muudatusettepanekutes, sest 
see komitee vastutab igapäevaste otsuste eest toetust saavate projektide üle. Peale selle on 
arvamuse koostaja veendunud, et selleks, et EFSI tegutseks kooskõlas määruses ettenähtud 
tingimustega, tuleb lisada sätted, millega tagatakse, et need tingimused kajastuksid 
asjakohaselt lepingus, mille komisjon sõlmib Euroopa Investeerimispangaga EFSI 
asutamiseks. 

Lõpetuseks esitatakse mõned määratlused väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kohta 
ning väikeste keskmise turukapitalisatsiooniga äriühingute ja innovaatiliste keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute kohta, kelle jaoks on EFSI toetused eriti kasulikud. Selle 
põhjuseks on asjaolu, et arvamuse koostaja usub nende ettevõtjate erilisse võimesse tekitada 
tõelisi uuenduslikke muutusi, mis aitavad luua majanduslikku ja ühiskondlikku lisandväärtust, 
parandada ELi kodanike tervist ja igapäevaseid elutingimusi ning edendada ELi 
konkurentsivõimet.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval majandus- ja 
rahanduskomisjonil arvestada järgmiste muudatusettepanekutega:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. EFSI eesmärk peaks olema aidata 
lahendada probleeme, mis on seotud 
rahastamisega ja tootlike investeeringute 
rakendamisega liidus ning tagada parem 
juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 
peaksid paremast juurdepääsust 
rahastamisele saama eelkõige kasu 

10. EFSI eesmärk peaks olema 
kahekordne: a) aidata lahendada 
probleeme, mis on seotud rahastamisega ja 
rakendada tootlikke investeeringuid liidus 
ning b) tagada parem juurdepääs 
rahastamisele väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele, väikestele 
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väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. 
Samuti on asjakohane laiendada 
paremast juurdepääsust rahastamisele 
saadavat kasu keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele, st 
kuni 3 000 töötajaga 
äriühingutele. Euroopa praeguste 
investeerimisraskuste ületamine peaks 
aitama tugevdada liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust.

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

Or. en

Selgitus

Peaks olema selge, et EFSI eesmärk jaguneb kaheks: a) pikaajalised strateegilised 
investeeringud ja b) juurdepääs rahastamisele VKEdele ning väikestele keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingutele. Seotud muudatusettepanekuga artikli 1, artikli 5 lõike 2 
punkti e ja artikli 7 kohta.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

11. EFSI peaks toetama strateegilisi 
investeeringuid, millel on suur majanduslik 
ja ühiskondlik lisandväärtus, mis 
edendavad säästvat innovatsiooni, oskusi 
ja kohalikke töökohti, tugevdavad ELi 
konkurentsivõimet ja mis aitavad 
saavutada liidu poliitikaeesmärke.

Or. en

Selgitus

Komisjoni tähelepanu koondumine investeeringutele on väga oodatud. Me peame siiski olema 
veendunud, et investeeringud suunatakse õigetesse projektidesse, mis lisaks majanduslikule 
lisandväärtusele looksid ka ühiskondlikku lisandväärtust ning aitaksid kaasa ELi kliima- ja 
energiapoliitika eesmärkide saavutamisele. Ainult sel viisil tehakse tuleviku jaoks õiged 
investeeringud, mis loovad pikaajalisi töökohti Euroopa kodanikele ning pakuvad väljapääsu 
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praegusest kriisist.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

2010. aasta 17. juunil võttis Euroopa Ülemkogu vastu uue tööhõive ning aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020”. Strateegia „Euroopa 2020” on liidu 
ühtne raamistik kõigi oma vahendite ja poliitika kasutamiseks kooskõlastatul viisil. Määrus 
(EL) nr 1303/2013 koostati selleks, et paremini kooskõlastada ja ühtlustada ELi eri 
investeerimisfondide rakendamist ühises strateegilises raamistikus strateegia „Euroopa 
2020” toetamiseks. Seda integreeritud lähenemisviisi tuleks vastavalt kohaldada EFSI 
toetatud tegevuste ja projektide suhtes.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Tagatiste sihtotstarbeline määramine (vähemalt 20 % antud tagatistest tuleb määrata 
energiatõhususe investeeringute jaoks) on eluliselt vajalik, et täita energialiidu eesmärke 
energiatõhususe kui tähtsaima energiaallika suhtes. Viimase kümne aasta jooksul on 
energiatõhusus saanud palju vähem toetust (8 % kogu energiatoetusest) kui kõik muud 
energiavarustuse alternatiivid. Ilma siduvate eesmärkideta olukord ei muutu, kui puudub 
vahendite sihtotstarbe määramine. Samuti on oluline tehniline eriabi energiatõhususe 
projektide otstarbeks loodud platvormide väljatöötamiseks.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Paljud väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad ning keskmise 

