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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 

1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2015)0010), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 172 ja 173, 

artikli 175 lõiget 3 ning artikli 182 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku 

Euroopa Parlamendile (C8-0007/2015), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 55 kohaseid ühisarutelusid eelarvekomisjoni ning 

majandus- ja rahanduskomisjoni vahel, 

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni, tööstuse, 

teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, 

eelarvekontrollikomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja 

toiduohutuse komisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, regionaalarengukomisjoni, 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni ja 

põhiseaduskomisjoni arvamusi (A8-0139/2015), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 

seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 
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Muudatusettepanek 1 

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED* 

komisjoni ettepanekule 

--------------------------------------------------------- 

Ettepanek:  

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,  

mis käsitleb Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ▌ 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 172 ja 173, artikli 175 

lõiget 3 ja artikli 182 lõiget 1, 

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, 

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele, 

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee arvamusi, 

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt 

ning arvestades järgmist: 

(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 liikmesriikide eelarvepiirangute ja 

aeglaselt taastuva majanduskasvu põhjustatud turu ebakindlusest majanduslike 

väljavaadete osas ▌. Investeeringute nappus, mis on eriti tõsine kriisist kõige rohkem 

mõjutatud liikmesriikides, pärsib majanduse elavnemist, töökohtade loomist, 

kasvuväljavaateid pikaajalises perspektiivis ja konkurentsivõimet ning võib seega 

takistada strateegia „Euroopa 2020” aruka, jätkusuutliku ja kaasava 

majanduskasvu sihtide ja eesmärkide saavutamist. Tuleb suurendada Euroopasse ja 

kaasaegse teadmistepõhise majanduse taristusse investeerimise atraktiivsust.  

                                                 
* Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on 

tähistatud sümboliga ▌. 
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(2) Investeeringute nappusest ja jätkuvalt suurenevatest piirkondlikest erinevustest 

tingitud nõiaringist väljumiseks ja usalduse suurendamiseks liidu majanduse vastu 

tuleb võtta laiaulatuslikke meetmeid, kusjuures stiimulid investeeringuid soodustava 

keskkonna loomiseks liikmesriikides võiksid kiirendada majanduse elavnemist. Koos 

investeeringute rahastamise uue hooga on tulemuslikud ning majanduslikult ja 

sotsiaalselt jätkusuutlikud struktuurireformid ja eelarvepoliitiline vastutus vahend 

sellise positiivse mõjuringi loomiseks, kus investeerimisprojektid aitavad toetada 

tööhõivet ja nõudlust ning tagavad SKP lõhe vähenemise ja kasvupotentsiaali 

jätkusuutliku suurenemise. Liidu konkurentsivõime suurendamise ja investeeringute 

ligitõmbamise üldstrateegiat peab täiendama liikmesriikide sissemaksetega 

tugevdatud EFSI. 

(2 a) EFSI tööhõivealase mõju suurendamiseks peaksid liikmesriigid jätkama tulemuslike 

ning majanduslikult ja sotsiaalselt jätkusuutlike struktuurireformide ja muude 

algatuste, nagu koolitusprogrammide ja aktiivse tööturupoliitika elluviimist, toetama 

kvaliteetsete ja jätkusuutlike töökohtade loomiseks vajalikke tingimusi ning 

investeerima sihipärasesse sotsiaalpoliitikasse kooskõlas 2013. aasta sotsiaalsete 

investeeringute paketiga. Lisaks peaksid liikmesriigid võtma ette täiendavaid 

tegevusi, nagu kohandatud koolitusprogrammid, et sobitada töötajate oskused 

EFSIst kasu saavate sektorite vajadustega, individuaalselt kohandatud äriteenused 

ettevõtjatele, et nad oleksid valmis laienema ja rohkem töökohti looma, ning 

idufirmade ja füüsilisest isikust ettevõtjate toetamine. 

(3) G20 on ülemaailmse taristualgatuse raames tunnistanud investeeringute olulisust 

nõudluse edendamisel ning majanduskasvu ja tootlikkuse suurendamisel ning on 

kohustunud looma tingimused investeeringute soodustamiseks. 

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal on liit võtnud meetmeid majanduskasvu 

soodustamiseks, eelkõige aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia 

„Euroopa 2020” algatuste ning majanduspoliitika 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 investeerimis- ja makromajanduslike vajaduste rahuldamine ning ergutada 

turupõhise likviidsuse tõhusat kasutamist ja suunamist elujõuliste 

investeerimisprojektide rahastamiseks. 

(5) Ametisseastuv Euroopa Komisjoni president esitas 15. juulil 2014 Euroopa 

Parlamendile Euroopa Komisjoni poliitikasuunised. Kõnealustes poliitkasuunistes 

kutsuti üles kaasama „järgmise kolme aasta jooksul avaliku ja erasektori 

investeeringuteks reaalmajandusse juurde kuni 300 miljardit eurot”, et soodustada 

investeeringuid töökohtade loomiseks. 

(6) Komisjon esitas 26. novembril 2014 teatise „Investeerimiskava Euroopa jaoks”,1 mille 

kohaselt luuakse Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (edaspidi „EFSI”), 

                                                 
1 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Keskpangale, Euroopa 

Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning Euroopa Investeerimispangale 

„Investeerimiskava Euroopa jaoks”, COM(2014) 903 final. 
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läbipaistev Euroopa tasandi investeerimisprojektide register ja Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus ning milles rõhutatakse kava ▌kõrvaldada takistused 

investeerimisel ja kujundada välja ühtne turg. 

(7) 18. detsembri 2014. aasta Euroopa Ülemkogu järeldas, et „investeeringute 

suurendamine ja turutõrke käsitlemine Euroopas on suur poliitiline väljakutse” ja et 

„uus fookus investeeringutel, koos liikmesriikide pühendumusega intensiivistada 

struktuurireforme ja püüelda majanduskasvu soodustava eelarve konsolideerimise 

suunas, loob aluse majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks Euroopas” ning kutsus 

üles „looma EIP grupis Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi eesmärgiga 

mobiliseerida ajavahemikus 2015–2017 uusi investeeringuid summas 315 miljardit 

eurot”.  

(7 a) 13. jaanuaril 2015 avaldas Euroopa Komisjon teatise „Stabiilsuse ja kasvu pakti 

kehtivate nõuete paindlikum kasutamine”, et tugevdada seost investeeringute, 

struktuurireformide ja eelarvepoliitilise vastutuse vahel. 

(8) EFSI peaks olema osa terviklikust lähenemisviisist, et lahendada avaliku ja erasektori 

investeeringute ebakindlusega seotud probleeme ja vähendada investeerimislünki 

liidus. Strateegia rajaneb kolmel alusel: mobiliseerida rahalised vahendid 

investeeringuteks, tagada investeeringute jõudmine reaalmajandusse ja parandada 

investeerimiskeskkonda liidus. Strateegia peaks stimuleerima konkurentsivõimet ja 

majanduse elavnemist ning täiendama majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse eesmärgi saavutamist kogu liidus. Seda tuleb pidada kõiki muid 

investeerimislünkade vähendamiseks vajalikke meetmeid täiendavaks vahendiks ja 

uute investeeringute stiimuliks, kuna see toimib tagatisfondina. 

(9) Tuleks parandada investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades takistused 

investeerimisel, tagades, et ei esineks diskrimineerimist sõltuvalt sellest, kas tegemist 

on era- või avaliku sektori projektijuhtimisega, tugevdades ühtset turgu ja edendades 

regulatiivset prognoositavust. Nii EFSI tegevus kui ka investeeringud kogu Euroopas 

tervikuna peaksid sellest täiendavast tööst kasu saama. 

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata lahendada probleeme, mis on seotud rahastamisega 

ning muutusi loovate, tootlike ja strateegiliste investeeringute rakendamisega liidus, 

mis liidu majandust vahetult hoogustavad, ning tagada parem juurdepääs 

rahastamisele eesmärgiga vähendada töötuse taset ja ergutada majanduskasvu 

liidus. Kavakohaselt peaksid paremast juurdepääsust rahastamisele saama eelkõige 

kasu väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, sealhulgas ülikoolidest võrsuvate 

idufirmade ja hargettevõtete loomiseks, ning sotsiaalsed ja solidaarmajanduse 

ettevõtjad. Samuti on asjakohane laiendada paremast juurdepääsust rahastamisele 

saadavat kasu keskmise turukapitalisatsiooniga väikestele äriühingutele ning 

mittetulundusühendustele ja sotsiaalsetele ettevõtjatele. Euroopa praeguste 

investeerimisraskuste ületamine ja piirkondlike erinevuste vähendamine peaks aitama 

tugevdada liidu konkurentsivõimet, teadusuuringute ja innovatsiooni potentsiaali, 

majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust ning stabiilsete ja õiglaselt 

tasustatud töökohtade loomisega toetama energia- ja ressursitõhusat üleminekut 

jätkusuutlikule, taastuvenergial põhinevale ringmajandusele. 
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(11) EFSI peaks toetama strateegilisi investeeringuid, millel on suur majanduslik 

lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu poliitikaeesmärke koostoimes ELi 

praeguse tegevusega ja seda täiendades, nagu näiteks, kuid mitte ainult, ühist huvi 

pakkuvad mis tahes suurusega projektid, mille eesmärk on ühtse turu 

väljakujundamine transpordi, telekommunikatsiooni, taristute ülemineku ja 

energiatõhususe valdkonnas ning mis hõlmavad liidu sihteesmärke energeetika, 

kliima ja tõhususe valdkonnas, mis määrati kindlaks strateegiaga „Euroopa 2020” 

ning kliima- ja energiapoliitika raamistikuga 2030 ja mille eesmärk on täita 

strateegia „Euroopa 2020” aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

eesmärgid. Selleks et täiendada olemasolevaid tehinguid, peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mille riskiprofiil on kõrgem kui olemasolevate EIP ja liidu 

instrumentide tehingutel ja mis on suunatud käesolevas määruses sätestatud 

eesmärkide täitmisele. Liidu praeguste investeerimisraskuste ületamine aitab 

tugevdada tema majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust. EFSI 

peaks parandama juurdepääsu rahastamisele ja suurendama ettevõtjate ja teiste 

üksuste konkurentsivõimet, keskendudes eelkõige VKEdele ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingutele. 

(11 a) EFSI toetus transporditaristule peaks aitama täita määruste (EL) nr 1315/2013 

(Euroopa ühendamise rahastu määrus) ja (EL) nr 1316/2013 (üleeuroopalise 

transpordivõrgu määrus) eesmärke, luues uue või puuduoleva taristu, aga ka 

kaasajastades ja taastades olemasolevaid rajatisi, võimaldades selle valdkonna 

teadusuuringute ja uuendustegevuse rahastamist. Erilist tähelepanu tuleks pöörata 

sünergiat andvatele projektidele, millega tugevdatakse seost transpordi-, 

telekommunikatsiooni- ja energiasektorite vahel, ning samuti aruka ja jätkusuutliku 

transpordi projektidele.  

(11 b) Ühist põllumajanduspoliitikat (ÜPP), mis on ainus täielikult ühenduse pädevusse 

kuuluv poliitikavaldkond, kohaldatakse territoriaalselt ja seetõttu sobib see väga 

hästi EFSIga seotud projektide üldiseks läbiviimiseks. Paljusid olemasolevaid ÜPP 

vahendeid saab kasutada sihtotstarbeliste investeeringute edukaks rakendamiseks. 

(11 c) Oma teatises „Vastupidava energialiidu ja tulevikku suunatud kliimamuutuste 

poliitika raamstrateegia” rõhutas komisjon energiatõhususe kui omaette 

energiaallika tähtsust ning märkis selgelt, et EFSI „võimaldab hoonete 

renoveerimisse tehtud suuri investeeringuid võimendada”. On tunnustatud tõsiasi, 

et energiatõhususe investeeringud loovad 2020. aastaks kuni kaks miljonit töökohta, 

ja võimalik, et 2030. aastaks veel kaks miljonit töökohta. Et tagada EFSI eesmärgi 

täitmine, milleks on erainvesteeringute võimendamine, töökohtade loomine, 

vastupidava majandusarengu edendamine ja makromajandusliku 

tasakaalustamatuse vähendamine, on vaja eelkõige keskenduda energiatõhususele. 

Seetõttu tuleks Euroopa investeerimisnõustamise keskuse raames anda tehnilist tuge 

liidetud energiatõhususe projektide jaoks sihtotstarbeliste investeerimisplatvormide 

loomiseks. 

(12) Paljud väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ning keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingud kogu liidus vajavad abi turupõhise rahastamise 

ligitõmbamisel, eelkõige suurema riskiga investeeringute puhul. EFSI peaks aitama 
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kõnealustel ettevõtjatel lahendada ▌probleeme, mis on seotud kapitalipuuduse ning 

turutõrgete ja finantsilise killustatusega, mis põhjustavad liidus ebavõrdseid 

konkurentsitingimusi, võimaldades EIP-l ja Euroopa Investeerimisfondil (edaspidi 

„EIF”) ning riiklikel tugipankadel või finantseerimisasutustel, 

investeerimisplatvormidel või -fondidel teha otseseid ja kaudseid kapitalisüste, samuti 

anda tagatisi kõrgekvaliteedilistele laenude väärtpaberistamistele ning muudele 

toodetele, mille puhul järgitakse EFSI eesmärke.  

(13) ▌ EFSI rahaliste vahendite eraldamine väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele 

ning väikestele keskmise turukapitalisatsiooniga äriühingutele võiks toimuda EIFi 

kaudu▌. 

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

keskkonnaalane väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma projektidele, mis 

edendavad kvaliteetsete töökohtade loomist, lühiajalist, keskpikka ja pikaajalist 

jätkusuutlikku majanduskasvu ja konkurentsivõimet, teadustegevust, haridust alates 

varasest east ja koolitust, taristute ja energeetika üleminekut ja tõhusust, eelkõige 

suurima täiendväärtusega projektide puhul, aidates nii kaasa liidu eesmärkide 

saavutamisele vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 3 ja Euroopa 

Liidu lepingu artiklile 9.  

(14 a) EFSI raames toetatavate investeeringutega tuleks aidata edendada olemasolevaid 

liidu programme ja poliitikavaldkondi ning Euroopa 2020. aasta aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia sihte ja eesmärke. Need peaksid 

toetama 17. juuni 2010. aasta Euroopa Ülemkogu järelduste rakendamist. Artikli 5 

lõike 2 punktides b ja c sätestatud üldeesmärkide saavutamiseks peaksid need 

aitama kaasa Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 170, 173 ja 179 ning artikli 

194 lõikes 1 sätestatud eesmärkide täitmisele. 

(14 b) Et kaitsta paremini liidu kaasrahastatud algatusi ja saada nendest kaubanduslikku 

ja majanduslikku kasu, peaksid EFSI projektides osalejad järgima programmis 

„Horisont 2020” sätestatud eeskirju projektitulemuste kasutamise ja levitamise 

kohta, sh nende kaitsmise kohta intellektuaalomandiõiguse kaudu. 

(14 c) 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 erasektoripoolset 

turupõhist rahastamist või piirkondlike ja riiklike tugipankade pakutavaid tooteid, 

vaid peaks soodustama erasektoripoolset rahastamist, kõrvaldades turutõrked, et 

tagada avaliku sektori rahaliste vahendite kõige tõhusam ja strateegilisem kasutamine 

ühtekuuluvuse jätkuva edendamise vahendina kogu liidus. 

(14 d) EFSI mõju tööhõivele tuleks süstemaatiliselt jälgida ja jätkuvalt soodustada, eriti 

selleks, et saavutada pikaajaline ühiskondlik kasu jätkusuutliku ja kvaliteetse 

tööhõive kujul, nii et sellest saaksid kasu nii investorid kui ka töötajad. 

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

mille riski ja tootluse profiil on kõrgem kui olemasolevatel EIP grupi ja liidu 
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instrumentidel. EFSI eesmärk peaks olema projektide rahastamine kogu liidus▌. 

EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui rahastamist ei ole võimalik saada muudest 

allikatest, sh era- või avalik-õiguslikest pankadest, piirkondlikest või riiklikest 

tugipankadest või EIPst. 

(16) EFSI peaks keskenduma investeeringutele, ▌millega võib kaasneda EIP grupi 

olemasoleva tegevusega võrreldes suurem asjakohane risk, kuid mis on samas 

kooskõlas liidu põhimõtete ja väärtustega sotsiaal- ja keskkonnaeeskirjade 

valdkonnas, ergutades üleminekut vähese CO2-heitega ringmajandusele, ja 

territoriaalse ühtekuuluvuse osas ning vastavad teatavatele EFSI rahastamise 

nõuetele. EFSI eesmärk ei tohiks olla lihtsalt selliste investeeringute kapitalikulude 

vähendamine, millele leitaks erasektorist rahalisi vahendeid ka ELi tagatise 

puudumisel. EFSI raames peaks keskmine projektirisk olema kõrgem kui ühegi 

muu olemasoleva investeerimisportfelli puhul liidus. ELi tagatise hinnapoliitikas 

tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta vajadust tegeleda investeerimislünkade ja 

finantsilise killustatusega liidus. 