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

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

Or. en

Selgitus

On oluline, et EFSI oleks suunatud ka väikestele ja innovaatilistele keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingutele. EIF kui üks meede valikus ei pruugi alati olla õige 
investeerimisvahend keskmise turukapitalisatsiooniga äriühingutele. Seotud 
muudatusettepanekuga artikli 1, artikli 5 lõike 2 punkti e ja artikli 7 kohta.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

14. EFSI peaks keskenduma projektidele, 
millel on suur ühiskondlik, jätkusuutlik ja 
majanduslik lisandväärtus. Eelkõige peaks 
EFSI keskenduma projektidele, mis 
edendavad jätkusuutlike kohalike
töökohtade loomist, pikaajalist 
jätkusuutlikku majanduskasvu ja 
konkurentsivõimet, mis aitaksid kaasa ELi 
kliima- ja energiapoliitika eesmärkide 
saavutamisele. EFSI peaks toetama väga 
erinevaid finantstooteid, sealhulgas 
omakapitali, võlga või tagatisi, et paremini 
vastata konkreetse projekti vajadustele. 
Selline lai tootevalik peaks võimaldama 



PA\1051424ET.doc 11/38 PE549.399v01-00

ET

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.

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

Selgitus

Komisjoni tähelepanu koondumine investeeringutele on väga oodatud. Me peame siiski olema 
veendunud, et investeeringud suunatakse õigetesse projektidesse, mis lisaks majanduslikule 
lisandväärtusele looksid ka ühiskondlikku lisandväärtust ning aitaksid kaasa ELi kliima- ja 
energiapoliitika eesmärkide saavutamisele. Ainult sel viisil tehakse tuleviku jaoks õiged 
investeeringud, mis loovad pikaajalisi töökohti Euroopa kodanikele ning pakuvad väljapääsu 
praegusest kriisist.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

The IAE categorizes energy efficiency as "the world's first fuel". Saving energy and using it 
more efficiently is the cheapest, fastest and most effective way to lower energy bills, reduce 
dependency on third country suppliers and increasing energy security while at the same time 
helping to reach the EU's climate objectives. Aside from using energy more efficiently, we 
must also use less energy all together. Therefore, when deciding on investing in new energy 
generation capacity, the assessment must always be made whether the same goals in terms of 
security of supply cannot be reached by energy efficiency or energy savings measures. This 
will also prevent the stranding of installations.

Muudatusettepanek 8

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 
keskmise turukapitalisatsiooniga
äriühingute valdkonnas.

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

Or. en

Selgitus

Toetatavate projektide multidistsiplinaarse otsustusprotsessi tagamiseks peavad kõik 
investeeringute komitee määratud eksperdid omama mitte ainult investeerimisprojekti 
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kogemust, vaid omama ka teadmisi projektide rahastamise kohta ühes või mitmes abikõlblikus 
sektoris. Kuna investeeringute komitee otsustab, milliseid projekte toetada, on otsuse 
tegemise ajal nõutav asjaomase turu ja valdkondlike teadmiste olemasolu.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. EFSI kahe eesmärgi täitmise 
tagamiseks on hädavajalik, et vastav 
summa 5 000 000 000 eurot eraldatakse 
EFSIst EIP-poolseks EIFi rahastamiseks, 
mida kasutatakse väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate ning keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute, 
samuti innovaatiliste VKEde ja 
innovaatiliste keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute 
toetamiseks.

Or. en

Selgitus

Selleks et EFSI saaks täita oma kahte eesmärki, on oluline selgitada, et osa tagatisest tuleb 
reserveerida riskikapitali kättesaadavusele VKEde ja väikeste keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühingute toetamiseks. Seotud muudatusettepanekuga artikli 1, 
artikli 5 lõike 2 punkti e ja artikli 7 kohta.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Investeerimisplatvormid on suurepärased mehhanismid, mille abil suunata toetus 
väikeprojektidesse, näiteks energiatõhususe projektid, mis muidu ei pääseks ligi ELi ega 
erasektori rahastamisvahenditele. Investeerimisplatvormid võivad mängida olulist rolli ka 
piirkondade, linnade ja VKEde juhitava mitme sarnase väikeprojekti liitmisel klastritesse, mis 
alandab tehingukulusid ja suurendab eduvõimalust.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

26. Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 
rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus peaks 
andma olulist tuge projektide 
arendamiseks, ettevalmistamiseks ja 
liitmiseks kogu liidus, kasutades ära 
komisjoni, EIP, riiklike tugipankade,
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
juhtimisorganite teadmisi ja projektide 
ELENA (Euroopa kohaliku energiaabi 
fond) ja EEIF (Euroopa energiatõhususe 
fond) parimaid tavasid. See peaks olema 
ühtne kontaktpunkt küsimustes, mis on 
seotud investeeringute tehnilise abiga 
liidus.
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Or. en

Selgitus

There are already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance). ELENA has been 
providing technical assistance grants to public authorities for launching sustainable 
investments at local level. Over 60 projects are already supported since its creation in 2009, 
with €72 million, channelling €3.815 bn investments over the same period thanks to its 
multiplication effect that is expected to go up to 20.