(16 a) EFSI peaks toetama ka hariduse, koolituse ja teadusuuringute, IKT-oskuste ja 

digitaalse kirjaoskuse arendamise ning kultuuri- ja loomemajanduse valdkonna 

projekte. Nendesse valdkondadesse investeerimine peab toimuma tervikliku 

lähenemise alusel, austades kõigil juhtudel hariduse ja kultuuri olemuslikku 

väärtust. 

(17) Otsuseid võimalike projektide puhul ELi tagatise kasutamise kohta ning riiklikele 

tugipankadele või investeerimisplatvormidele märgise „Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fond” kasutamiseks loa andmise kohta peaks tegema 

investeeringute komitee läbipaistvalt ja sõltumatult, vastavalt juhtorgani poolt 

käesoleva määruse kohaselt vastu võetud investeerimissuunistele. Investeeringute 

komiteesse peaks kuuluma kaheksa sõltumatut eksperti, kellel on ulatuslikud 

eksperditeadmised mitmetes valdkondades vastavalt käesolevale määrusele, ning kes 

peaksid olema heaks kiidetud Euroopa Parlamendi poolt. 

(18) Selleks et EFSI saaks toetada investeeringuid, peaks liit andma tagatise summas 

16 000 000 000 eurot. Portfellipõhise andmise korral peaks sõltuvalt instrumendi 

liigist (nt võlg, omakapital või tagatised) kohaldama tagatise ulatuse suhtes ülempiiri, 

mida kajastatakse protsendina olemasolevate kohustuste portfelli mahust. 

Prognoositakse, et tagatise kombineerimisel EIP eraldatava 5 000 000 000 euroga 

peaks EFSI toetus võimaldama teha täiendavaid EIP ja EIFi investeeringuid 

60 800 000 000 eurot. Need EFSI toetatavad 60 800 000 000 eurot peaksid 

võimaldama teha kolmeaastase ajavahemiku jooksul alates käesoleva määruse 

jõustumise kuupäevast investeeringuid liidus kokku 315 000 000 000 eurot. 

Liikmesriikidelt on vaja täiendavaid olulisi sissemakseid EFSI kapitali, et fondi 

suutlikkus oleks rohkem tegelike vajaduste kohane, mis on oluline ka mõju 

tagamiseks. Tagatised, mis on seotud projektidega, mis on viidud lõpule ilma tagatist 

realiseerimata, on kättesaadavad uute tehingute toetamiseks.  
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(18 a) Euroopa Keskpank on väljendanud oma valmisolekut osta järelturul EFSI 

emiteeritud võlakirju, kui fond peaks niisuguseid võlakirju ise emiteerima või kui 

EIP peaks seda tegema tema nimel. 

(19) EFSI vahendite äärmiselt vajalikuks täiendavaks suurendamiseks peaks selles 

osalemine olema olemasolevate panustajate nõusolekul avatud kolmandatele isikutele, 

sealhulgas liikmesriikidele, oma eelarvepoliitikat ja seadusandlikku võimu omavatele 

piirkondlikele omavalitsustele, riiklikele ja piirkondlikele tugipankadele, 

liikmesriikide omandis olevatele või kontrollitavatele piirkondlikele pankadele või 

avalik-õiguslikele asutustele, erasektori üksustele ja liiduvälistele üksustele. 

Kolmandad isikud võivad otseselt panustada EFSI▌. Liikmesriigi osalemine EFSIs 

mitme avaliku majandusasutuse või -struktuuri kaudu ei tohiks anda liikmesriigile 

ega asjaomastele kolmandatele isikutele suuremat kaalu EFSI juhtimisstruktuuris.  

(19 a) EFSI-l peaks olema võimalik toetada ka erasektori fondistruktuure, nagu Euroopa 

pikaajalisi investeerimisfonde (edaspidi „ELTIF”), mille on asutanud erainvestorid 

või riiklikud tugipangad, mis võiksid mängida ka oma rolli, pakkudes täiendavat 

vahendit avaliku sektori või erasektori / avaliku sektori investeeringute pakkumiseks 

reaalmajanduses. Vastavalt määruses XX/XXXX sätestatule peaks komisjon seadma 

esikohale ja tõhustama ELTIFite esitatud taotluste menetlust EIPst rahastuse 

saamiseks. Komisjon ja EIP peaksid samuti uurima kõiki EFSI ja ELTIFite vahelisi 

koostöövõimalusi. 

(20) Projektide tasandil võivad kolmandad isikud teostada kaasrahastamist koos EFSIga 

projektipõhiselt või investeerimisplatvormide kaudu▌.  

(20 a) Päästmaks valla investeeringuid nii riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil, peab 

olema võimalik anda ELi tagatist riiklikele või piirkondlikele tugipankadele või 

finantseerimisasutustele, investeerimisplatvormidele või fondidele, püüdes 

võimaluse korral pakkuda kapitali toetusmeedet. Selliseid tehinguid tuleks käsitleda 

EFSI tehingutena. 

(20 b) Liikmesriikide poolt EFSI-le, sihtotstarbelistele investeerimisplatvormidele ja ELi 

tagatisega toetatud riiklikele tugipankadele ühekordsete meetmete vormis tehtava 

rahalise sissemakse suhtes tuleks kohaldada kõiki kehtivaid stabiilsuse ja kasvu 

pakti eeskirju. 

(20 c) Arvestades, et taristu varadel on tugev makseviivituse ja sissenõudmise ajalugu ja 

arvestades, et taristuprojektidesse investeerimist võib pidada võimaluseks 

mitmekesistada institutsionaalsete investorite portfelle, peaks EFSI toetusest kasu 

saavaid taristuprojekte käsitlema solventsuskapitalinõude arvutamisel 1. liiki 

riskipositsioonina, nagu on sätestatud komisjoni 10. oktoobri 2014. aasta 

delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise 

ja jätkamise kohta (Solventsus II)) I jaotise V peatüki 6. jaos. Seda lähenemisviisi 

tuleks vaadelda komisjoni poolt teostatava solventsuskapitalinõude arvutamise 

standardvalemi meetodite, eelduste ja standardparameetrite läbivaatamise osana, 

millele on osutatud kõnealuse delegeeritud määruse põhjenduses 150. 
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(21) EFSI peaks olema täienduseks ja lisaks käimasolevatele piirkondlikele, riiklikele ja 

liidu programmidele ning EIP olemasolevale tegevusele. Tingimusel et täidetud on 

kõik asjaomased abikõlblikkuse kriteeriumid, võivad liikmesriigid kasutada Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfonde, et panustada selliste toetuskõlblike projektide 

rahastamisse, mida toetatakse ELi tagatisega, ja investeerida tugipankade või 

finantseerimisasutuste, investeerimisplatvormide või fondide kapitali. Kõnealuse 

lähenemisviisi paindlikkus peaks võimaldama maksimaalselt tõmmata ligi investoreid 

EFSI investeeringute valdkondades. 

(21 a) Liikmesriigid võivad kasutada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde selliste 

toetuskõlblike projektide rahastamiseks, millel on ELi tagatis, järgides nende 

fondide suhtes kohaldatava õigusraamistiku kohaseid eesmärke, põhimõtteid ja 

eeskirju ning eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013 

(ühissätete määrus) ning partnerluslepinguid ja asjakohaseid programme. Selle 

lähenemisviisi paindlikkus peaks suurendama koostoimet liidu vahendite vahel, 

tagama maksimaalse lisandväärtuse ja parandama võimet tõmmata ligi investoreid 

EFSI investeeringute valdkondades. Tuleks tagada vahendite ja investeeringute 

täielik vastastikune täiendavus, asendamata Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide alla kuuluvaid rahastamisvahendeid, et hoida ära vahendite 

vastastikust väljatõrjumist nii palju kui võimalik. 

(22) Liikmesriikide kaasrahastatavad EFSI toetatavad taristu- ja projektiinvesteeringud 

peaksid ▌olema kooskõlas riigiabi eeskirjadega vastavalt Euroopa Liidu toimimise 

lepingule ja õiguskindluse huvides. Sellega seoses teatas komisjon, et määrab 

mõistliku aja jooksul (ja igal juhul enne käesoleva määruse jõustumist) kindlaks 

riigiabi hindamise põhimõtted, millele projekt peab EFSI toetuse saamiseks vastama. 

Komisjon on teatanud, et juhul, kui projekt vastab majandussektorist olenemata 

kõnealustele kriteeriumidele ja saab EFSI toetust, hinnatakse mis tahes riiklikku 

täiendavat toetust riigiabi lihtsustatud ja kiirendatud hindamismenetluse raames, mille 

puhul kontrollib komisjon täiendavalt üksnes avaliku sektori toetuse 

proportsionaalsust (ülemäärase hüvitamise puudumine). Samuti on komisjon teatanud, 

et annab täiendavaid suuniseid peamiste põhimõtete kohta, et tagada avaliku sektori 

vahendite tõhus kasutamine ja õiguspärase ootuse põhimõtte igakülgne järgimine. 

(23) Võttes arvesse kiireloomuliste meetmete vajadust liidus, võivad EIP ja EIF rahastada 

2015. aastal enne käesoleva määruse jõustumist täiendavaid projekte, mis jäävad 

väljapoole nende tavapärast profiili. Selleks et käesoleva määrusega ette nähtud 

meetmetest saadav kasu oleks võimalikult suur, peaks olema võimalik hõlmata sellised 

täiendavad projektid ELi tagatisega juhul, kui need vastavad käesolevas määruses 

sätestatud sisulistele kriteeriumidele. 

(24) EFSI toetatavaid EIP rahastamis- ja investeerimistehinguid tuleb jätkuvalt teha 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 

966/20121, sh asjakohaste kontrollimeetmete ja maksudest kõrvalehoidumise 

                                                 
1  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, 

mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 

1). 
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vältimiseks võetud meetmete kohaselt, kooskõlas kontrollikoja ja Euroopa 

Pettustevastase Ameti (OLAF) asjaomaste eeskirjade ja menetlustega, sealhulgas 

Euroopa Komisjoni, Euroopa Kontrollikoja ja Euroopa Investeerimispanga vahelise 

kolmepoolse lepinguga. 

(25) EIP ja investeeringute komitee peaksid korrapäraselt hindama EFSI toetatavaid 

tegevusi, et hinnata nende asjakohasust, tulemusi, mõju, täiendavust, lisaväärtust ning 

nende kooskõla ja sidusust muude ELi poliitikapõhimõtete ning eelkõige Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondidelt saadava rahalise toetusega, ning teha kindlaks 

aspektid, millega saab tulevast tegevusi tõhustada, ning koostama selle kohta 

aruande. Sellised hindamised ja aruanded tuleks teha avalikuks ning need peaksid 

toetama vastutust ja jätkusuutlikkuse analüüsi. 

(25 a) EFSI poliitikas tuleks arvesse võtta soolist võrdõiguslikkust ja toetada sooliste 

aspektide kaasamist ning hoiduda mis tahes diskrimineerimisest, eelkõige seoses 

puuetega isikute juurdepääsuvõimalustega. 

(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. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus peaks andma tasuta eksperditeadmisi, et tagada 

õiglane juurdepääs EFSI rahastamisele kogu liidus. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus peaks tegema tihedat koostööd sarnaste 

struktuuridega riikide tasandil, et tagada kohapealne detsentraliseeritud abi, mida 

soodustab mitmekeelne lähenemisviis, ning hõlbustada tõhusat teabelevikut. 

(26 a) Euroopa investeerimisnõustamise keskus tugineb eeskätt olemasolevate 

programmide, nagu Euroopa kohaliku energia abivahend (ELENA), Euroopa 

energiatõhususe fond (EEIF), JEREMIE (Euroopa ühisressursid mikro-, väikestele 

ja keskmise suurusega ettevõtetele), JASPERS (ühine projektiabi Euroopa 

piirkondadele), JESSICA (Euroopa ühine toetus linnapiirkondade jätkusuutlikele 

investeeringutele) ja JASMINE (Euroopa mikrokrediidiasutuste toetamise 

ühisalgatus) headele tavadele. 

(27) EIP-le antava ELi tagatisega seotud riskide katmiseks tuleks luua tagatisfond. 

Tagatisfond tuleks luua järk-järguliste sissemaksetega liidu eelarvest. Lisaks tuleks 

tagatisfondi täiendada ka selliste projektide tuludest ja tagasimaksetest, mis on saanud 

EFSI toetust, ja summadest, mis on sisse nõutud lepingulised kohustused täitmata 

jätnud võlgnikelt, kui tagatisfond on juba EIP-le tagatise välja maksnud. Kõik 

sihtsumma korrigeerimisest tulenevad tagatisfondi ülejäägid või pärast sihtsumma 

taastamist allesjäävad summad tuleks sihtotstarbelise tuluna tagastada liidu 

üldeelarvesse, et täiendada kõiki eelarveridasid, mida võidi kasutada vahendite ELi 

tagatisfondi ümberpaigutamise allikana. 

(28) Tagatisfond peaks tagama liidu eelarvele likviidsuspuhvri EFSI eesmärkide 

saavutamisel saadud kahjude katteks. Kogemused seoses EFSI toetatavate 
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investeeringute laadiga osutavad, et tagatisfondis olevad vahendid peaksid 

moodustama 50 % liidu tagatiskohustuste kogumahust. 

(29) Liidu eelarvest tulevad sissemaksed peaksid Euroopa Parlament ja nõukogu järk-

järgult heaks kiitma iga-aastase eelarvemenetluse käigus kuni 2022. aastani (k.a). 

Selleks peaksid eelarvepädevad asutused vajaduse korral kasutama kõiki nõukogu 2. 

detsembri 2013. aasta määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse 

kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020) raames 

kättesaadavaid vahendeid, tuginedes eelkõige kulukohustuste koguvarule, maksete 

koguvarule ja paindlikkusinstrumendile. 

(30) Võttes arvesse seotust liidu finantsinstrumentidega, tuleks ELi tagatise puhul EIP-le 

ja tagatisfondile järgida usaldusväärse finantsjuhtimise, läbipaistvuse, 

proportsionaalsuse, mittediskrimineerimise, võrdse kohtlemise ja subsidiaarsuse 

põhimõtteid, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 

Euratom) nr 966/2012▌1 artiklis 140, ning vajaduse korral tuleks järgida sama 

määruse artiklit 139.  

(31) Liidus on märkimisväärne arv potentsiaalseid majanduslikult ja tehniliselt elujõulisi 

projekte, mida ei ole rahastatud selliste projektidega seotud ebakindluse ja 

läbipaistmatuse tõttu. Sageli on see tingitud sellest, et erainvestorid ei ole projektidest 

teadlikud või neil ei ole piisavalt teavet investeerimisriskide hindamiseks. Komisjon ja 

EIP peaksid ▌edendama investeerimiseks sobivate praeguste ja tulevaste 

investeerimisprojektide läbipaistva registri loomist liidus. Projektide register peaks 

tagama, et teave investeerimisprojektide kohta avalikustatakse korrapäraselt ja 

struktureeritud viisil, et tagada investoritele usaldusväärne ja läbipaistev teave 

investeerimisotsuste tegemiseks. Projektide registriga seoses peetakse tähtsaks 

oluliste ärisaladuste kaitset. 

(32) Liikmesriigid saaksid koostöös piirkondlike ja kohalike ametiasutustega anda 

Euroopa investeerimisprojektide registrisse oma panuse, edastades muu hulgas 

teavet nende territooriumil asuvate investeerimisprojektide kohta. 

(33) ▌Projektide register peaks sisaldama projekte ▌kogu liidust üksnes nähtavuse ja 

investorite teavitamise eesmärgil. See ▌võib hõlmata projekte, mida võib täielikult 

rahastada erasektori poolt või muude Euroopa või riikliku tasandi instrumentide abil. 

EFSI peaks suutma toetada rahastamist ja keskkonnasäästlikke investeeringuid 

projektide registrisse kantud projektidesse, kuid ei tohiks olla automaatset seost 

registrisse kandmise ja EFSI toetusele juurdepääsu vahel ning EFSI-l, EIP-l ja 

investeeringute komiteel peaks olema täielik otsustusvabadus selliste projektide 

valikul ja toetamisel, mis ei ole registrisse kantud. 

(34) Selleks et tagada aruandekohustus Euroopa kodanike ees, peaks EIP korrapäraselt 

esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruandeid EFSI edusammude ja mõju 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis 

käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 

26.10.2012, lk 1). 
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kohta, eelkõige seoses EFSI raames tehtud tehingute täiendavusega, võrreldes EIP 

tavapäraste tehingute, sh eritehingutega. Euroopa Parlamendi taotluse korral 

peaksid juhtorgani eesistuja ja tegevdirektor osalema kuulamistel ja vastama 

kindlaksmääratud aja jooksul küsimustele. 