Muudatusettepanek 12

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 

29. Liidu eelarvest ELi Tagatisfondi 
rahastamise kiidab järk-järgult heaks 
Euroopa Parlament ja nõukogu aastase 
eelarvemenetluse käigus kuni 2020. 
aastani. Sel eesmärgil peaks eelarvepädev 
institutsioon kasutama vajaduse korral 
kõiki olemasolevaid paindlikke 
mehhanisme ja asjakohaseid sätteid 
2014.–2020. aasta mitmeaastase 
finantsraamistiku määruse kohaselt.
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programmide jaoks kavandatud 
rahastamisest ümber EFSI tarbeks.

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

2 välja jäetud.

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

3 välja jäetud.

Or. en

Selgitus

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). Your rapporteur does not 
challenge the EU Guarantee to the EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU 
Guarantee (article 4 + article 5 (1)) to the EIB is ensured legally and financially speaking as 
soon as the EFSI Regulation enters into force and as soon as the EFSI agreement is signed 
between the EIB and the EC. The rapporteur wishes therefore that the funding of the EU 
budget guarantee fund is decided by the budget authority in the framework of the annual 
budget procedure.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

36. Kuna käesoleva määruse eesmärke, 
nimelt toetada investeeringuid liidus ja 
tagada parem juurdepääs rahastamisele 
kuni 3 000 töötajaga äriühingutele, ei 
suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, 

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

saavutada liidu tasandil, võib liit võtta 
meetmeid vastavalt Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttele. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

Or. en

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 
suurendamise teel toetada investeeringuid 
liidus:

– pakkudes pikaajalisi, tootlikke ning 
strateegilisi investeeringuid liidus ja

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

Or. en

Selgitus

EFSI eesmärki tuleb selgitada. On oluline teha vahet kavandatud pikaajalistel 
investeeringutel projektidesse, mis peavad vastama artikli 5 lõike 2 punktide a–d üldistele 
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eesmärkidele, ning mis muidu ei kuulu piirmäära ega rahalise toetuse andmise alla 
äriühingutele (artikli 5 lõike 2 punkt e), mis suunatakse EIFi (vt artikkel 7) kaudu, mis oma 
olemuselt saab keskenduda üksnes VKEdele ning väikestele (innovaatilistele) keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele. See on kooskõlas ka põhjendusega 13.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. 2 a. EFSI lepingu tingimused 
määravad kindlaks Euroopa Komisjon ja 
EIP ning need kiidab heaks 
kaasseadusandja enne käesoleva määruse 
jõustumist, et tagada, et EFSI lepinguga 
tagatakse määruse nõuetekohane 
rakendamine.

Or. en

Selgitus

Määrust ei saa vastu võtta, ilma et Euroopa Parlament teaks enne EFSI lepingu sisu. 
Parlament peab olema veendunud, et EFSI leping sisaldab asjaolusid, mida on vaja määruse 
korrektseks rakendamiseks, ja et lepinguga ei rikuta kaasseadusandja õigusi.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi 
mõisteid:

1. „väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad (VKEd)” – ettevõtjad, kelle 
töötajate arv on väiksem kui 250, nagu on 
kindlaks määratud määruses (EL) nr 
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651/2014;

2. „väike keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühing” – ettevõtja, kelle töötajate arv 
on väiksem kui 500;

3. „innovaatiline keskmise 
turukapitalisatsiooniga äriühing” –
keskmise turukapitalisatsiooniga 
äriühing, kelle teadus- ja arendustegevuse 
ning innovatsiooni kulud, mis on kindlaks 
määratud üldises grupierandi määruses, 
moodustavad

(a) vähemalt 15 % tema kõigist 
tegevuskuludest vähemalt ühel aastal 
esimesele riigiabi meetme kohase 
riskifinantseerimise raames tehtud 
investeeringule eelnenud kolme aasta 
jooksul või

(b) vähemalt 10 % aastas tema kõigist 
tegevuskuludest esimesele riigiabi meetme 
kohase riskifinantseerimise raames tehtud 
investeeringule eelnenud kolme aasta 
jooksul;

Or. en

Selgitus

Oluline on, et määruses kasutatavad mõisted oleksid asjakohaselt määratletud, et tagada 
selle hilisem korrektne tõlgendamine ja rakendamine.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

On oluline, et kõik EFSI raames toetatavad investeeringud oleksid kooskõlas kõnealuse 
määruse sätetega. Eeskätt tuleb tagada artikli 5 lõigetes 2 ja 2 a sätestatud eesmärkide ja 
abikõlblikkuse kriteeriumide täitmine.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EFSI lepinguga nähakse ette Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse loomine 
EIP raames, mis annab nõuandvat toetust 
investeerimisprojektidele, mis on 
kooskõlas määruse artikli 5 lõigetes 2 ja 
2a sätestatud eesmärkidega.

Euroopa investeerimisnõustamise keskus 
tugineb olemasolevatele EIP ja komisjoni 
nõustamisteenustele ning

1. tegutseb tehnilise nõustamise 
keskusena ja annab nõuandvat toetust 
investeerimisprojektide 
kindlakstegemiseks, ettevalmistamiseks ja 
arendamiseks; samuti annab ta toetust 
tehnilise abi kasutamiseks projekti 
koostamisel, uudsete rahastamisvahendite 
kasutamiseks, avaliku ja erasektori 
partnerluse kasutamiseks ning vajaduse 
korral nõuandeid ELi õiguse asjaomastes 
küsimustes;

2. annab eritoetust 
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investeerimisplatvormidele, milles 
keskendutakse suure majandusliku ja 
ühiskondliku lisandväärtusega sektoritele 
või milles liidetakse väiksemaid projekte, 
eeskätt piirkondade, linnade ja VKEde 
juhitud projekte, klastriteks;

3. loob konkreetse rahastu tehnilise abi 
andmiseks detsentraliseeritud tasandi 
energiatõhususe projektide kogumile 
investeerimisplatvormide loomiseks;

4. annab EFSI kasutamiseks tehnilist ja 
rahalist abi detsentraliseeritud 
institutsioonidele, mis rakendavad 
sarnaseid tehnilise abi skeeme kohalikul 
tasandil;

5. tegutseb ühtse kontaktpunktina projekti 
edendajate jaoks või suunab nad punktis 
4 nimetatud institutsioonide juurde;

6. tagab teabe ja parimate tavade 
struktuurilise vahetamise kõigi EFSI 
raames tegutsevate sidusrühmade vahel.

Or. en

Selgitus

The EIAH's technical assistance and support is a very valuable tool that should make sure 
EFSI support truly reaches the eligible projects. This can go in a direct way, with the EIAH 
acting as a one-stop-shop, or via close cooperation with investment platforms, that can 
aggregate smaller projects into clusters. Cooperation and financial support should also be 
granted to decentralized institutions which deliver similar technical assistance services at a 
local level and which have a better feel with local partners, economic and social 
circumstances. The EIAH should also offer a hub for exchange of information and best 
practices.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle eesmärgi täitmiseks kasutab Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus EIP, 
komisjoni, riiklike tugipankade ning 

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

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
juhtimisorganite teadmisi ning kaasab 
partnereid kooskõlas määruse (EL) nr 
1303/2013 artikliga 5. Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus tugineb 
eeskätt selliste programmide nagu 
ELENA (Euroopa kohaliku energiaabi 
fond) ja EEIF (Euroopa energiatõhususe 
fond) headele tavadele.

Or. en

Selgitus

The Regulation of the EU no 1303/2013 has introduced the partnership principle in a very 
valuable, workable and inclusive way. It introduces local and regional partners who can 
provide for local and sectorial expertise, which is crucial for the success and public 
acceptance of the projects. Therefore, these partners should be included when identifying, 
aggregating and presenting the projects eligible for support under the EIAH. There are 
already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance).

Muudatusettepanek 20

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

1. kooskõlas artikliga 5,

2. kooskõlas 2020., 2030. ja 2050. aastaks 
kehtestatud ELi kliima- ja 
energiaeesmärkidega, et vältida nende 
eesmärkide ohtu seadmist või selliste 
tehnoloogiate, tootmisprotsesside või 
taristute lukustumise efekti, millel on suur 
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luhtumise oht,

3. nähtava majandusliku, ühiskondliku ja 
jätkusuutliku lisandväärtusega, millega 
edendatakse ELis innovatsiooni, oskusi, 
töökohtade loomist ja konkurentsivõimet,

4. olenemata nende geograafilisest 
asukohast.

Or. en

Selgitus

In order to reach the EU energy and climate objectives for2020, 2030 and 2050 the right 
investments must be done today. The EFSI is an excellent instrument to promote and support 
these types of projects essential for the transition towards a sustainable and decarbonized 
Union. This shall not only create economic added value, but also societal added value, 
sustainable local jobs and a way out of the current crisis. On the contrary, supporting 
projects that create a lock-in into technologies, production processes or infrastructure that do 
not have a place in a sustainable decarbonized economy are counterproductive and create 
sunk costs, stranded projects and a loss of EU money.

Muudatusettepanek 21

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 
vähemalt kuus sõltumatut eksperti ja 
tegevdirektor. Sõltumatutel ekspertidel on 
suured asjakohased kogemused projektide, 
sealhulgas investeerimisprojektide
rahastamise valdkonnas, nagu on märgitud 
artikli 5 lõikes 2.