(35) Selleks et tagada ELi tagatiskohustuste asjakohane ulatus ja ELi tagatise pidev 

kättesaadavus, tuleks komisjonile anda õigus võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artiklis 290 sätestatud korras vastu delegeeritud õigusakte, millega kohandatakse liidu 

üldeelarvest makstavaid summasid▌. On eriti oluline, et komisjon viiks oma 

ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 

tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon 

tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

(36) Kuna käeoleva määruse eesmärke, nimelt toetada investeeringuid liidus ja tagada 

parem juurdepääs rahastamisele kuni 3 000 töötajaga äriühingutele, ei suuda 

liikmesriigid piisavalt saavutada, sest liikmesriikide fiskaalvõimekus meetmete 

võtmiseks on erinev, ning neid saab meetme ulatuse ja toime tõttu paremini 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, 

I PEATÜKK – Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond  

Artikkel 1 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond 

1. Komisjon peab käesoleva määruse nõuete kohaselt Euroopa Investeerimispangaga 

(edaspidi „EIP”) läbirääkimisi lepingu eelnõu üle, mis käsitleb Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi (edaspidi „EFSI”) asutamist.  

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime suurendamise teel (edaspidi „EFSI leping”) 

toetada investeeringuid liidus ja tagada parem juurdepääs rahastamisele kuni 3 000 

töötajaga äriühingutele, seades esikohale väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 

ning väikesed keskmise turukapitalisatsiooniga äriühingud.  

2. EFSI leping on ühinemiseks avatud liikmesriikidele ja kolmandatele isikutele, 

sealhulgas riiklikele ja piirkondlikele tugipankadele või liikmesriikide omandis 

olevatele või kontrollitavatele avalik-õiguslikele asutustele, piirkondlikele 

omavalitsustele, sihtotstarbelistele investeerimisplatvormidele ning erasektori 

üksustele. Liikmesriikidel ja kolmandatel isikutel puudub õigus olla juhtorgani 

liige. 

2 a.  Komisjonile antakse õigus sõlmida delegeeritud õigusakti abil vastavalt artiklile 17 

liidu nimel EFSI-ga leping tingimusel, et EFSI leping vastab käesoleva määruse 

nõuetele. 
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2 b.  Komisjonile antakse õigus nõustuda delegeeritud õigusakti abil vastavalt artiklile 

17 EFSI lepingu hilisemate muudatustega tingimusel, et EFSI lepingu 

muudatused vastavad käesoleva määruse nõuetele. 

Artikkel 1 a 

Mõisted 

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid: 

a) „EFSI leping” – õiguslik vahend, millega komisjon ja EIP täpsustavad EFSI 

haldamiseks käesolevas määruses sätestatud tingimusi; 

b)  „riiklik tugipank või finantseerimisasutus” – kutseliselt finantseerimise alal tegutsev 

juriidiline isik, kes on saanud volituse liikmesriigilt tegeleda kesksel, piirkondlikul 

või kohalikul tasandil riikliku arendus- või edendustegevusega;  

c)  „investeerimisplatvorm” – eriotstarbelised vahendid, hallatavad kontod, 

lepingupõhised kaasrahastamise või riskijagamise kokkulepped või mis tahes muul 

viisil sõlmitud kokkulepped, mille kaudu investorid suunavad finantsvahendeid 

mitmesuguste investeerimisprojektide rahastamiseks, ning mis võivad hõlmata 

riiklikke platvorme, mis koondavad ühe liikmesriigi territooriumil elluviidavaid 

mitmeid investeerimisprojekte, mitut riiki hõlmavad või piirkondlikud platvormid, 

mis koondavad ühe geograafilise piirkonna suurtest projektidest huvitatud 

partnereid mitmest liikmesriigist või kolmandast riigist, ja valdkondlikud 

platvormid, mis võivad koondada ühe sektori investeerimisprojekte; 

d)  „väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd)” – soovituse 2003/361/EÜ1 lisa 

artiklis 2 määratletud mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad; 

e)  „väike keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtja” – kuni 499 töötajaga juriidiline 

isik, kes ei ole VKE;  

f)  „keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtja” – kuni 3 000 töötajaga juriidiline isik, 

kes ei ole VKE ega väike keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtja;  

g)  „täiendavus” – EFSI toetus tehingutele, millega kõrvaldatakse turutõrkeid või 

lahendatakse mitteoptimaalseid investeerimisolukordi ning mida ei oleks sel ajavahemikul 

saanud ilma EFSI toetuseta teha EIP tavapäraste vahendite, sealhulgas eritehingute abil, 

või teha sel ajavahemikul samas ulatuses EIFi ja ELi vahendite abil. EFSI toetatavatel 

projektidel on hoolimata töökohtade loomise ja kasvu potentsiaalist tavaliselt kõrgem 

riskiprofiil kui EIP tavapäraste tehingutega, sealhulgas eritehingutega toetatavatel 

projektidel. 

                                                 
1 Komisjoni soovitus 2003/361/EÜ, 6. mai 2003, mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 

määratlemise kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36). 
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Artikkel 2 

EFSI lepingu tingimused 

1. EFSI leping sisaldab eelkõige järgmist: 

a)  sätted, mille kohaselt luuakse EFSI eraldiseisva, selgelt eristatava ja läbipaistva 

tagatissüsteemina ning EIP hallatava eraldi kontona;  

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

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

rahastamise tingimused; 

d) EFSI juhtimiskord vastavalt artiklile 3, ilma et see piiraks Euroopa 

Investeerimispanga põhikirja kohaldamist;  

d a) üksikasjalikud nõuded seoses EIP rahastamis- ja investeerimistehingutega ja 

EIP-poolse EIFi rahastamisega, mis on aktsepteeritav ELi tagatise 

saamiseks vastavalt artikli 5 lõikele 2 a ja artiklile 5 a; 

d b) peamiste tulemusnäitajate tulemustabel EFSI investeeringute 

makromajandusliku mõju hindamiseks, sh tööhõive ja majanduskasv, 

energiatõhusus, üleeuroopaline transpordivõrk, linnaline liikumiskeskkond, 

liidu eesmärkide, sealhulgas strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide täitmine, 

erakapitali kaasamine ning selle mõju investeeringute toetamisele; 

e) üksikasjalikud eeskirjad ELi tagatise andmise kohta vastavalt artiklile 7, 

sealhulgas eri liiki instrumentide portfellide tagatise ülempiir, ELi tagatise 

realiseerimine, mis välja arvatud omakapitali võimaliku vähenemise korral 

toimub üksnes kord aastas pärast tehingutest tuleneva tulu ja kahju 

tasaarvestamist, ja tasu ELi tagatise eest ning nõue, mille kohaselt jaotatakse 

riski võtmise eest saadud tasu panustajate vahel proportsionaalselt nende 

vastava riski osakaaluga; 

f) nõuete sissenõudmist käsitlevad sätted ja menetlused; 

f a)  projektide valikumenetlus, sealhulgas EIP roll projektiettepanekute algses 

hindamisetapis ja nende edastamisel investeeringute komiteele; 

g) ELi tagatise kasutamist reguleerivad nõuded, sealhulgas teatavad tähtajad ja 

peamised tulemusnäitajad; 

g a) üksikasjalik kord, millega tagatakse, et rahastamis- ja investeerimistehingud, 

mille EIP allkirjastab artiklis 20 sätestatud üleminekuperioodi jooksul, 

kaetakse ELi tagatisega; 

h) sätted Euroopa investeerimisnõustamise keskuse rahastamise kohta vastavalt 

artiklile 8 a (uus); 
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i) sätted selle kohta, mil viisil võivad kolmandad isikud kaasrahastada EFSI 

toetatavaid EIP rahastamis- ja investeerimistehinguid; 

j) ELi tagatise ulatust käsitlevad sätted;  

j a) sätted rahastatud projektide intellektuaalomandi kohta, nagu on sätestatud 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1291/20131. 

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

eristamine. Seetõttu tagab EIP, et EFSI tegevuse suhtes koostatakse eraldi 

finantsselgitus. 

EFSI lepinguga nähakse ette, et EIFi elluviidavaid EFSI tegevusi juhivad EIFi 

juhtorganid. Neid kajastatakse siiski EFSI üldaruannetes. 

EFSI lepinguga nähakse ette, et liidule ettenähtud tasu EFSI toetatud tehingutest 

eraldatakse pärast ELi tagatise realiseerimisest tulenevate maksete ning artikli 8 a 

(uus) ja artikli 5 lõike 3 kohast kulude mahaarvamist.  

▌ 

3. Liikmesriigid, kes saavad EFSI lepingu osalisteks, peavad suutma anda oma panuse, 

eelkõige raha või EIP-le vastuvõetava tagatise vormis. Muud kolmandad osalised 

peavad suutma anda oma panuse üksnes rahas. 

Artikkel 2 a 

Finantseeskirjad 

EFSI ja Euroopa investeerimisnõustamise keskuse suhtes kohaldatavad 

finantseeskirjad võtab vastu juhtorgan. Need ei tohi kõrvale kalduda määruse (EÜ, 

Euratom) nr 966/2012 sätetest. 

EFSI lepingu läbirääkimiste raames antakse komisjonile enne EFSI loomist või 

pärast juhtorgani ametlikku taotlust õigus võimaldada delegeeritud õigusaktiga 

vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 290 ja käesoleva määruse artiklile 17 

nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel erandeid üleminekuperioodi 

finantseeskirjade kujul. Sellised üleminekuperioodi eeskirjad kehtivad 

maksimaalselt kolm aastat või kuni Euroopa Parlament ja nõukogu muudavad 

määrust (EÜ, Euratom) nr 966/2012 EFSI erinõuete lisamiseks. 

Artikkel 3 

EFSI juhtimine 

1. EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSId juhib juhtorgan, kes määrab kindlaks 

strateegilise suuna kooskõlas strateegia „Euroopa 2020” eesmärkidega, suunates 

                                                 
1 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). 
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põhitähelepanu sinna, kus majanduskasvule ja töökohtadele avalduv mõju on kõige 

suurem, strateegilise varade jaotuse ning tegevuspõhimõtted ja -korra, sealhulgas 

selliste projektide investeerimispoliitika, mida EFSI võib toetada, ja EFSI riskiprofiili, 

selleks et majanduskasvu, tööhõivet ning investeeringuid võimalikult palju 

suurendada kooskõlas artikli 5 lõikes 2 ja artikli 5 lõike 2 punktis a sätestatud 

eesmärkidega ning EFSI tagatisega toetatud investeeringute täiendavuse 

tagamiseks. Juhtorgan määrab kindlaks ka aktsepteeritavate 

investeerimisplatvormidega seotud investeerimispoliitika. Juhtorgan määrab 

kindlaks ELi tagatise hinnapoliitika, võttes sealjuures asjakohaselt arvesse vajadust 

tegeleda investeerimislünkade ning finantsilise killustatusega liidus. Juhtorgan 

võtab vastu ELi tagatise kasutamise investeerimisjuhised, mida rakendab 

investeeringute komitee.  

1 a. EFSI investeerimissuuniseid puudutavad komisjoni prioriteedid kajastavad liidu 

eesmärke ja on kooskõlas käesoleva määruse artikli 5 lõikega 2 a. Need 

määratakse kindlaks enne EFSI lepingu jõustumist ja vaadatakse läbi vastavalt 

vajadusele. Prioriteedid avalikustatakse. Komisjonile antakse õigus võtta sellel 

eesmärgil vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 17. 

 Komisjon kasutab EFSI juhtorgani liikmena oma volitusi esimese lõigu kohaselt 

kindlaks määratud ja läbi vaadatud prioriteetide edendamiseks ja hääletab sellele 

vastavalt. 

2. Juhtorganisse kuulub neli liiget, kellest kolm nimetab komisjon ja ühe EIP. 

Juhtorgan valib oma liikmete hulgast eesistuja kolmeaastaseks ametiajaks, mida 

võib pikendada ühe korra.  

Juhtorgan teeb otsuseid ühehäälselt.  

3. Juhtorgan võtab otsused vastu ühehäälselt. ▌ 

Liikmesriikidel või kolmandatel osapooltel on lubatud toetada EFSId raha või 

tagatistega, aga neile ei anta kohta juhtorganis. 

Juhtorgani koosolekute protokollid avaldatakse kohe, kui juhtorgan on need 

kinnitanud. 

4. EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSI-l on tegevdirektor, kes vastutab EFSI 

igapäevase juhtimise ja lõikes 5 osutatud investeeringute komitee koosolekute 

ettevalmistamise ja juhatamise eest. Tegevdirektorit abistab tegevdirektori asetäitja. 

Tegevdirektor esitab igas kvartalis juhtorganile EFSI tegevusaruande. Tegevdirektori 

ja tegevdirektori asetäitja nimetab ametisse juhtorgan komisjoni ja EIP 

ühisettepaneku alusel kolmeaastaseks ametiajaks, mida võib pikendada ühe korra. 

Komisjon esitab avatud valikumenetluse korras pärast EIP-lt nõusoleku saamist 

Euroopa Parlamendile eraldi nimekirjad kandidaatidega tegevdirektori ja 

tegevdirektori asetäitja kohale. 

Komisjon esitab pärast EIP-lt nõusoleku saamist Euroopa Parlamendile 

ettepaneku tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitja ametissenimetamise 
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heakskiitmiseks. Pärast ettepaneku heakskiitmist nimetab juhtorgan tegevdirektori 

ja tegevdirektori asetäitja ametisse.  

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

võimalike projektide analüüsimise eest kooskõlas EFSI investeerimispoliitikaga ja 

projektidele ELi tagatise vormis toetuse andmise heakskiitmise eest kooskõlas 

artikliga 5, olenemata nende geograafilisest asukohast. Investeeringute komitee on 

ka pädev asutus investeerimisplatvormide ja riiklike tugipankade aktsepteeritavuse 

heakskiitmiseks ja neile loa andmiseks märgise „EFSI” või „Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fond” kasutamiseks. Heakskiitmise taotlus 

esitatakse uuesti, kui investeerimisplatvorm muudab oluliselt oma 

investeerimispoliitika aluspõhimõtteid. 

Investeeringute komiteesse kuuluvad kaheksa sõltumatut eksperti ja tegevdirektor. 

Sõltumatutel ekspertidel on suured asjakohased kogemused projektide koostamise ja 

rahastamise valdkonnas ning makromajanduslikud eksperditeadmised. 

Investeeringute komiteesse kuuluvad mitmete valdkondade esindajad, kellel on 

ulatuslikud eksperditeadmised liidu mitmesugustest majandussektoritest ja 

geograafilistest turgudest. See hõlmab eksperditeadmisi EFSI üldeesmärkidega 

seotud investeeringute valdkonnas, nagu teadus- ja arendustegevus, transport ja 

VKEd, keskkonnaalased eesmärgid, sotsiaalküsimused, sh sotsiaal- ja 

solidaarmajandus, avaliku sektori investeeringud ja avalike huvidega seotud 

investeeringud, territoriaalne ühtekuuluvus ning haridus ja koolitus. Juhtorgan 

nimetab investeeringute komitee ametisse kolmeaastaseks ametiajaks, kuid kokku 

mitte rohkem kui kuueks aastaks.  

Komisjon esitab avatud valikumenetluse korras pärast EIP-lt nõusoleku saamist 

Euroopa Parlamendile nimekirja kandidaatidega investeeringute komitee kaheksa 

eksperdi kohale. 

Komisjon esitab pärast EIP-lt nõusoleku saamist Euroopa Parlamendile 

heakskiitmiseks sooliselt tasakaalustatud ettepaneku ekspertide 

ametissenimetamiseks. Pärast ettepaneku heakskiitmist nimetab juhtorgan 

eksperdid ametisse kolmeaastaseks ametiajaks, mida võib pikendada. 

Investeeringute komitee liikmed täidavad oma tööülesandeid sõltumatult ega võta 

vastu juhiseid EIP-lt, liidu institutsioonidelt, liikmesriikidelt ega üheltki teiselt 

avalik-õiguslikult või eraõiguslikult organilt. EIP töötajad võivad pakkuda 

analüütilist, logistilist ja haldustuge. EIP töötajate teostatud projektide hindamised 

ei ole siiski investeeringute komitee jaoks siduvad. 

Investeeringute komitee liikmete elulookirjeldused ja majanduslike huvide 

deklaratsioonid avalikustatakse, neid ajakohastatakse pidevalt ning need läbivad 

põhjaliku valideerimise komisjonis ja EIPs.  

Investeeringute komitee otsused tehakse lihthäälteenamusega ning need on avalikud 

ja kättesaadavad.  
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II PEATÜKK – ELi tagatis ja ELi tagatisfond 

Artikkel 4 

ELi tagatis 

Liit annab EIP-le tagasivõtmatu ja tingimusteta tagatise liidus tehtavateks 

rahastamis- ja investeerimistehinguteks, mis on reguleeritud käesoleva määruse ja 

EFSI lepinguga (edaspidi „ELi tagatis”), sh mitme liikmesriigi ja Euroopa 

naabruspoliitikaga hõlmatud kolmandate riikide partnerite vahelisteks tehinguteks 

(k.a strateegiline partnerlus, laienemispoliitika ja Euroopa Majanduspiirkond või 

Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon) või tehinguteks liikmesriigi ning 

ülemeremaade ja -territooriumide vahel, nagu on sätestatud Euroopa Liidu 

toimimise lepingu II lisas. ELi tagatis antakse nõudmisel tagatisena artiklis 6 

osutatud instrumentide suhtes. Tugipangale või investeerimisplatvormile andmise 

korral on tagatise eesmärk kapitalitoetus. 

Artikkel 5 

ELi tagatise kasutamise nõuded 

1. ELi tagatise andmiseks peab jõustuma EFSI leping ja juhtorgan peab võtma vastu 

investeerimissuunised. 

2. ELi tagatis antakse EIP rahastamis- ja investeerimistehingutele ▌või EIFi 

rahastamiseks EIP poolt fondiinvesteeringute tasandil, et teha EIP rahastamis- ja 

investeerimistehinguid vastavalt artikli 7 lõikele 2 ja mille on heaks kiitnud 

investeeringute komitee.  

Asjaomased tehingud on kooskõlas liidu poliitikaga ja toetavad mis tahes järgmist 

üldeesmärki: 

a) uue, olemasoleva või puuduoleva transporditaristu ning uuenduslike 

tehnoloogiate arendamine kooskõlas määrustega (EL) nr 1316/2013 

(Euroopa ühendamise rahastu määrus) ning nr 1315/2013 (üleeuroopalise 

transpordivõrgu suuniste määrus) nii üldiste kui ka põhivõrkude ning 

horisontaalsete prioriteetide osas;  

a a) arukate ja säästlike linnaliiklusprojektide väljaarendamine, mis sisaldavad 

eesmärke juurdepääsuvõimaluste, kasvuhoonegaaside vähendamise, energia 

ja õnnetuste osas; 

b) energiataristu arendamine ja kaasajastamine kooskõlas energialiidu 

prioriteetidega ning aastate 2020, 2030 ja 2050 kliima- ja energiaraamistike 

eesmärkidega, eelkõige energiaühenduste, jaotustasandi nutivõrkude, 

energia salvestamise ning turgude sünkroniseerimise valdkondades;  
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c) taastuvenergia, ressursitõhususe, energiatõhususe ja energiasäästu 

edendamine, keskendudes eelkõige nõudluse vähendamisele nõudluse 

juhtimise ja hoonete renoveerimise kaudu; 

d) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, digitaalse ja 

telekommunikatsioonitaristu ning lairibavõrkude arendamine kogu liidus; 

e) investeeringud innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevusse, sh 

teadusuuringute taristusse, katse- ja näidisprojektidesse, teadusringkondade 

ja tööstuse koostöösse ning teadmus- ja tehnosiirdesse;  

e a) investeeringud haridusse, koolitusse, ettevõtlusoskustesse; 

e b) investeeringud uuenduslikesse tervishoiulahendustesse, nagu e-tervis ja uued 

tõhusad ravimid, ning sotsiaalvaldkonda; 

e c) investeeringud kultuuri- ja loomemajandusse; 

e d) investeeringud keskkonnakaitse ja -juhtimise projektidesse ning taristusse,

 ökosüsteemi teenuste ning säästva linnaarenduse tugevdamisse; 

e e) rahalise toetuse andmine, sh käibekapitali riski rahastamise abil, VKEdele, 

idufirmadele, hargettevõtetele ja väikestele keskmise turukapitalisatsiooniga 

äriühingutele EIFi kaudu ning keskmise turukapitalisatsiooniga 

äriühingutele, et tagada tehnoloogiaalane juhtpositsioon uuenduslikes ning 

jätkusuutlikes valdkondades; 

e f) selliste projektide rahastamine, mis on kooskõlas programmi „Horisont 

2020” ning Euroopa ühendamise rahastu eesmärkidega. 

Lisaks antakse ELi tagatis EIP kaudu selliste sihtotstarbeliste 

investeerimisplatvormide või fondide ja riiklike ning piirkondlike tugipankade või 

muude asutuste toetuseks, kes investeerivad pärast investeeringute komiteelt 

heakskiidu saamist tehingutesse, mis vastavad käesoleva määruse nõuetele. Sel juhul 

määrab juhtorgan kooskõlas artikli 3 lõikega 1 kindlaks nimetatud aktsepteeritavate 

vahenditega seotud põhimõtted, jättes üksikute investeerimisotsuste heakskiitmise 

nende ülesandeks. Selliseid tehinguid ja nendesse tehtud sissemakseid käsitatakse 

EFSI tehingutena. Investeerimisplatvormid võivad koondada kaasinvesteerijaid, 

avaliku sektori asutusi, eksperte, haridus-, koolitus- ja teadusasutusi, asjaomaseid 

sotsiaalpartnereid ja kodanikuühiskonna esindajaid ning muid ELi, riigi ja 

piirkondliku tasandi asjaomaseid osalejaid. 

2 a. Olemasolevate tehingute täiendamiseks keskendub EFSI teiste EIP ja liidu 

rahastamisvahenditega võrreldes kõrgema riskitasemega projektidele. EFSI toetab 

projekte, mis on suunatud järgmiste eesmärkide täitmisele: 

a) on ELi standarditele vastava kulude ja tulude analüüsi kohaselt 

majanduslikust seisukohast elujõulised ja aitavad kaasa, kui avalikust 
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sektorist või finantsvahendajast partner, näiteks investeerimisplatvorm või 

tugipank, annab toetust võimaliku finantseerimise puudujäägi täitmiseks; 

b) on suunatud arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu käsitleva 

liidu eesmärgi saavutamisele, samuti kvaliteetsete töökohtade loomisele, 

nendega edendatakse majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 

ühtekuuluvust, millega saavutatakse kiire ühiskondlik ja majanduslik 

edasiminek, mis annab ELi lisandväärtust; 

c) keskenduvad tehingutele, mida ei saaks teha liidu eelarvet kasutades ega EIP 

tavapärase tegevuse, sh eritehingute raames, mida ka turg ei rahasta; 

d) on kõrgema riskitasemega kui muud EIP praeguse tegevuse raames 

toetatavad projektid, võttes arvesse asjaolu, et kõige suuremat täiendavust on 

võimalik tagada ainult siis, kui rahalised vahendid on keskendatud 

projektidele, mida muul viisil ei rahastata; asjakohased meetmed tuleb välja 

töötada artikli 3 lõikes 1 osutatud korra kohaselt. 

2 b.  Kuna Euroopa majandust võivad edendada mis tahes suurusega projektid, ei ole 

EFSI toetatavate projektide suurus piiratud. 

3. Vastavalt Euroopa Investeerimispanga põhikirja artiklile 17 nõuab EIP 

rahastamistehingute kasusaajatelt tasu, et katta EFSIga seotud kulusid. Ilma et see 

piiraks lõigete 2 ja 3 kohaldamist, ei kaeta liidu eelarvest EIP halduskulusid ega muid 

tasusid rahastamis- ja investeerimistehingute eest, mida EIP teeb käesoleva määruse 

alusel. 

EIP võib vastavalt artikli 2 lõike 1 punktile e realiseerida ELi tagatise kumulatiivse 

piirmäärani, mis vastab 1 %-le kõigist ELi võetud tagatiskohustustest, et katta kulusid, 

mille tasumist on rahastamistehingutest kasusaajatelt nõutud, kuid mida ei ole tasutud. 

EIP tasusid, mis kaasnevad juhul, kui EIP annab EFSI nimel EIFile rahastamist, mis 

on kaetud ELi tagatisega vastavalt artikli 7 lõikele 2, võib katta liidu eelarvest. 

4. Liikmesriigid võivad kasutada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde, et toetada 

selliste toetuskõlblike projektide rahastamist, millesse EIP ELi tagatise toetusel 

investeerib vastavalt nende fondide suhtes kohaldatava õigusraamistiku kohastele 

eesmärkidele, põhimõtetele ja eeskirjadele ning partnerluslepingutele ja 

asjakohastele programmidele. Tagatakse koordineerimine, täiendavus, lisanduvus, 

sidusus ja koostoime. 

4 a. Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 17 vastu delegeeritud õigusakte, 

millega sätestatakse täiendav erikord, mis puudutab Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide toetuse kombineerimist projektidega, mida EIP rahastab ELi 

tagatise abiga, sealhulgas Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide osalemise 

kord investeerimisplatvormide raames. 
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Artikkel 6 

Aktsepteeritavad instrumendid 

Artikli 5 kõike 2 kohaldamisel kasutab EIP ELi tagatist instrumentide riski katmiseks reeglina 

portfellipõhiselt.  

 

ELi tagatisega katmiseks aktsepteeritavad ▌instrumendid või portfellid võivad koosneda 

järgmistest instrumentidest: 

a) EIP laenud, tagatised, edasigarantiid, kapitalituru instrumendid, mis tahes muud liiki 

rahastamis- või krediidikvaliteedi parandamise instrumendid, omakapitali- või 

kvaasiomakapitali osalused, sealhulgas riiklike tugipankade või 

finantseerimisasutuste, investeerimisplatvormide või fondide 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 kehtivust kaotanud ja mida ei ole tühistatud;  

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 

riiklike tugipankade või finantseerimisasutuste, investeerimisplatvormide või 

fondide kaudu. Neid instrumente antakse, omandatakse või emiteeritakse liidus 

tehtavate tehingute toetuseks kooskõlas käesoleva määrusega ja juhul, kui EIFi-poolne 

rahastamine on antud allkirjastatud lepingu alusel, mis ei ole aegunud ja mida ei ole 

tühistatud; 

b a) EIP tagatis riiklikele tugipankadele või finantseerimisasutustele, 

investeerimisplatvormidele või fondidele liidu edasigarantii alusel. 

Artikkel 7 

ELi tagatise ulatus ja tingimused 

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.  

2. Artiklis 6 osutatud teatavat liiki instrumentide portfelli tagatise ulatus sõltub kõnealuse 

portfelli riskist. ELi tagatist võib anda esimese järjekoha kahju tagatisena 

portfellipõhiselt või täieliku tagatisena. ELi tagatis võidakse anda võrdsetel alustel 

muude panustajatega.  

Kui EIP rahastab EIP rahastamis- ja investeerimistehingute tegemiseks EIFi EFSI 

kaudu, 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.  
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3. Kui EIP realiseerib ELi tagatise vastavalt EFSI lepingule, maksab liit nõudmise korral 

vastavalt kõnealuse lepingu tingimustele. 

4. Kui liit teeb ▌tagatise realiseerimisel EIP-le mis tahes makse, võtab liit üle EIP 

asjakohased õigused seoses kõigi ELi tagatisega rahastamistehingutega ning EIP 

jätkab liidu nimel makstud summadega seotud nõuete sissenõudmist ja maksab liidule 

sissenõutud summadest tagasi vastavalt artikli 2 lõike 1 punktis f osutatud sätetele ja 

menetlusele. 

Artikkel 8 

ELi tagatisfond 

1. Luuakse ELi tagatisfond (edaspidi „tagatisfond”), mis on likviidsuspuhver, millest 

makstakse EIP-le ELi tagatise realiseerimise korral. 

2. Tagatisfondi rahastatakse: 

a) liidu üldeelarvest tehtavate sissemaksetega; 

b) tagatisfondi investeeritud vahenditest saadud tulust; 

c) summadest, mis on sisse nõutud lepingulised kohustused täitmata jätnud 

võlgnikelt vastavalt EFSI lepingus sätestatud sissenõudmismenetlusele, nagu 

on ette nähtud artikli 2 lõike 1 punktiga f; 

d)  tulude ja mis tahes muude maksetega, mida liit on saanud vastavalt EFSI 

lepingule. 

3. Lõike 2 punktide b, c ja d kohast tagatisfondi rahastamist käsitletakse sihtotstarbelise 

sisetuluna vastavalt määruse (EL) nr 966/2012 artikli 21 lõikele 4. 

4.  Lõike 2 kohaselt tagatisfondile eraldatud rahalisi vahendeid haldab otseselt komisjon 

ja neid investeeritakse usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte kohaselt, järgides 

asjakohaseid usaldatavusnõudeid. 

5. Lõike 2 kohast tagatisfondi rahastamist kasutatakse selleks, et saavutada asjakohane 

tase kajastamaks kõiki ELi tagatiskohustusi (edaspidi „sihtsumma”). Sihtsumma on 

50 % liidu tagatiskohustuste kogumahust.  

Sihtsummat rahastatakse algselt ja kõige kauem aastani 2022 lõike 2 punktis a 

osutatud vahendite järkjärguliste maksetega ning lõike 2 punktide b, c ja d kohase 

tagatisfondi rahastamisega. 

5 a. Euroopa Parlament ja nõukogu kiidavad algse sihtsumma saavutamiseks vajalikud 

assigneeringud järk-järgult heaks iga-aastase eelarvemenetluse käigus, võttes 

nõuetekohaselt arvesse kõiki nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määruse nr 

1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 

2014–2020) kohaselt olemasolevaid vahendeid, tuginedes eriti kulukohustuste 

koguvarule, maksete koguvarule ning paindlikkusinstrumendile. 
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Sellega seoses uurivad Euroopa Parlament ja nõukogu vahendeid ELi tagatisfondi 

rahastamiseks, kasutades selleks iga eelarveaasta jooksul tekkivat ettenägematut 

tulu, kaasa arvatud trahvidest laekuvat tulu, ning võimalusi kohaldatava 

õigusraamistiku muutmiseks, mis võimaldaks kasutada liidu üldeelarve aastast 

ülejääki. 

Euroopa Parlament ja nõukogu vaatavad tagatisfondi rahastamise nii 

kulukohustuste kui ka maksete assigneeringute osas läbi seoses mitmeaastase 

finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse läbivaatamisega, mida 

kavakohaselt alustatakse hiljemalt 2016. aasta lõpus, nagu on sätestatud nõukogu 

määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artiklis 2. 

Juhul kui iga-aastase eelarvemenetluse raames lepiti kokku, et ELi tagatist 

rahastatakse mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisele eelnevatel aastatel 

ümberpaigutamistega ELi programmidest, uurivad Euroopa Parlament ja 

nõukogu sellel puhul võimalusi neile see võimalikult suures mahus 

kompenseerida.  

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.  

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 17 vastu delegeeritud õigusakte, 

millega vähendatakse lõikes 5 sätestatud sihttaset kuni 10 %, et paremini kajastada 

ELi tagatise realiseerimise võimalikku riski. 

7. Pärast sihttaseme korrigeerimist aastal n või hinnangut tagatisfondis olevate 

vahendite asjakohasuse kohta vastavalt lõikes 6 osutatud läbivaatamisele: 

a) kantakse tagatisfondi mis tahes ülejääk üldeelarvesse sihtotstarbelise tuluna 

vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 21 lõikele 4 kõigi 

eelarveridade osas, millelt võidi vahendeid EFSI tagatisfondi ümber 

paigutada; 

b) tehakse tagatisfondi mis tahes täiendamine iga-aastaste osamaksetena kuni 

kolme aasta jooksul alates aastast n+1. 

8. ▌Kui tagatise realiseerimise tulemusel langevad tagatisfondi vahendid allapoole 

50 % antud hetkeks tekkinud kohustustest, esitab komisjon aruande erakorraliste 

meetmete kohta, mida võib olla vaja fondi täiendamiseks. 

9. Pärast ELi tagatise realiseerimist kasutatakse ▌lõike 2 punktide b, c ja d kohast 

tagatisfondi rahastamist ELi tagatise taastamiseks kuni sihtsummani. Kõik 

allesjäävad summad kantakse sihtotstarbelise tuluna üldeelarvesse vastavalt 

määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 21 lõikele 4 kõigi eelarveridade osas, 

millelt võidi vahendeid EFSI tagatisfondi ümber paigutada. 
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9 a. Kui pärast lõike 7 punktis a ja lõikes 9 sätestatud nõuete täielikku täitmist tekib 

täiendav ülejääk, teeb komisjon ettepaneku ELi tagatise üldise taseme 

suurendamiseks, mis toob kaasa investeerimiskava mahu suurendamise. 

III PEATÜKK – Euroopa investeerimisnõustamise keskus ning projektide register 

Artikkel 8 a 

Euroopa investeerimisnõustamise keskus 

1. EFSI lepinguga nähakse ette Euroopa investeerimisnõustamise keskuse loomine EIP 

raames. Euroopa investeerimisnõustamise keskuse eesmärk on anda olemasolevatele EIP 

ja komisjoni nõustamisteenustele tuginedes nõuandvat tuge investeerimisprojektide 

väljavalimiseks, ettevalmistamiseks ja arendamiseks ning tegutseda ühtse projektide 

rahastamise tehnilise nõustamise keskusena liidus. See hõlmab toetuse andmist tehnilise 

abi kasutamise osas projekti koostamiseks, uudsete rahastamisvahendite kasutamiseks, 

avaliku ja erasektori partnerluse kasutamiseks ning vajaduse korral nõuandeid liidu õiguse 

asjaomastes küsimustes, võttes arvesse vähem arenenud kapitaliturgudega liikmesriikide 

eripära ja vajadusi. 