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

Or. en

Selgitus

Investeeringute komiteesse, kes otsustab, milliseid projekte EFSI raames kooskõlas artikli 5 
lõigetes 2 ja 2 a sätestatud eesmärkidega toetatakse, peab kuuluma piisav arv eksperte. See 
tagab valdkondadeülese otsuste tegemise kõigi artikli 5 lõigetes 2 ja 2 a loetletud eri 
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sektoritesse kuuluvate abikõlblike projektide jaoks. Kõigil ametisse nimetatud ekspertidel on 
asjakohane turul tegutsemise kogemus ja nad on tõendanud, et omavad teadmisi ühe või 
mitme nimetatud sektori projektide rahastamise kohta.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – 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 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 23

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
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Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Better integration and interconnection of the intra-EU grids will lower the Union's energy 
dependency on third country providers, eliminate energy islands and prevent overcapacity in 
the different Member States. As by2050, the energy system will almost entirely be based on 
renewables; there is a need for a different type of electricity grid. As renewables are 
decentralized and more than 90 % is connected to the distribution level, investments at 
distribution level are as crucial as those at transmission level. Smart storage solutions 
are, together with a better interconnection and demand-side management, vital for balancing 
and cushioning peak demand.

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) digitaalse taristu, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia ning 
innovatsiooni arendamine;

Or. en

Selgitus

Digitaalmajanduse kasv on ülejäänud majanduse kasvust seitse korda kiirem ja see on üks 
kõige paljulubavamaid viise majanduse elavdamiseks ja kvaliteetsete töökohtade loomiseks. 
Investeeringud kvaliteetsetesse telekommunikatsiooni ja interneti lairiba taristutesse on 
üliolulise tähtsusega. Siiski on vaja ka suuremaid investeeringuid Euroopa kodanike 
digitaalse teadlikkuse ja pädevuse parandamiseks, digitaalvaldkonna loomemajanduse 
edendamiseks ja soodsa keskkonna loomiseks igapäevaelus kasutatavate digitaalsete 
nutiseadmete ja teenuste jaoks.
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Muudatusettepanek 26

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 innovatsiooni jaoks 
asjakohased teadus- ja 
tehnoloogiataristud;

Or. en

Selgitus

Haridus, teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon on Euroopa üks olulisemaid varasid, 
mis edendab meie majanduslikku konkurentsivõimet ja meie inimeste heaolu ning tervist. 
Eurooplaste oskused ja loovus on maailma majanduses Euroopa konkurentsieelis. 
Investeeringud haridusse, teadusuuringutesse ja innovatsiooni on majanduskriisist väljumise 
strateegia oluline osa, luues uusi kvaliteetseid töökohti, arendades uusi eksporditurge ja 
parandades ELi tööstuslikku konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 27

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

Selgitus

Renewable energy and energy efficiency investments were both categorized as no-regrets 
options by the Commission. These investments are the only way to reach the objectives of 
energy security, sustainability and affordability simultaneously and in an efficient way. 
Energy Efficiency is mentioned by the IEA to be the world's first fuel, therefore, energy 
efficiency and savings projects should compete on equal terms with energy generation 
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projects. The focus should lie on demand-side management and refurbishments of buildings, 
as buildings represent 40 % of the primary energy consumption.

Muudatusettepanek 28

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, 
ökosüsteemi teenustele keskendunud 
loodusvarade, linnaarenduse valdkonnas ja 
sotsiaalsektoris;

Or. en

Selgitus

Ökosüsteemi teenused täidavad olulist rolli ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegias ja 
kliimamuutustega kohanemisel ning nende leevendamise poliitikas. Euroopa Komisjoni toel 
valminud TEEBi uuring (ökosüsteemide ja elurikkuse majanduslikud aspektid) osutab, et meie 
ökosüsteemidel on suur majanduslik mõju ning potentsiaal mitmete sotsiaalsete probleemide 
lahendamisel. Seega on õigustatud keskendumine taristutele ja investeeringutele, mis saavad 
tugevdada ökosüsteemi teenuseid (nt loomuliku tulvavee piirkondade loomine või metsanduse 
laiendamine).

Muudatusettepanek 29

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 teostatavatele 
rahastamis- ja investeerimistegevusele või 
institutsioonidele, mis on heaks kiidetud 
artikli 3 lõikes 5 osutatud investeeringute 
komitee. Asjaomased toimingud peavad 
olema kooskõlas liidu poliitikaga ja 
toetama kõnealuse lõike eesmärke, 
keskendudes suure lisandväärtusega 
muutuvatele sektoritele, nagu 
väikesemahulised energiatõhususe ja 
ressursitõhususe projektid. Juhtorgan 
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määrab kindlaks aktsepteeritavate 
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.

Or. en

Selgitus

Kehtiva ettepaneku kohaselt saavad investeerimisplatvormid ja riiklikud tugipangad kasutada 
ELi tagatist ainult juhul, kui neid toetab EIP. Suuremahuliste investeeringute või suuremate 
projektide puhul ELi tasandil võib EIP kaasamine tõepoolest olla soovitav. Siiski ei ole 
mitmete väiksemate liidetud projektide puhul, mida juhivad investeerimisplatvormid, riiklikud 
tugipangad või institutsioonid, EIP kaasatus alati oluline, juhul kui teostatavad toimingud on 
kooskõlas kõnealuses artiklis sätestatud eesmärkidega ja kui need on investeeringute komitee 
tunnistanud abikõlblikuks.