Esimeses lõigus osutatud eesmärgi täitmiseks kasutab Euroopa investeerimisnõustamise 

keskus EIP, komisjoni, riiklike tugipankade ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide juhtimisorganite asjatundlikkust. 

2. Euroopa investeerimisnõustamise keskus saab eriotstarbelise tehnilise abi teenistuse, mis 

on mõeldud energiatõhususe, üleeuroopalise transpordivõrgu ja linnalise 

liikumiskeskkonna projekte koondavate investeerimisplatvormide loomiseks.  

Selliste nõustamisteenuste ja nõuandva toetuse võimalikult suure piirkondliku ja 

territoriaalse ulatuse tagamiseks kogu liidus loob Euroopa investeerimisnõustamise keskus 

tiheda võrgustiku sarnaste riigi tasandi struktuuridega, nagu riiklikud tugipangad või 

riigiasutused. Tõhustatakse omavalitsuse tasandi projektiedendajatele antavat tehnilist abi. 

3. Euroopa investeerimisnõustamise keskust rahastab osaliselt liit summas kuni 20 000 000 

eurot aastas kuni 31. detsembrini 2020 lisateenuste eest, mida Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus osutab lisaks olemasolevale EIP tehnilisele abile. Pärast 

2020. aastat on liidu rahaline toetus otseselt seotud tulevaste mitmeaastaste 

finantsraamistike sätetega. 

Euroopa investeerimisnõustamise keskuse eksperditeadmisi saab kasutada tasuta. 

Artikkel 9 

Euroopa investeerimisprojektide register 

1. Komisjon ja EIP loovad läbipaistva registri liidu praeguste ja potentsiaalsete 

investeerimisprojektide jaoks. Register saab olema avalikkusele kättesaadav 

kasutajasõbralik projektiandmebaas, kust on võimalik saada asjakohast teavet iga 

projekti kohta. Registri ainus eesmärk on teha projektid investoritele nähtavaks ja 

anda teavet ning see ei mõjuta lõplike projektide toetuseks valimist vastavalt artikli 3 

lõikele 5. 
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2. Komisjon ja EIP koostavad, ajakohastavad ja levitavad korrapäraselt ning 

struktureeritud viisil teavet praeguste ja tulevaste projektide kohta ▌.  

▌ 

IV PEATÜKK – Aruandlus, aruandekohustus ja hindamine 

Artikkel 10 

Aruandlus ja raamatupidamisarvestus 

1. EIP annab kord poolaastas ja 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 koondandmeid.  

2. EIP annab kord poolaastas ja vajaduse korral koos EIFiga Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aru EIP rahastamis- ja investeerimistehingute kohta. See aruanne 

avalikustatakse ja see hõlmab järgmist:  

a) hinnang EIP rahastamis- ja investeerimistehingute kohta tehingu, sektori, riigi 

ja piirkonna tasandil ning nende tehingute vastavuse kohta käesolevale 

määrusele, eelkõige täiendavuse põhimõttele, koos hinnanguga EIP 

rahastamis- ja investeerimistehingute jaotuse kohta artikli 5 lõigetes 2 ja 2 a 

esitatud eesmärkide lõikes;  

b) koondhinnang EIP rahastamis- ja investeerimistehingute lisandväärtuse, 

erasektori vahendite kaasamise ning hinnanguliste ja saavutatud väljundite, 

tulemuste ja mõju, sh töökohtade loomisele avaldatava mõju kohta; 

b a) hinnang selle kohta, mil määral aitavad käesoleva määruse kohaselt ELi 

tagatisega hõlmatud tehingud kaasa artikli 5 lõigetes 2 ja 2 a osutatud 

eesmärkide saavutamisele, sh hinnang EFSI investeeringute taseme kohta 

teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja transpordi (sh üleeuroopaline 

transpordivõrk ja linnaline liikumiskeskkond), telekommunikatsiooni- ja 

energiataristu, sh energiatõhususe valdkonnas; 

b b) hinnang vastavuse kohta artikli 2 lõike 1 punkti g kohaselt kehtestatud ELi 

tagatise kasutamise nõuetele ja peamistele tulemusnäitajatele; 

b c) EFSI rahastatud projektidega saavutatud finantsvõimenduse hindamine; 

b d) nende projektide kirjeldus, mille puhul Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide rahaline abi on kombineeritud EFSI-lt saadava abiga, 

ning mõlemast rahastamisallikast saadava abi kogusumma; 
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c) koondhinnang EIP rahastamis- ja investeerimistehingutest kasusaajatele üle 

kantud rahalise kasu kohta;  

d) hinnang EIP rahastamis- ja investeerimistehingute kvaliteedi ning nende 

tehingutega seotud riskide kohta; 

e) üksikasjalik teave ELi tagatise kasutamise, kahjude, tulude, sissenõutud 

summade ja muude saadud maksete kohta;  

f) EFSI finantsaruanded koos sõltumatu välisaudiitori arvamusega. 

3. Komisjoni raamatupidamisarvestuse eesmärgil ning ELi tagatisega kaetud riskide ja 

tagatisfondi valitsemise kohta aru andmise eesmärgil esitab EIP, vajaduse korral 

koostöös EIFiga, komisjonile ja Euroopa Kontrollikojale igal aastal järgmise teabe: 

a) EIP ja EIFi riskihinnang ja reitingualane teave seoses EIP käesoleva määruse 

kohaste rahastamis- ja investeerimistehingutega;  

b) ELi kehtivad finantskohustused seoses EIP käesoleva määruse kohaste 

rahastamis- ja investeerimistehingute jaoks antud tagatistega eraldi iga tehingu 

lõikes; 

c) EIP rahastamis- ja investeerimistehingutest tulenev kogukasum või -kahjum 

artikli 2 lõike 1 punkti e kohaselt EFSI lepinguga ette nähtud portfellide lõikes. 

4. EIP esitab vajaduse korral koos EIFiga komisjonile taotluse korral mis tahes 

täiendava teabe, mida on vaja komisjoni kohustuste täitmiseks seoses käesoleva 

määrusega. 

5. EIP, ja vajaduse korral EIF, esitab lõigetes 1–4 osutatud teabe enda kulul.  

6. Komisjon saadab iga aasta 31. märtsiks Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 

kontrollikojale tagatisfondi eelmise kalendriaasta finants- ja juhtimisaruande. 

Aruandes hinnatakse tagatisfondi taseme asjakohasust ja sihtsumma korrigeerimise 

vajadust. 

6 a. Komisjon saadab Euroopa Parlamendile ja nõukogule lõigetes 1 ja 2 nimetatud EIP 

aruannetega samal kuupäeval aruande investeeringu prioriteetide realiseerimise 

kohta, mis on täpsustatud artikli 3 lõike 1 a kohases delegeeritud õigusaktis. 

Aruandele lisatakse ettepanek vajalike muudatuste tegemiseks delegeeritud 

õigusaktis artikli 3 lõike 1 a kohaselt. 

Artikkel 11 

Aruandekohustus 

1. Euroopa Parlamendi taotluse korral osalevad juhtorgani eesistuja ja tegevdirektor 

Euroopa Parlamendis kuulamisel, kus käsitletakse EFSI tulemusi.  
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2. Juhtorgani eesistuja ja tegevdirektor vastavad Euroopa Parlamendi poolt EFSI-le 

esitatud küsimustele kas suuliselt või kirjalikult, kuid igal juhul viie nädala jooksul 

alates küsimuse saamisest.  

3. Euroopa Parlamendi taotluse korral esitab komisjon Euroopa Parlamendile aruande 

käesoleva määruse rakendamise kohta. 

3 a.  Euroopa Parlamendi taotluse korral osaleb EIP president Euroopa Parlamendi 

kuulamisel, kus käsitletakse käesoleva määruse kohaseid EIP rahastamis- ja 

investeerimistehinguid. EIP president vastab EIP-le Euroopa Parlamendi poolt 

esitatud käesoleva määruse kohaseid EIP rahastamis- ja investeerimistehinguid 

puudutavatele küsimustele suuliselt või kirjalikult viie nädala jooksul pärast 

küsimuse kättesaamist. 

3 b. Euroopa Parlamendi ja EIP vahel sõlmitakse kokkulepe EIP poolt käesoleva 

määruse kohaselt tehtud rahastamis- ja investeerimistehinguid puudutava Euroopa 

Parlamendi ja EIP vahelise teabevahetuse üksikasjaliku korra kohta. 

Artikkel 12 

Hindamine ja läbivaatamine 

1. EIP hindab EFSI toimimist hiljemalt [Väljaannete talitus: lisada kuupäev: 18 kuud 

pärast käesoleva määruse jõustumist]. EIP esitab oma hinnangu Euroopa 

Parlamendile, nõukogule ja komisjonile. 

Komisjon hindab hiljemalt [Väljaannete talitus: 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. Hinnangule lisatakse 

Euroopa Kontrollikoja arvamus. 

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

(a) avaldab EIP põhjaliku aruande EFSI toimimise kohta; 

(b) avaldab komisjon põhjaliku aruande ELi tagatise kasutamise ja tagatisfondi 

toimimise kohta. Aruandes esitatakse hinnang EFSI mõju kohta 

investeeringutele liidus, töökohtade loomisele ja rahastamise 

kättesaadavusele keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjate ning VKEde 

jaoks. 

3. EIP aitab vajaduse korral koostöös EIFiga kaasa ja esitab vajaliku teabe vastavalt lõike 

1 ja 2 kohase komisjoni hindamise ja aruande jaoks. 

4. EIP ja EIF esitavad Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile korrapäraselt 

kõik oma sõltumatud hindamisaruanded, milles hinnatakse EIP ja EIFi käesoleva 

määruse kohaste konkreetsete tegevustega saavutatud mõju ning praktilisi tulemusi.  
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5. Komisjon esitab hiljemalt [Väljaannete talitus: lisada kuupäev: kolm aastat pärast 

käesoleva määruse jõustumist] ja edaspidi iga kolme aasta järel Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse rakendamise kohta, lisades 

sellele mis tahes asjakohased ettepanekud.  Juhul kui EFSI muutmine on vajalik, 

lisatakse aruandele seadusandlik ettepanek käesoleva määruse muutmiseks. 

V PEATÜKK – Üldsätted 

Artikkel 13 

Läbipaistvus ja teabe avalikustamine 

EIP teeb kooskõlas oma läbipaistvuse põhimõtete ning liidu põhimõtetega, mis käsitlevad 

dokumentidele ja teabele juurdepääsu, oma veebisaidil avalikkusele kättesaadavaks teabe 

kõigi käesoleva määruse kohaste EIP rahastamis- ja investeerimistehingute, sh 

finantsvahendajate kaudu rahastatud tehingute kohta ning selle kohta, kuidas need tehingud 

aitavad kaasa artikli 5 lõigetes 2 ja 2 a osutatud üldeesmärkide saavutamisele.  

Artikkel 14 

Kontrollikoja tehtav auditeerimine 

Käesoleva määruse kohase tegevuse välisauditi teeb Euroopa Kontrollikoda vastavalt ELi 

toimimise lepingu artiklile 287 ja seetõttu kohaldatakse selle suhtes Euroopa Parlamendi 

teostatavat eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust vastavalt ELi toimimise lepingu 

artiklile 319. 

 

Komisjon tagab, et Euroopa Kontrollikoda saab kasutada talle ELi toimimise lepingu 

artikli 287 lõike 3 esimese lõiguga ette nähtud õigust ning tal on täielik ligipääs auditi 

tegemiseks vajalikule teabele. 

 

EIP, EIF, kõik EFSI määrusele vastavate tegevustega seotud finantsvahendajad ja lõplikud 

rahastatavad abistavad kontrollikoda igakülgselt ja annavad talle kogu teabe, mida 

kontrollikoda peab vajalikuks oma ülesannete täitmiseks vastavalt määruse (EL) nr 

966/2012 artiklile 161. 

Artikkel 15 

Pettusevastased meetmed 

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

2. OLAF teostab juurdlusi, sealhulgas ▌kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 883/2013(1), 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 883/2013, 11. september 2013, mis 

käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega tunnistatakse kehtetuks 
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nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 2185/96(1) ja nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 

2988/95(2) sätetele ja menetlustele, et kaitsta liidu finantshuve eesmärgiga teha 

kindlaks, kas käesoleva määruse kohaste mis tahes tehingutega seoses on esinenud 

pettust, korruptsiooni, rahapesu, terrorismi rahastamist, maksupettust, organiseeritud 

kuritegevust või toimunud mis tahes muud ebaseaduslikku tegevust, mis mõjutab liidu 

finantshuve. OLAF võib edastada juurdluste käigus saadud teabe asjaomase 

liikmesriigi pädevatele asutustele.  

Kui selline ebaseaduslik tegevus on tõendatud, võtab EIP sissenõudmiseks meetmeid 

seoses oma tehingutega, mida on toetatud ELi tagatisega. 

3. Käesoleva määruse kohaselt toetatavate tehingutega seoses allkirjastatud 

rahastamislepingud sisaldavad klausleid, mis võimaldavad pettuse, korruptsiooni või 

muu ebaseadusliku tegevuse korral kooskõlas EFSI lepingu, EIP põhimõtete ja 

kohaldatavate regulatiivsete nõuetega jätta EIP rahastamis- ja investeerimistehingutest 

välja või vajaduse korral võtta asjakohaseid sissenõudmismeetmeid. Otsus, kas 

kasutada EIP rahastamis- ja investeerimistehingutest väljajätmist, tehakse kooskõlas 

asjaomase rahastamis- või investeerimislepinguga.  

Artikkel 16 

Välja jäetud tegevused ja koostööd mittetegevad jurisdiktsioonid 

1. EIP, EIF ega ükski finantsvahendaja ei toeta oma käesoleva määruse kohastes 

rahastamis- ja investeerimistehingutes ühtegi ebaseaduslikul eesmärgil toimuvat 

tegevust, sealhulgas rahapesu, terrorismi rahastamise, organiseeritud kuritegevuse, 

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. 

2. EIP kohaldab oma käesoleva määruse kohastes rahastamis- ja investeerimistehingutes 

liidu õiguses finantssüsteemide rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks kasutamise 

vältimiseks sätestatud põhimõtteid ja standardeid. Eelkõige seab EIP käesoleva 

määruse kohase nii otse kui ka vahendajate kaudu rahastamise tingimuseks teabe 

avalikustamise tegeliku kasusaaja kohta vastavalt direktiivile (EL) 2015/... (ELi 

rahapesuvastane direktiiv).  

                                                                                                                                                         
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) nr 

1074/1999 (ELT L 248, 18.9.2013, lk 1). 
1 Nõukogu määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, 11. november 1996, mis käsitleb komisjoni 

tehtavat kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 

igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest (EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2). 
2 Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95, 18. detsember 1995, Euroopa ühenduste 

finantshuvide kaitse kohta (EÜT L 312, 23.12.1995, lk 1). 
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Artikkel 17 

Delegeeritud volituste rakendamine 

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 

sätestatud tingimustel.  

1 a. Artikli 1 lõikes 2 a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile üheks aastaks alates käesoleva määruse jõustumisest. 

1 b. Artikli 1 lõikes 2 b osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile määramata ajaks. 

2.  Artikli 8 lõikes 6 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile kolmeks aastaks alates käesoleva määruse jõustumisest. Komisjon esitab 

delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne kolmeaastase tähtaja 

möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, 

tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.  

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 1 a ja artikli 8 lõikes 6 osutatud 

volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 

avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei 

mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.  

4.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal 

teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.  

4 a. Artikli 1 lõigete 2 a ja 2 b alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 

juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole ühe kuu jooksul pärast õigusakti 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavakstegemist esitanud selle suhtes 

vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 

möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi 

või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega ühe kuu võrra. 

5.  Artikli 3 lõike 1 a ja artikli 8 lõike 6 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 

õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavakstegemist esitanud selle suhtes 

vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 

komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu 

algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.  

Artikkel 17 a  

Ühekordsete meetmete vormis liikmesriikide poolt EFSI-le artikli 5 lõikes 2 osutatud 

sihtotstarbeliste investeerimisplatvormide ja riiklike tugipankade jaoks eraldatava, ELi 

tagatisega kaetud rahalise toetuse suhtes kohaldatakse kõiki kehtivaid stabiilsuse ja kasvu 

pakti eeskirju. 
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▌ 

VII PEATÜKK – Ülemineku- ja lõppsätted 

Artikkel 20 

Üleminekusäte 

Rahastamis- ja investeerimistehingud, mille EIP või EIF allkirjastavad ajavahemikul 1. 

jaanuarist 2015 kuni EFSI lepingu sõlmimiseni, võib EIP või EIF esitada komisjonile ELi 

tagatisega katmiseks.  