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

Selliste riiklike ja piirkondlike investeerimisplatvormide, mis toetavad suure ühiskondliku 
mõjuga investeeringuid, loomisesse ja toimimisse peab kaasama asjaomaseid sidusrühmasid. 
Üksikasjalikud sätted selle kohta, kuidas seda saab teha, on toodud määruses (EL) nr 
1303/2013. Sarnast lähenemisviisi on soovitav kasutada ka EFSI toetatavates 
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investeerimisplatvormides. Partnerite kaasamine on üks parimaid viise omanikutunde 
parandamiseks ja maksimaalse investeerimistulemuse saavutamiseks.

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Vastavalt komisjoni teatisele energialiidu kohta peab energiatõhusust käsitlema omaette 
energiaallikana. Viimase kümnendi jooksul on energiatõhusus saanud võrreldes kõigi teiste 
energiavarustuse võimalustega palju vähem toetust. Ilma vahendite eraldamiseta see ei 
muutu. E3G teostatud analüüs näitab, et ainult 5 % liikmesriikide poolt EFSI-le esitatud 
projektidest hõlmavad energiatõhususe meetmeid, arukaid linnu või nõudluse juhtimist. 
Eraldamisega saab tagada selle, et liidetud energiatõhususe projektid saavad EFSI-lt piisavat 
toetust, eelkõige ulatuslikule hoonete renoveerimisele.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 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;
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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 artikli puntides a ja b 
sätestatust;

Or. en

Selgitus

Selgete abikõlblikkuse kriteeriumide sõnastamisega näidatakse, kuidas peab täitma artikli 5 
lõikes 2 sätestatud üldisi eesmärke. Punktis a viidatakse temaatilistele eesmärkidele ja 
määruse (EL) nr 1303/2013 ühisele strateegilisele raamistikule. Peab lisama, et EFSI on liidu 
integreeritud ja koordineeritud lähenemisviis ühtlustatud, tasakaalustatud ja säästva arengu 
jaoks.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Tuleb selgelt märkida, et ELi tagatisega tagatud tehingute ja projektide kaasrahastamiseks 
võib kasutada mis tahes liiki liidu rahastust, mitte üksnes Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidega kättesaadavaks tehtud vahendeid.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) EIP laenud, tagatised, edasitagatised, 
kapitalituru instrumendid, mis tahes muud 
liiki rahastamis- või krediidikvaliteedi 
parandamise instrumendid, omakapitali-
või kvaasiomakapitali osalused. Neid 
instrumente antakse, omandatakse või 
emiteeritakse, et toetada liidus tehtavaid 
tehinguid, sealhulgas piiriüleseid tehingud 
liikmesriigi ja kolmanda riigi vahel, 
kooskõlas käesoleva määrusega ja juhul, 
kui EIP poolset rahastamist on antud 
allkirjastatud lepingu alusel, mis ei ole 
aegunud ja mida ei ole tühistatud;

(a) EIP laenud, tagatised, edasitagatised, 
kapitalituru instrumendid, mis tahes muud 
liiki rahastamis- või krediidikvaliteedi 
parandamise instrumendid, omakapitali-
või kvaasiomakapitali osalused, sealhulgas 
riiklike tugipankade või 
finantseerimisasutuste või 
investeerimisplatvormide kaudu. Neid 
instrumente antakse, omandatakse või 
emiteeritakse, et toetada liidus tehtavaid 
tehinguid, sealhulgas piiriüleseid tehingud 
liikmesriigi ja kolmanda riigi vahel, 
kooskõlas käesoleva määrusega ja juhul, 
kui EIP poolset rahastamist on antud 
allkirjastatud lepingu alusel, mis ei ole 
aegunud ja mida ei ole tühistatud;

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) EIP poolne EIFi rahastamine, mis 
võimaldab EIFil anda laene, tagatisi ja 
edasitagatisi, kasutada mis tahes muud liiki 
krediidikvaliteedi parandamise 
instrumente, kapitalituru instrumente ning 
omandada omakapitali- või 
kvaasiomakapitali osalusi. Neid 

(b) EIP poolne EIFi rahastamine, mis 
võimaldab EIFil anda laene, tagatisi ja 
edasitagatisi, kasutada mis tahes muud liiki 
krediidikvaliteedi parandamise 
instrumente, kapitalituru instrumente ning 
omandada omakapitali- või 
kvaasiomakapitali osalusi, sealhulgas 
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instrumente antakse, omandatakse või 
emiteeritakse liidus tehtavate tehingute 
toetuseks kooskõlas käesoleva määrusega 
ja juhul, kui EIFi poolset rahastamist on 
antud allkirjastatud lepingu alusel, mis ei 
ole aegunud ja mida ei ole tühistatud.

riiklike tugipankade või 
finantseerimisasutuste või 
investeerimisplatvormide kaudu. Neid 
instrumente antakse, omandatakse või 
emiteeritakse liidus tehtavate tehingute 
toetuseks kooskõlas käesoleva määrusega 
ja juhul, kui EIFi poolset rahastamist on 
antud allkirjastatud lepingu alusel, mis ei 
ole aegunud ja mida ei ole tühistatud.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide ja riiklike tugipankade või 
riiklikus sektoris klassifitseeritud või riigi 
nimel tegutsevate finantseerimisasutuste 
finantstoetused projektidele, tehingutele 
või investeerimisplatvormidele, mis on 
käesoleva määruse alusel toetuskõlblikud, 
loetakse määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli 
5 lõike 1 ja määruse (EÜ) nr 1467/97 
artikli 3 lõike 4 seisukohalt ühekordseteks 
meetmeteks. Need on finantstoetused, 
millega täidetakse liidu poliitikaeesmärke 
ja mis loetakse määruse (EÜ) nr 1467/97 
artikli 2 lõike 3 seisukohalt asjakohaseks 
teguriks, nii et nende finantstoetustega ei 
saa kaasneda ELi toimimise lepingu 
artikli 126 lõikes 2 viidatud 
kontrollväärtuse ületamine.

Erandina suunistest, mille komisjon nägi 
määruse (EÜ ) nr 1466/97 artikli 5 lõike 1 
rakendamise kohta ette 13. jaanuari 2015. 
aasta dokumendis COM(2015) 12, 
kasutavad liikmesriigid 
investeerimisklauslit ära investeeringute 
jaoks sihtotstarbelistes 
investeerimisplatvormides, mis on loodud 
energiatõhususega seotud tehinguteks ja 
projektideks ning on käesoleva määruse 
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alusel toetuskõlblikud, kui

i) kõrvalekaldumine keskmise tähtajaga 
eesmärgist või selle saavutamisele 
suunatud kokkulepitud eelarve 
kohandamise kavast ei too kaasa 
kontrollväärtuse (3 % SKP-st) ületamist ja 
säilitatakse nõuetekohane kindlusvaru;

ii) selle tulemusel tõuseb investeeringute 
tase.

Sellisel juhul kohaldatakse 
investeerimisklauslit olenemata SKP 
negatiivsest kasvust või minimaalsest 
negatiivsest SKP lõhest.

Or. en

Selgitus

This amendment tries to achieve legal certainty with regard to the treatment of Member 
States' financial participations in the financing and investment operations that are covered by 
the EU guarantee under the Stability and Growth Pact (in line with COM(2015)12 of 13 
January 2015 and with the letter of 3 July 2013 by former Commission Vice-President Olli 
Rehn to EU Finance Ministers on the implementation of Art. 5(1) of Regulation (EC) No 
1466/97). A more flexible application of the "investment clause" is proposed for financial 
contributions in dedicated platforms for investments in energy efficiency operations because 
these investments are seen as non-regrettable option and lead to corresponding decreases in 
current payments on the purchase of energy products

Muudatusettepanek 37

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 2 500 000 000 eurot 
eraldatakse EIP poolseks EIFi 
rahastamiseks vastavalt lõikele 2 artiklis 1 
seatud eesmärkideks. 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
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Selgitus

Selle tagamine, et EFSIst pannakse kõrvale vahendid, mida kasutatakse juurdepääsuks 
VKEde ja väikeste keskmise turukapitalisatsiooniga äriühingute riskirahastusele, ei peaks 
olema valikuline ega paindlik.

Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks lõiget 5, kaetakse 
sihtsumma tagatisfondi tehtavatest 
järkjärgulistest eelarvelistest 
kulukohustuste assigneeringutest, mille 
kohta tehakse otsus iga-aastase 
eelarvemenetluse raames, võttes 
nõuetekohaselt arvesse kõiki nõukogu 2. 
detsembri 2013. aasta määruse 1311/2013 
(millega määratakse kindlaks 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 
2014–2020), eeskätt artiklite 11, 13, 14 
raames kättesaadavaid vahendeid ning 
vajaduse korral ja viimase abinõuna 
võimalust – järgides täiel määral 2. 
detsembri 2013. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
punkte 17 ja 18 – paigutada rubriigi 1A 
raames ümber mitmeaastaste 
programmide vahendid, kui need 
programmid kuuluvad veergu 
„eraldatud". Tagatisfondi finantseerimine 
nii kulukohustuste kui ka maksete 
assigneeringute osas vaadatakse üle 
aastateks 2014–2020 ettenähtud 
mitmeaastase finantsraamistiku 
vahekokkuvõtte/muutmise raames, mis 
algab hiljemalt 2016. aasta lõpus, nagu 
on ette nähtud nõukogu 2. detsembri 
2013. aasta määruse 1311/2013 (millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–2020) 
artiklis 2.
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Or. en

Selgitus

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). The establishment of the 
EU Budget Guarantee Fund (GF) does not constitute a legal a pre-condition for the entry into 
force and the running of EFSI. Your rapporteur does not challenge the EU Guarantee to the 
EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU Guarantee (article 4 + article 5 (1)) 
to the EIB is ensured legally and financially speaking as soon as the EFSI Regulation enters 
into force and as soon as the EFSI agreement is signed between the EIB and the EC. The 
rapporteur wishes therefore that the funding of the EU budget guarantee fund is decided by 
the budget authority in the framework of the annual budget procedure.