Komisjon hindab neid tehinguid ning juhul, kui need vastavad artiklis 5 ja EFSI lepingus 

sätestatud sisulistele nõuetele, otsustab, et neile laieneb ELi tagatise kate. 

Artikkel 21 

Jõustumine  

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. 

Strasbourgis, 

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 

president eesistuja 
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TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS(*) 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja 

(EL) nr 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Arvamuse koostaja (*): Kathleen Van Brempt 

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54 

 

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, 
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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 

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. 
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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. 

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 
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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 

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. 

 

                                                 
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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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval majandus- ja 

rahanduskomisjonil arvestada järgmiste muudatusettepanekutega: 

Muudatusettepanek  1 

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 poliitikast, mis on 

vähendanud kogunõudlust, turu 

ebakindlusest majanduslike väljavaadete 

osas ja liikmesriikide eelarvepiirangutest. 

Investeeringute nappus, eelkõige kriisist 

rohkem mõjutatud piirkondades, pärsib 

majanduse elavnemist, töökohtade loomist, 

kasvuväljavaateid pikaajalises perspektiivis 

ja konkurentsivõimet ning võib seega 

takistada strateegia „Euroopa 2020” 

aruka, jätkusuutliku ja kaasava 

majanduskasvu sihtide ja eesmärkide 

saavutamist. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Investeeringute nappusest tingitud 

nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 

laiaulatuslikke meetmeid. 

Struktuurireformid ja eelarvepoliitiline 

vastutus on investeeringute edendamiseks 

vajalikud eeltingimused. Koos 

investeeringute rahastamise uue hooga 

võivad kõnealused eeltingimused luua 

(2) Investeeringute nappusest tingitud 

nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 

laiaulatuslikke meetmeid. 

Struktuurireformid ja eelarvepoliitiline 

vastutus on sotsiaalset ja piirkondlikku 

ühtekuuluvust arvesse võttes 

investeeringute edendamiseks vajalikud 

eeltingimused. Koos investeeringute 
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positiivse mõjuringi, kus 

investeerimisprojektid aitavad toetada 

tööhõivet ja nõudlust ning tagavad 

kasvupotentsiaali jätkusuutliku 

suurenemise. 

rahastamise uue hooga võivad kõnealused 

eeltingimused luua positiivse mõjuringi, 

kus investeerimisprojektid aitavad toetada 

tööhõivet ja nõudlust ning tagavad 

kasvupotentsiaali jätkusuutliku 

suurenemise, milleta avaliku sektori 

eelarve taastamine ei ole võimalik. 

Euroopa pangad suudavad pakkuda 

likviidsust, turutegemist ja laene vajalike 

investeeringute rahastamiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) G20 on ülemaailmse taristualgatuse 

raames tunnistanud investeeringute 

olulisust nõudluse edendamisel ning 

majanduskasvu ja tootlikkuse 

suurendamisel ning on kohustunud looma 

tingimused investeeringute 

soodustamiseks. 

(3) G20 on ülemaailmse taristualgatuse 

raames tunnistanud investeeringute 

olulisust nõudluse edendamisel ning 

majanduskasvu ja tootlikkuse 

suurendamisel ning on kohustunud looma 

tingimused investeeringute 

soodustamiseks. EFSI-t tuleks kasutada 

üldise strateegia täiendusena, et 

suurendada investeeringute mahtu liidus, 

hoidudes asendamast muid 

investeeringuid ja finantsstruktuure ja 

õõnestamast liidu investeeringuid 

teadusse ning teadus- ja 

arendustegevusse. 

Muudatusettepanek  4 

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 

(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 
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„EIP”) on suurendanud oma rolli 

investeeringute soodustamisel ja 

edendamisel liidus, osaliselt kapitali 

suurendamise teel 2013. aasta jaanuaris. 

Tuleb võtta täiendavaid meetmeid, et 

tagada liidu investeerimisvajaduste 

rahuldamine ning turupõhise likviidsuse 

tõhus kasutamine ja suunamine elujõuliste 

investeerimisprojektide rahastamiseks. 

„EIP”) on suurendanud oma rolli 

investeeringute soodustamisel ja 

edendamisel liidus, osaliselt kapitali 

suurendamise teel 2013. aasta jaanuaris. 

Tuleb võtta täiendavaid meetmeid, et 

kooskõlastada meetmeid ja vahendeid ja 

tagada liidu investeerimisvajaduste 

rahuldamine ning turupõhise likviidsuse 

tõhus kasutamine ja suunamine 

majanduslikust, keskkonnakaitse ja 

sotsiaalsest vaatepunktist elujõuliste 

investeerimisprojektide rahastamiseks, mis 

võimaldavad luua kvaliteetseid töökohti 

ning laiendada ja täiustada liikmesriikide 

tootmisbaasi, eelkõige kriisist kõige 

rohkem mõjutatud liikmesriikides. 

 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Ametisseastuv Euroopa Komisjoni 

president esitas 15. juulil 2014 Euroopa 

Parlamendile Euroopa Komisjoni 

poliitikasuunised. Kõnealustes 

poliitkasuunistes kutsuti üles kaasama 

„järgmise kolme aasta jooksul avaliku ja 

erasektori investeeringuteks 

reaalmajandusse juurde kuni 300 miljardit 

eurot”, et soodustada investeeringuid 

töökohtade loomiseks. 

(5) Ametisseastuv Euroopa Komisjoni 

president esitas 15. juulil 2014 Euroopa 

Parlamendile Euroopa Komisjoni 

poliitikasuunised. Kõnealustes 

poliitikasuunistes kutsuti üles looma 

energialiitu ja ühendatud digitaalset 

ühtset turgu ning kaasama „järgmise 

kolme aasta jooksul avaliku ja erasektori 

investeeringuteks reaalmajandusse juurde 

kuni 300 000 000 000 eurot”, et soodustada 

investeeringuid töökohtade loomiseks. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Tuleks parandada 

investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades 

(9) Tuleks parandada 

investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades 
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takistused investeerimisel, tugevdades 

ühtset turgu ja edendades regulatiivset 

prognoositavust. Nii EFSI tegevus kui ka 

investeeringud kogu Euroopas tervikuna 

peaksid sellest täiendavast tööst kasu 

saama. 

takistused investeerimisel, tugevdades 

ühtset turgu tõeliselt toimiva kapitali-, 

digitaalse ja energiaturu loomise teel ja 

vähendades bürokraatiat ning edendades 

regulatiivset prognoositavust. Nii EFSI 

tegevus kui ka investeeringud kogu 

Euroopas tervikuna peaksid sellest 

täiendavast tööst kasu saama. 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 

lahendada probleeme, mis on seotud 

rahastamisega ja tootlike investeeringute 

rakendamisega liidus ning tagada parem 

juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 

peaksid paremast juurdepääsust 

rahastamisele saama eelkõige kasu 

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. 

Samuti on asjakohane laiendada 

paremast juurdepääsust rahastamisele 

saadavat kasu keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele, st 

kuni 3 000 töötajaga äriühingutele. 

Euroopa praeguste investeerimisraskuste 

ületamine peaks aitama tugevdada liidu 

majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 

ühtekuuluvust. 

(10) EFSI-l peaks olema kaks eesmärki: 

aidata lahendada probleeme, mis on seotud 

rahastamisega ja rakendada liidus 

pikaajalisi tootlikke strateegilisi ja 

muudatusttoovaid investeeringuid, mis 

Euroopa majandust vahetult 

hoogustavad, ning tagada parem 

juurdepääs rahastamisele kuni 3000 

töötajaga ettevõtete jaoks, pidades 
eelkõige silmas idufirmasid, 

hargettevõtteid, mikroettevõtteid, väikesi 
ja keskmise suurusega ettevõtteid ning 

kooperatiive. Euroopa praeguste 

investeerimisraskuste ületamine peaks 

aitama tugevdada liidu konkurentsivõimet, 

innovatiivset potentsiaali, majanduslikku, 

sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 

ning energia- ja ressursitõhusust 

säästvale ja ringmajandusele ülemineku 

teel. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 

investeeringuid, millel on suur majanduslik 

lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 

investeeringuid, millel on suur 

majanduslik, sotsiaalne ja 
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poliitikaeesmärke. keskkonnakaitseline lisandväärtus ja mis 

aitavad saavutada liidu poliitikaeesmärke 

ning sotsiaalset ja territoriaalset 

ühtekuuluvust. Need investeeringud 

peaksid olema kooskõlas käesolevas 

määruses transpordi, 

telekommunikatsiooni ja energia 

valdkonnas sätestatud eesmärkide ja 

kriteeriumidega, et arendada ja 

kaasajastada energiataristut, suurendada 

konkurentsivõimet ja tugevdada liidu 

energiasüsteemi julgeolekut, edendades 

energiaühendusi ning energiasüsteemide 

sünkroniseerimist teiste liidu 

süsteemidega, laiendades taastuvenergia 

kasutamist ning energia- ja 

ressursitõhusust, toetades säästvat 

arengut, arendades lairiba- ja 

digitaalteenuste võrke, samuti säästva 

transpordi võrke, ning kasutades 

koostoimevõimalusi nende sektorite vahel, 

mis tugevdab Euroopa teaduslikku ja 

tehnoloogilist baasi, toetab 

teadusringkondade ning tööstuse 

koostööd, parandab teadustulemuste 

rakendamist ning kasutuselevõtmist turul, 

hõlbustab patenteerimist ja 

tehnoloogiasiiret, suurendab ühiskonna 

saadavat kasu ning aitab paremini ära 

kasutada innovatsiooni, teadusuuringute 

ja tehnoloogilise arengu, sh teadustaristu 

ning katse- ja näidisrajatiste valdkonna 

poliitikameetmete majanduslikku ja 

tööstuslikku potentsiaali. EFSI peaks 

parandama juurdepääsu rahastamisele ja 

suurendama ettevõtjate ning teiste üksuste 

konkurentsivõimet, keskendudes eelkõige 

VKEdele. EFSI peaks toetama üleminekut 

keskkonnahoidlikule, säästvale ja 

ressursitõhusale majandusele, 

hoogustama innovatsiooni ja oskuste 

rakendamist ning kestlike kohalike 

töökohtade loomist. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 a) Võttes arvesse, et keskmise 

turukapitalisatsiooni ja kuni 

499 töötajaga väikesed äriühingud ning 

keskmise turukapitalisatsiooni ja kuni 

3 000 töötajaga äriühingud on erasektori 

ettevõtetest kõige uuenduslikumad, nende 

keskmine patentide arv, protsessi- ja 

tooteinnovatsioon ning 

investeeringutasuvus on suurem, kuid neil 

on ikkagi VKEdega sarnased rahaliste 

vahendite kättesaadavuse probleemid, 

peaks EFSI kohandama mõned oma 

finantstooted väikestele keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingutele ja 

eelkõige keskmise turukapitalisatsiooniga 

äriühingutele sobivaks.  

Selgitus 

Teatavat liiki projektide puhul, eelkõige teadusuuringute ja innovatsiooni alal, kujutab 

juurdepääsu puudumine riskikapitalile endast probleemi, mida kogevad iga liiki ettevõtjad, 

hoolimata nende suurusest. Samas kahjustab majandust kõige rohkem see, kui keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjatel puudub juurdepääs rahastamisele, kuna neid on tihti ELi 

teadus- ja arendustegevuse aruannetes esile tõstetud kui kõige innovatiivsemat ettevõtjate 

segmenti. EFSI portfelli koostamisel tuleks nende rahastamise vajadust eriti arvesse võtta. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 b) EFSI raames toetatavate 

investeeringutega tuleks aidata edendada 

liidu praegusi programme ning aruka, 

kestliku ja kaasava majanduskasvu 

strateegiat, mis võeti vastu Euroopa 

Ülemkogu 17. juuni 2010. aasta 

järeldustega. Selleks peaksid 

investeeringud aitama saavutada Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artiklites 170, 

173, 179 ja artikli 194 lõikes 1 seatud 
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eesmärke.  

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 c) Liidu investeerimispoliitika 

paremaks kooskõlastamiseks ja 

integreerimiseks kehtestati määrusega 

1303/2013 ühine strateegiline raamistik 

(ÜSR); seda integreeritud lähenemisviisi 

tuleks seega kohaldada EFSI toetatud 

tegevuse ja projektide suhtes. 

 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 d (uus)

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 d) Komisjoni teatises energialiidu 

kohta (COM(2015) 0080) rõhutatakse 

energiatõhususe kui omaette 

energiaallika tähtsust ning sätestatakse 

selgelt, et EFSI võimaldab hoonete 

renoveerimisse tehtavaid suuri 

investeeringuid võimendada. On 

tunnustatud tõsiasi, et energiatõhususe 

investeeringud loovad 2020. aastaks kuni 

2 miljonit töökohta ja võimalik, et 2030. 

aastaks veel 2 miljonit töökohta. Et tagada 

EFSI eesmärgi täitmine, milleks on 

erainvesteeringute võimendamine, 

töökohtade loomine, vastupidava 

majandusarengu edendamine ja 

makromajandusliku tasakaalustamatuse 

vähendamine, on vaja eelkõige 

keskenduda energiatõhususele. Seetõttu 

on vaja anda Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse raames 

tehnilist tuge energiatõhususe projektidele 
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sihtotstarbeliste investeerimisplatvormide 

loomiseks. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 e (uus)

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 e) Võttes arvesse, et Euroopa 

majandus vajab kohe hoogustamist, peaks 

investeeringute komitee EFSI raames 

tagatisi andma ainult niisugustele 

tehingutele ja projektidele, mille kohta 

sõlmitakse ja allkirjastatakse leping kolme 

aasta jooksul pärast kohustuse võtmist. 

Kui projektidele või tehingutele ei 

kirjutata alla kolme aasta jooksul pärast 

kohustuse võtmist, kaotab kohustus 

kehtivuse. Seega keskendub EFSI 

tegevusele, mis ühtaegu avaldab vahetut 

mõju ja soodustab ka kestlikku 

majanduskasvu, andes ühtlasi Euroopa 

lisaväärtust. 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 f (uus)

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 f) EFSI eesmärgi täitmise tagamiseks 

on hädavajalik eraldada EFSI-st 

vähemalt 5 000 000 000 eurot EIFi 

rahastamiseks EIP poolt, et kasutada seda 

eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate ning väikeste keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingute 

toetamiseks; 

 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 11 g (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 g) EFSI eesmärgi täitmise tagamiseks 

on hädavajalik eraldada EFSI-st 

vähemalt 5 000 000 000 eurot EIFi 

rahastamiseks EIP poolt, et kasutada seda 

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 

ning keskmise turukapitalisatsiooniga 

väikeste äriühingute, samuti 

innovatiivsete VKEde ja innovatiivsete 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

äriühingute toetamiseks. 

Selgitus 

EFSI-l ei ole vaja uuesti ratast leiutada. Viimase paari aasta jooksul on raamprogrammi 

„Horisont 2020” ja COSME programmi alusel kasutusele võetud mitmed VKEsid ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühinguid toetavad innovatiivsed rahastamisvahendid ning praegu 

rakendab neid EIF. Neile avaldub mitmekordistav mõju vahemikus 1:18 ja 1:28 ning 

abikõlblikud rahastamistaotlused ületavad nende võimalusi kahekordselt. Osa tagatisest 

tuleks seega kasutada edukate olemasolevate vahendite täiendamiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 h (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 h) Komisjoni teatises Euroopa 

energiajulgeoleku strateegia kohta 

(COM(2014)0330) on rõhutatud, et 

energiajulgeoleku parandamiseks peaksid 

liikmesriigid lõpule viima energia siseturu 

õigusaktide, eelkõige omandisuhete 

eraldamise eeskirjade ülevõtmise, sh säte, 

mille kohaselt kolmanda riigi ettevõtja 

poolt kontrollitud ülekandevõrguettevõtja 

täidab samu kohustusi nagu ELi 

ettevõtjate kontrollitud ettevõtjad; samas 

nõuab hiljutine kogemus teatavate 

kolmandate riikide ettevõtjatega, kes 

üritasid vältida ELi õigusaktide järgimist 

ELi territooriumil, eeskirjade rangemat 
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kohaldamist ja tugevdamist ELi ja 

liikmesriikide tasandil; seda võib 

hõlbustada säte, mille kohaselt ELi 

tagatise saamiseks on kõlblikud ainult 

need gaasiprojektid, mida teostatakse 

liikmesriikide gaasitaristu sektorites, kus 

on tulemuslikult rakendatud 

omandisuhete eraldamist. 

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  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Paljud väikesed ja keskmise suurusega 

ettevõtjad ning keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingud kogu 

liidus vajavad abi turupõhise rahastamise 

ligitõmbamisel, eelkõige suurema riskiga 

investeeringute puhul. EFSI peaks aitama 

kõnealustel ettevõtjatel lahendada 

kapitalipuudusega seotud probleeme, 

võimaldades EIP-l ja Euroopa 

Investeerimisfondil (edaspidi „EIF”) teha 

otseseid ja kaudseid kapitalisüste, samuti 

anda tagatisi kõrgekvaliteedilistele laenude 

väärtpaberistamistele ning muudele 

toodetele, mille puhul järgitakse EFSI 

eesmärke. 

(12) Paljud väikesed ja keskmise suurusega 

ettevõtjad ning keskmise 

turukapitalisatsiooniga väikesed 

äriühingud, kaasa arvatud idufirmad ja 

hargettevõtted kogu liidus vajavad abi 

turupõhise rahastamise ligitõmbamisel, 

eelkõige suurema riskiga investeeringute 

puhul. EFSI peaks aitama kõnealustel 

ettevõtjatel lahendada kapitalipuuduse ja 

turutõrgetega seotud probleeme, 

võimaldades EIP-l ja EIFil vajaduse 

korral teha otseseid ja kaudseid 

kapitalisüste, samuti anda tagatisi 

kõrgekvaliteedilistele laenude 

väärtpaberistamistele ning muudele 
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toodetele, mille puhul järgitakse EFSI 

eesmärke.  

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) EFSI tuleks luua EIP raames, et saada 

kasu EIP kogemustest ja tõendatud 

tulemustest ning tagada tehingute 

positiivne mõju võimalikult kiiresti. EFSI 

tegevus väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate ning keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingute 

rahastamisel peaks toimuma Euroopa 

Investeerimisfondi (EIF) kaudu, et saada 

kasu EIFi kogemustest selles valdkonnas. 

(13) EFSI tuleks luua EIP raames, et saada 

kasu EIP kogemustest ja tõendatud 

tulemustest ning tagada tehingute 

positiivne mõju võimalikult kiiresti. EFSI 

vahendite eraldamine väikestele ja 

keskmise suurusega ettevõtjatele ning 

väikestele keskmise turukapitalisatsiooniga 

äriühingutele, idufirmadele ja 

hargettevõtetele peaks toimuma EIFi 

kaudu, et saada kasu EIFi kogemustest 

selles valdkonnas.  

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 

millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 

väärtus. Eelkõige peaks EFSI 

keskenduma projektidele, mis edendavad 

töökohtade loomist, pikaajalist 

majanduskasvu ja konkurentsivõimet. EFSI 

peaks toetama väga erinevaid 

finantstooteid, sealhulgas omakapitali, 

võlga või tagatisi, et paremini vastata 

konkreetse projekti vajadustele. Selline lai 

tootevalik peaks võimaldama EFSI-l 

kohaneda turu vajadustega, edendades 

samas erainvesteeringuid projektidesse. 

EFSI ei tohiks asendada turupõhist 

rahastamist, vaid peaks soodustama 

erasektori poolset rahastamist, kõrvaldades 

turutõrked, et tagada avaliku sektori 

rahaliste vahendite kõige tõhusam ja 

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 

millel on suur sotsiaalne, keskkonna- ja 

majanduslik lisaväärtus. EFSI peaks 

toetama projekte, mis vastavad käesolevas 

määruses sätestatud kriteeriumidele ja 

eesmärkidele, edendavad kestlike 

kvaliteetsete töökohtade loomist, 

pikaajalist kestlikku majanduskasvu ja 

konkurentsivõimet ning aitavad saavutada 

ELi teadus- ja arendustegevuse, 

innovatsiooni, kliima- ja energiapoliitika 

ning digitaalvaldkonna eesmärke. EFSI 

peaks toetama väga erinevaid 

finantstooteid, sealhulgas omakapitali, 

kvaasiomakapitali, võlga või tagatisi, et 

paremini vastata konkreetse projekti 

vajadustele. Selline lai tootevalik peaks 

võimaldama EFSI-l kohaneda turu 
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strateegilisem kasutamine. Riigiabi 

põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 

kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 

kasutamisele. 

vajadustega, edendades samas 

erainvesteeringuid projektidesse. EFSI ei 

tohiks asendada või välja tõrjuda 

turupõhist rahastamist või piirkondlike ja 

riiklike tugipankade pakutavaid tooteid, 

vaid peaks soodustama erasektori poolset 

rahastamist, kõrvaldades turutõrked, et 

tagada avaliku sektori rahaliste vahendite 

kõige tõhusam ja strateegilisem 

kasutamine. Riigiabi põhimõtete järgimise 

nõue peaks aitama kaasa sellisele tõhusale 

ja strateegilisele kasutamisele. 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a) EFSI raames toetuskõlblikke 

projekte valides tuleks erilist tähelepanu 

pöörata energiatõhususele; energia 

tootmise või energia transportimise 

projektide üle otsustamisel tuleks hinnata, 

kas varustuskindluse eesmärke on 

võimalik saavutada säästvamalt ja 

kulutõhusamalt, vähendades 

energiatõhususe suurendamise või 

nõudlusreageeringu teel energianõudlust; 

sellega tagatakse energiatõhususe 

projektide võrdsetel tingimustel, 

sealhulgas võrdsetel tasuvusanalüüsi 

tingimustel konkureerimine projektidega, 

mille eesmärk on energiavarustuse 

suurendamine või uute taristute 

arendamine; 

Selgitus 

Energialiitu käsitlevas 25. veebruari 2015. aasta teatises COM(2015)80 „Vastupidava 

energialiidu ja tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika raamstrateegia” rõhutatakse, et 

„on vaja energiatõhusus põhjalikult ümber hinnata ja käsitleda seda kui energiat säästa 

võimaldavat omaette energiaallikat. Turu ülesehituse läbivaatamise osana tagab komisjon, et 

energiatõhusus ja nõudlusreageering saaksid konkureerida tootmisvõimsusega samal 

alusel.”. 
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Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 

tehinguid, peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mille riski ja tootluse profiil 

on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 

instrumentidel. EFSI peaks rahastama 

projekte kogu liidus, sealhulgas riikides, 

mida finantskriis kõige rohkem mõjutas. 

EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei 

ole võimalik rahastada mõistlikel 

tingimustel muudest allikatest. 

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 

tehinguid, peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mille riski ja tootluse profiil 

on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 

instrumentidel. Veelgi kõrgem riskiprofiil 

peaks olema lubatud teadus- ja 

arendustegevuse ning innovatsiooniga 

seotud projektide puhul. EFSI peaks 

rahastama projekte kogu liidus, vältides 

geograafilist koondumist ja soodustades 

investeeringuid vähem arenenud 

kapitaliturgudega piirkondades, 
sealhulgas riikides, mida finantskriis kõige 

rohkem mõjutas ja kus investeeringute 

osakaal SKPst on oluliselt vähenenud. 

EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei 

ole võimalik rahastada mõistlikel 

tingimustel muudest allikatest. 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 a) Turupõhised stiimulid ja EFSI 

pakutav täiendavus peaksid tagama, et 

EFSI keskendub ilma mingi eelneva 

piirkondliku jaotuseta ühiskondlikult ja 

majanduslikult elujõulistele projektidele, 

et eelkõige reageerida suurtele 

investeeringuvajadustele või turutõrgetele. 

Vähem arenenud finantsturuga 

liikmesriikidele tuleks anda asjakohast 

tehnilist abi, et tagada käesoleva määruse 

üldeesmärkide saavutamine. Samal ajal 

peaks EFSI suutma toetada keskkonna 

seisukohast mõistlikke projekte ning 

tooma kasu suure kasvupotentsiaaliga 

tööstusharudele ja tehnoloogiale. 
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Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) EFSI peaks keskenduma 

investeeringutele, mis eeldatavalt on 

majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 

millega võib kaasneda asjakohane risk, 

kuid mis samas peavad vastama 

teatavatele EFSI rahastamise nõuetele. 

(16) EFSI peaks keskenduma 

investeeringutele, mis eeldatavalt on 

majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 

EFSI tooteportfelli pakutavate tingimuste 

kohaselt pankadele sobivad, kuid mille 

turuleviimine on takistatud. Lisaks peaks 

EFSI raames rahastatavate projektide 

keskmine risk olema suurem kui mis 

tahes muude olemasolevate ELi 

investeerimisportfellide puhul ning see 

peaks keskenduma turulähedasele 

innovatsioonile, mis vajab toetust n-ö 

surnud punktist ülesaamiseks. 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (16 a) EFSI jaoks tuleks näha ette 

asjakohane juhtimisstruktuur, mille ainus 

eesmärk peaks olema tagada ELi tagatise 

asjakohane kasutamine. 

Juhtimisstruktuuri peaksid moodustama 

juhtorgan, tegevdirektor ja 

investeeringute komitee. See ei tohiks 

minna vastuollu EIP otsuste tegemisega 

ega seda häirida ega tohiks asendada EIP 

juhtorganeid. Juhtorgan peaks välja 

töötama ja vastu võtma 

investeerimissuunised, mille kohaselt 

peaks ELi tagatise kasutamise üle 

otsustama investeeringute komitee. 

Suunised peaksid täiendama käesolevas 

määruses ELi tagatise kasutamise kohta 

sätestatud suuniseid, kuid ei tohiks 

nendega vastuollu minna. Komisjonile 

antakse volitused investeerimissuuniseid 

käsitlevate delegeeritud õigusaktide 
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vastuvõtmiseks. Tegevdirektor peaks 

vastutama EFSI igapäevase juhtimise eest 

ja valmistama ette investeeringute komitee 

kohtumisi. 

Muudatusettepanek  25 

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 

projektide ülesehituse ja rahastamise ning 
investeerimisprojektide valdkonnas 

käesolevas määruses osutatud sektorites, 

samuti liidu geograafilistel turgudel. 

Investeeringute komitee peaks andma aru 

EFSI juhtorganile, kes peaks teostama 

järelevalvet EFSI eesmärkide saavutamise 

üle. Selleks et tõhusalt ära kasutada EIFi 

kogemusi, peaks EFSI toetama EIFi 

rahastamist, et EIF saaks võtta ette 

individuaalseid projekte väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate ning 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

äriühingute valdkonnas. Investeeringute 

komitee otsused peaksid olema tehtud 

lubamatu sekkumiseta, et tagada komitee 

täielik sõltumatus, millest sõltub 

investorite usaldus. 

 

 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17 a) Juhtorgani ja investeeringute 

komitee läbipaistvuse, vastutuse ja 

sõltumatuse eesmärgil tuleks vastu võtta 

ja rakendada huvide konflikti vältimise 

süsteem. 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17 b) Investeeringute komitee jälgib, et 

EIFi üldine investeerimisstrateegia ELi 

tagatisega investeeringute puhul oleks 

käesoleva määruse eesmärkide ja 

kriteeriumidega kooskõlas. Igapäevane 

juhtimine, projektide valimine ja 

järelmeetmed peaksid siiski kuuluma 

EIFi pädevusse. 

 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17 c) Et tagada käesolevas määruses 

sätestatud eesmärkide täitmine ja 

saavutada projektide laialdane 

geograafiline ulatus liidus, tuleks anda 

tehnilist abi liikmesriikidele, mille 

kapitaliturud on teiste liikmesriikidega 

võrreldes vähem arenenud. 

 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Selleks et EFSI saaks toetada 

investeeringuid, peaks liit andma tagatise 

summas 16 000 000 000 eurot. 

Portfellipõhise andmise korral peaks 

sõltuvalt instrumendi liigist (nt võlg, 

omakapital või tagatised) kohaldama 

tagatise ulatuse suhtes ülempiiri, mida 

kajastatakse protsendina olemasolevate 

kohustuste portfelli mahust. 

Prognoositakse, et tagatise 

kombineerimisel EIP eraldatava 

5 000 000 000 euroga peaks EFSI toetus 

võimaldama teha täiendavaid EIP ja EIFi 

investeeringuid 60 800 000 000 eurot. 

Need EFSI toetatavad 60 800 000 000 

eurot peaksid võimaldama teha aastatel 

2015–2017 investeeringuid liidus kokku 

315 000 000 000 eurot. Tagatised, mis on 

seotud projektidega, mis on viidud lõpule 

ilma tagatist realiseerimata, on 

kättesaadavad uute tehingute toetamiseks. 

(18) Selleks et EFSI saaks toetada 

investeeringuid, peaks liit andma tagatise 

summas 16 000 000 000 eurot. 

Portfellipõhise andmise korral peaks 

sõltuvalt instrumendi liigist (nt võlg, 

omakapital või tagatised) kohaldama 

tagatise ulatuse suhtes ülempiiri, mida 

kajastatakse protsendina olemasolevate 

kohustuste portfelli mahust. 

Prognoositakse, et tagatise 

kombineerimisel EIP eraldatava 

5 000 000 000 euroga peaks EFSI toetus 

võimaldama teha täiendavaid EIP ja EIFi 

investeeringuid 60 800 000 000 eurot. 

Need EFSI toetatavad 60 800 000 000 

eurot peaksid võimaldama teha 

kolmeaastase ajavahemiku jooksul alates 

käesoleva määruse jõustumisest 
investeeringuid liidus kokku vähemalt 

315 000 000 000 eurot. Tagatised, mis on 

seotud projektidega, mis on viidud lõpule 

ilma tagatist realiseerimata, on 

kättesaadavad uute tehingute toetamiseks 

tagatise kättesaadavusaja jooksul. 

Selgitus 

Arvestades vajadust Euroopa investeerimiskliimat viivitamata ergutada, ei tohiks lepingute 

sõlmimisega EFSI raames viivitada. Toetamiseks tuleks muidugi välja valida ainult tõepoolest 

toetuskõlblikud projektid. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (18 a) Euroopa Komisjon esitas 13. 

jaanuaril 2015. aastal teatise selle kohta, 

kuidas ta kavatseb kohaldada stabiilsuse 

ja kasvu pakti kehtivaid nõudeid. 

Liikmesriikide kaasrahastamise 

meetmetes, mida EFSI toetab, sh 
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üleminekuajal, saab kasutada stabiilsuse 

ja kasvu pakti praeguste eeskirjade 

paindlikkust, mis on sätestatud komisjoni 

13. jaanuari 2015. aasta teatises 

kooskõlas seal kindlaks määratud 

tingimuste ja piirangutega.  

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (18 b) Et tagada EFSI kahe eesmärgi 

täitmine, on hädavajalik, et EFSIst 

eraldatakse 5 000 000 000 eurot EIP-

poolseks EIFi rahastamiseks, mida 

kasutatakse väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate ning keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingute, 

samuti innovaatiliste VKEde ja 

innovaatiliste keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingute 

toetamiseks. 

Selgitus 

Et EFSI saaks täita oma kaht eesmärki, on oluline selgitada, et osa tagatisest tuleb 

reserveerida riskikapitali kättesaadavuseks VKEde ja väikeste keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingute toetamiseks. Seotud muudatusettepanekuga artikli 1, 

artikli 5 lõike 2 punkti e ja artikli 7 kohta. 

 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (18 c) Et tagada EFSI eesmärgi täitmine, 

on hädavajalik eraldada EFSI-st 5 000 

000 000 eurot EIFi rahastamiseks EIP 

poolt, et kasutada seda sihtotstarbeliselt 

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
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ning keskmise turukapitalisatsiooniga 

väikeste äriühingute, samuti 

innovatiivsete VKEde toetamiseks; 

 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) EFSI vahendite täiendavaks 

suurendamiseks peaks selles osalemine 

olema olemasolevate panustajate 

nõusolekul avatud kolmandatele isikutele, 

sealhulgas liikmesriikidele, riiklikele 

tugipankadele või liikmesriikide omandis 

olevatele või kontrollitavatele avalik-

õiguslikele asutustele, erasektori 

üksustele ja liiduvälistele üksustele. 

Kolmandad isikud võivad otseselt 

panustada EFSI ja võtta osa EFSI 

juhtimisstruktuurist. 

(19) Et võimalikult lühikese ajaga 

saavutada eesmärgiks seatud 

315 000 000 000 eurot, peaksid riiklikud 

tugipangad või finantseerimisasutused 

ning investeerimisplatvormid ja fondid 
EFSI tagatise toel aktiivselt osalema 

elujõuliste projektide väljaselgitamisel, 

arendamisel ja vajaduse korral 

ühendamisel ning potentsiaalsete 

investorite huvi äratamisel. Sellega seoses 
peaks olema võimalik luua 

makropiirkondlikke platvorme piiriüleste 

projektide või liikmesriikideüleste 

rühmaprojektide edendamiseks 

piirkondlikust vaatenurgast lähtudes. 

 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Projektide tasandil võivad kolmandad 

isikud kaasrahastada EFSIga 

projektipõhiselt või 

investeerimisplatvormide kaudu, mis on 

seotud teatavate geograafiliste 

piirkondadega või valdkondlike 

sektoritega. 