Muudatusettepanek 39

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, kaasates vastavalt 
määruse (EL) nr 1303/2013 artiklile 5 
partnereid piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil, korrapäraselt ja struktureeritud 
viisil teavet nende territooriumil tehtavate 
praeguste ja tulevaste 
investeerimisprojektide kohta.

Or. en

Selgitus

Määruses (EL) nr 1303/2013 on sätestatud partnerluspõhimõte väga väärtuslikul, 
rakendataval ja kaasaval viisil. Selles nähakse ette kohalikud ja piirkondlikud partnerid, kes 
võivad pakkuda kohaliku ja valdkondliku tasandi oskusteadmisi, mis on projektide eduks ja 
avalikkuse heakskiidu saavutamiseks hädavajalikud. Seepärast tuleks need partnerid 
abikõlblike projektide kindlakstegemisse, koondamisse ja esitamisse kaasata.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 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 majandusliku ja 
ühiskondliku lisandväärtuse, erasektori 
vahendite kaasamise ning hinnanguliste ja 
tegelike väljundite, tulemuste ja mõju 
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

Selgitus

EFSI peaks edendama ja toetama projekte, mis on hädavajalikud üleminekuks jätkusuutlikule 
ja dekarboniseeritud liidule. EFSI lisandväärtuse ja tõhususe hindamisel tuleb jätkusuutlikule 
ja dekarboniseeritud liidule ülemineku edusammude hindamiseks mõõta investeeringute mõju 
artiklis nimetatud näitajatele.

Muudatusettepanek 41

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 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 
ettenähtud ELi energia- ja 
kliimaeesmärkidega;



PA\1051424ET.doc 37/38 PE549.399v01-00

ET

Or. en

Selgitus

2020., 2030. ja 2050. aastaks ettenähtud ELi energia- ja kliimaeesmärkideni jõudmiseks tuleb 
praegu teha õigeid otsuseid ja investeeringuid. EFSI on suurepärane vahend, millega 
edendada ja toetada seda liiki projekte, mis on hädavajalikud üleminekuks jätkusuutlikule ja 
dekarboniseeritud liidule. Selliste projektide toetamine, mis tekitavad seotust 
tehnoloogialahendustega, tootmisprotsesside või taristuga, millel ei ole jätkusuutlikus 
dekarboniseeritud liidus kohta, on seega kahjulikud ja tekitavad pöördumatuid kulusid, 
luhtunud projekte ja ELi raha kaotamist.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18
Määrus 1291/2014
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seondub artikli 8 muudatusettepanekuga. Tagatisfondi rahastamine ei pea olema kinnitatud 
EFSI määruse vastuvõtmise ajal. Sellega võib tegeleda iga-aastase eelarvemenetluse raames. 

Raamprogramm „Horisont 2020“ panustab juba praegu suurel määral ja suure 
finantsvõimendusega teadus- ja arendustegevusse ja innovatsiooni tehtavatesse 
investeeringutesse. See on võetud vastu pika õigusloome protsessiga, mille käigus on tehtud 
hoolikalt kindlaks prioriteetsed valdkonnad, eri vahendid ja abisaajad, saavutades õrna 
tasakaalu.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19
Määrus (EÜ) nr 1316/2013
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Seondub artikli 8 muudatusettepanekuga. Tagatisfondi rahastamine ei pea olema kinnitatud 
EFSI määruse vastuvõtmise ajal. Sellega võib tegeleda iga-aastase eelarvemenetluse raames. 

Euroopa ühendamise rahastu panustab juba praegu suurel määral ja suure 
finantsvõimendusega energia-, telekommunikatsiooni- ja transporditaristutesse tehtavatesse 
investeeringutesse. See on võetud vastu pika õigusloome protsessiga, mille käigus on tehtud 
hoolikalt kindlaks ühist huvi pakkuvad projektid ja kasutusele võetavad eri vahendid.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Määrus 1291/2014
II lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seondub artikli 8 muudatusettepanekuga. Tagatisfondi rahastamine ei pea olema kinnitatud 
EFSI määruse vastuvõtmise ajal. Sellega võib tegeleda iga-aastase eelarvemenetluse raames. 

Raamprogramm „Horisont 2020“ panustab juba praegu suurel määral ja suure 
finantsvõimendusega teadus- ja arendustegevusse ja innovatsiooni tehtavatesse 
investeeringutesse. See on võetud vastu pika õigusloome protsessiga, mille käigus on tehtud 
hoolikalt kindlaks prioriteetsed valdkonnad, eri vahendid ja abisaajad, saavutades õrna 
tasakaalu.