(20) Projektide tasandil võivad kolmandad 

isikud kaasrahastada EFSIga 

projektipõhiselt või 

investeerimisplatvormide kaudu, mis on 

seotud teatavate geograafiliste 

piirkondadega või valdkondlike 

sektoritega. Erilist tähelepanu tuleks 

pöörata investeerimisplatvormidele, mis 

on suunatud suure majandusliku ja 

ühiskondliku lisaväärtusega uuenevatele 
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sektoritele, ning 

investeerimisplatvormidele, mis 

ühendavad jätkusuutlikke ja 

innovatiivseid väikeprojekte, mida juhivad 

eelkõige piirkonnad, linnad ja VKEd; 

näiteks energiatõhususe projektid, nagu 

ehitiste renoveerimine, nutivõrkude 

projektid ja uued kodanikele suunatud 

teenused, mis põhinevad digitaalsetel 

innovatiivsetel vahenditel. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Tingimusel et täidetud on kõik 

asjaomased abikõlblikkuse kriteeriumid, 

võivad liikmesriigid kasutada Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfonde, et 

panustada selliste toetuskõlblike projektide 

rahastamisse, mida toetatakse ELi 

tagatisega. Kõnealuse lähenemisviisi 

paindlikkus peaks võimaldama 

maksimaalselt tõmmata ligi investoreid 

EFSI investeeringute valdkondades.  

(21) EFSI peaks täiendama olemasolevaid 

piirkondlikke, riiklikke ja ELi programme 

ning ka tavapärast EIP tegevust. 

Tingimusel et täidetud on kõik asjaomased 

abikõlblikkuse kriteeriumid, võivad 

kolmandad isikud olla koos EFSIga 

kaasrahastajaks projektipõhiselt või 

investeerimisplatvormide kaudu, mis on 

seotud geograafiliste või valdkondlike 

sektoritega, ning liikmesriigid võivad 

kasutada mis tahes liidu 

rahastamisvahendeid, kaasa arvatud 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid, 

et panustada selliste toetuskõlblike 

projektide rahastamisse, mida toetatakse 

ELi tagatisega. Kõnealuse lähenemisviisi 

paindlikkus peaks võimaldama 

maksimaalselt tõmmata ligi investoreid 

EFSI investeeringute valdkondades ning 

kaasata sotsiaalpartnereid ja riigiasutusi. 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise (22) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
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lepingule peaksid EFSI toetatavad taristu- 

ja projektiinvesteeringud olema kooskõlas 

riigiabi eeskirjadega. Sellega seoses teatas 

komisjon, et määrab kindlaks riigiabi 

hindamise põhimõtted, millele projekt peab 

EFSI toetuse saamiseks vastama. Komisjon 

on teatanud, et juhul, kui projekt vastab 

kõnealustele kriteeriumidele ja saab EFSI 

toetust, hinnatakse mis tahes riiklikku 

täiendavat toetust riigiabi lihtsustatud ja 

kiirendatud hindamismenetluse raames, 

mille puhul kontrollib komisjon täiendavalt 

üksnes avaliku sektori toetuse 

proportsionaalsust (ülemäärase hüvitamise 

puudumine). Samuti on komisjon 

teatanud, et annab täiendavaid suuniseid 

põhimõtete kohta, et tagada avaliku 

sektori vahendite tõhus kasutamine. 

lepingule peaksid EFSI toetatavad taristu- 

ja projektiinvesteeringud olema kooskõlas 

riigiabi eeskirjadega. Sellega seoses teatas 

komisjon, et määrab kindlaks riigiabi 

hindamise põhimõtted, millele projekt peab 

EFSI toetuse saamiseks vastama. Komisjon 

on teatanud, et juhul, kui projekt vastab 

kõnealustele kriteeriumidele ja saab EFSI 

toetust, hinnatakse mis tahes riiklikku 

täiendavat toetust riigiabi lihtsustatud ja 

kiirendatud hindamismenetluse raames, 

mille puhul kontrollib komisjon täiendavalt 

üksnes avaliku sektori toetuse 

proportsionaalsust (ülemäärase hüvitamise 

puudumine). Eesmärgiga tagada avalike 

vahendite tõhus kasutamine, peaks 

komisjon andma täiendavaid suuniseid, et 

tagada täielik kooskõla sektoripõhiste 

riigiabi eeskirjadega. Riigiabi põhimõtete 

järgimise nõue peaks EFSI vahendite 

tõhusale kasutamisele kaasa aitama. 

 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) EIP peaks korrapäraselt hindama EFSI 

toetatavaid tegevusi, et hinnata nende 

asjakohasust, tulemusi ja mõju ning teha 

kindlaks aspektid, millega saab tulevast 

tegevusi tõhustada. Sellised hindamised 

peaksid toetama vastutust ja 

jätkusuutlikkuse analüüsi. 

(25) EIP ja komisjon peaksid korrapäraselt 

hindama EFSI toetatavaid tegevusi, et 

hinnata nende asjakohasust, tulemusi ja 

mõju ning kooskõla ja järjepidevust 

muude ELi meetmete ja 

rahastamisvahenditega ning teha kindlaks 

aspektid, millega saab tulevast tegevust 

tõhustada. Sellised hindamised peaksid 

toetama vastutust ja jätkusuutlikkuse 

analüüsi. 

Selgitus 

Võttes arvesse vajadust tagada läbipaistvus ja seadusandja piisav kontroll, on hindamine ja 

sellele järgnev aruandlus olulise tähtsusega, et tagada EFSI sujuv rakendamine. 
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Muudatusettepanek  38 

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 ning 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

juhtimisorganite teadmisi ja niisuguste 

projektide häid tavasid nagu ELENA 

(Euroopa kohaliku energiaabi fond), 

InnovFin (innovaatoritele suunatud ELi 

rahastamisalgatus) ja EEIF (Euroopa 

energiatõhususe fond). See peaks olema 

ühtne kontaktpunkt küsimustes, mis on 

seotud investeeringute tehnilise abiga 

liidus, pakkudes võimaluse korral 

detsentraliseeritult tehnilist abi. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse loomine 

ühtse kontaktpunktina ja selle pakutavad 

uued teenused ei muuda mingil moel 

olemasolevate tehnilise abi programmide 

eesmärki ega mõjuta nende kvaliteeti ega 

suutlikkust oma ülesannete täitmisel. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (26 a) Euroopa investeerimisnõustamise 

keskus tugineb eeskätt selliste 

programmide heale tavale nagu ELENA, 

EEIF, JEREMIE (ühine 

rahastamisskeem väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtete jaoks), JASPERS 

(ühisabi Euroopa piirkondade projektide 
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toetamiseks), JESSICA (ühine Euroopa 

toetus jätkusuutlikeks investeeringuteks 

linnapiirkondades) ja JASMINE 

(ühismeede mikrokrediidiasutuste 

toetamiseks Euroopas). Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus suunab 

projekti edendajad vajaduse korral nende 

üksuste juurde ja juhib tehnilise abi 

andmist nende kaudu. 

 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 27 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(27) EIP-le antava ELi tagatisega seotud 

riskide katmiseks tuleks luua tagatisfond. 

Tagatisfond tuleks luua järk-järguliste 

maksetega liidu eelarvest. Lisaks tuleks 

tagatisfondi täiendada ka selliste projektide 

tuludest ja tagasimaksetest, mis on saanud 

EFSI toetust, ja summadest, mis on sisse 

nõutud lepingulised kohustused täitmata 

jätnud võlgnikelt, kui tagatisfond on juba 

EIP-le tagatise välja maksnud. 

(27) EIP-le antava ELi tagatisega seotud 

riskide katmiseks tuleks luua tagatisfond. 

Tagatisfond tuleks luua järk-järguliste 

maksetega liidu eelarvest. Lisaks tuleks 

tagatisfondi täiendada ka selliste projektide 

tuludest ja tagasimaksetest, mis on saanud 

EFSI toetust, ja summadest, mis on sisse 

nõutud lepingulised kohustused täitmata 

jätnud võlgnikelt, kui tagatisfond on juba 

EIP-le tagatise välja maksnud. Mis tahes 

EFSI tehingutest saadav tasu, mis ületab 

tagatisfondi sihtsumma/vajaduse, 

suunatakse vastavale ELi eelarvereale, 

mida vähendati EFSI tagatisfondi 

loomiseks. 

Selgitus 

Ülejäävad tagasisaadavad vahendid ja tulud, mis ületavad ELi tagatise sihtsummat, tuleks 

uuesti lisada liidu üldeelarvesse ja suunata tagasi eelarveridadesse, kust algselt saadi panus 

tagatisfondi.  
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Muudatusettepanek  41 

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) Euroopa Parlament ja nõukogu 

kiidavad ELi tagatisfondi rahastamise 

liidu eelarvest järk-järgult heaks aastase 

eelarvemenetluse käigus kuni 

2020. aastani. Sel eesmärgil peaks 

eelarvepädev institutsioon kasutama 

vajaduse korral kõiki olemasolevaid 

paindlikkusmehhanisme ja asjakohaseid 

sätteid kooskõlas 2014.–2020. aasta 

mitmeaastase finantsraamistiku 

määrusega, tagades mõningaid 

olemasolevaid ELi programme, nagu 

„Horisont 2020” ja Euroopa ühendamise 

rahastu, iseloomustavate mitmeaastaste 

kohustuste puhul maksimaalse 

lineaarsuse ja kindlustades rahastamise 

toimimise ja elujõulisuse vastavalt 

mitmeaastases finantsraamistikus ette 

nähtud eelarvele. Tagatisfondi 

rahastamine tuleks läbi vaadata 

mitmeaastase finantsraamistiku 

vahekokkuvõtte raames, mis algab 

hiljemalt 2016. aasta lõpus, nagu on ette 

nähtud nõukogu 2. detsembri 2013. aasta 

määruse (EL) nr 1311/2013 (millega 

määratakse kindlaks mitmeaastane 

finantsraamistik aastateks 2014–2020) 

artiklis 2. Võttes arvesse kasvavat vajadust 

liidu tasandi poliitilise tegevuskava ja 

rahastamisprogrammide järele, et 

ergutada Euroopa majanduskasvu ja 

töökohtade loomist, tuleks läbivaatamise 

käigus suurendada rubriigi 1a varusid ja 

kulukohustusi. 

__________________  

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 
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tunnistatakse kehtetuks otsus nr 

1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 

104). 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EL) nr 1316/2013, 11. detsember 

2013, millega luuakse Euroopa 

Ühendamise Rahastu, muudetakse 

määrust (EL) nr 913/2010 ning 

tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) 

nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 

348, 20.12.2013, lk 129). 

 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (32 a) Liikmesriikidel peaks olema 

võimalik osaleda Euroopa 

investeerimisprojektide registri loomises, 

sealhulgas edastades teavet oma 

territooriumil toimuvate 

investeerimisprojektide kohta komisjonile 

ja EIP-le. Enne registri avamist peaksid 

komisjon ja EIP korraldama 

liikmesriikide, ekspertide ja 

sidusrühmadega asjakohased 

konsultatsioonid registrisse kantavate 

projektide põhimõtete ja suuniste ning 

üksikprojekte käsitleva teabe avaldamise 

vormi teemal. 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 34 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(34) Selleks et tagada aruandekohustus 

Euroopa kodanike ees, peaks EIP 

korrapäraselt esitama Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruandeid 

EFSI edusammude ja mõju kohta. 

(34) Selleks et tagada aruandekohustus 

Euroopa kodanike ees, peaks komisjon 

pärast käesoleva määruse jõustumist 
esitama Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aastaaruandeid, mis sisaldavad 
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hinnangut ELi tagatise kasutamise ja 

käesolevas määruses sätestatud 

üldeesmärkide ning kriteeriumide täitmise 
kohta, sealhulgas erakapitali 

kasutuselevõtu, täiendavuse ning 

majandusliku ja sotsiaalse lisaväärtuse 

kohta. Vajaduse korral tuleks aruandele 

lisada ettepanek Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule käesoleva määruse 

muutmiseks. EIP peaks koostöös EIFiga 

esitama kaks korda aastas Euroopa 

Komisjonile, Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aruande EIP ja EIFi 

rahastamis- ja investeerimistegevuse 

kohta, kaasa arvatud teave rahastatud 

projektide, kasutatud rahastamisvahendite 

ja rahastatud projektide rakendamise 

seisu ning EFSI tehingutest tuleneva 

kahjumi kohta. Nurjunud projektide 

puhul hõlmab aruanne olukorra 

põhjalikku analüüsi, tõstes esile 

võimalikku mõju tagatisfondile.  

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 36 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(36) Kuna käeoleva määruse eesmärke, 

nimelt toetada investeeringuid liidus ja 

tagada parem juurdepääs rahastamisele 

kuni 3 000 töötajaga äriühingutele, ei 

suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, 

sest liikmesriikide fiskaalvõimekus 

meetmete võtmiseks on erinev, ning on 

neid meetme ulatuse ja toime tõttu parem 

saavutada liidu tasandil, võib liit võtta 

meetmeid vastavalt Euroopa Liidu lepingu 

artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 

põhimõttele. Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 

lähe käesolev määrus nimetatud 

eesmärkide saavutamiseks vajalikust 

kaugemale, 

(36) Kuna käeoleva määruse eesmärke, 

nimelt toetada investeeringuid liidus ja 

tagada parem juurdepääs rahastamisele 

kuni 3 000 töötajaga äriühingutele, ei 

suuda liikmesriigid üksi piisavalt 

saavutada, vaid neid on 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, 
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Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 36 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (36 a) Komisjon ja EIP peaksid sõlmima 

lepingu, milles täpsustatakse käesolevas 

määruses EFSI haldamiseks sätestatud 

tingimused. Leping ei tohiks piirata liidu 

seadusandja, eelarvepädeva institutsiooni 

ega EIP aluslepingutes sätestatud 

pädevust ning peaks seetõttu piirduma 

elementidega, mis on peamiselt tehnilist ja 

halduslikku laadi ning mis ei ole küll 

olulise tähtsusega, kuid on siiski EFSI 

tõhusaks rakendamiseks vajalikud. 

Komisjon peaks kõnealuse lepingu koos 

investeerimissuunistega vastu võtma 

delegeeritud õigusaktina. 

Selgitus 

EFSI lepingud peaksid olema eranditult haldusliku iseloomuga, jättes algatuse olulised osad 

seadusandja otsustada. Need otsused tuleks rakendada lepinguga. EFSI leping tuleks vastu 

võtta delegeeritud õigusakti abil, et võimaldada seadusandjal teostada piisavat kontrolli. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon sõlmib Euroopa 

Investeerimispangaga (edaspidi „EIP”) 

lepingu Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (edaspidi „EFSI”) 

asutamise kohta. 

1. Käesoleva määrusega asutatakse 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute 

Fond (EFSI), ELi tagatis ja ELi 

tagatisfond. 

 2. Selleks nähakse määruses ette, et 

komisjon peab Euroopa 

Investeerimispangaga (EIP) läbirääkimisi 

lepingu eelnõu üle, mis käsitleb Euroopa 
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Strateegiliste Investeeringute Fondi 

(EFSI) haldamist. Leping sisaldab ainult 

tehnilisi ja halduslikke elemente ja on 

käesolevas määruses sätestatud nõuetega 

täielikult kooskõlas. 

 3. Komisjonile antakse õigus sõlmida 

vastavalt artiklile 17 delegeeritud 

õigusakti abil liidu nimel EFSIga leping 

ja võtta hiljem vastu selle 

muudatusettepanekuid, tingimusel, et 

EFSI leping vastab käesoleva määruse 

nõuetele. 

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. 

4. EFSI eesmärk on toetada liidus 

investeeringuid, mis edendavad 

konkurentsivõimelist ja säästvat kasvu, et 

ületada investeeringute nappus 

liikmesriikides. EIP riskivõtmisvõime 

suurendamise teel EFSI: 

 – toetab pikaajalisi, tootlikke ja 

strateegilisi investeeringuid; 

 – tagab kuni 3000 töötajaga ettevõtete 

juurdepääsu rahastamisele, keskendudes 

eelkõige idufirmadele, mikro-, väike- ja 

keskmise suurusega ettevõtetele ning 

väikestele keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingutele.  

2. EFSI leping on ühinemiseks avatud 

liikmesriikidele. Olemasolevate panustajate 

nõusolekul on EFSI leping avatud 

ühinemiseks ka muudele kolmandatele 

isikutele, sealhulgas riiklikele 

tugipankadele või liikmesriikide omandis 

olevatele või kontrollitavatele avalik-

õiguslikele asutustele ning erasektori 

üksustele. 

5. EFSI leping on ühinemiseks avatud 

liikmesriikidele kooskõlas EFSI lepingus 

sätestatud tingimustega. Olemasolevate 

panustajate nõusolekul on EFSI leping 

avatud ühinemiseks ka muudele 

kolmandatele isikutele, sealhulgas 

riiklikele tugipankadele või liikmesriikide 

omandis olevatele või kontrollitavatele 

avalik-õiguslikele asutustele ning 

erasektori üksustele. 

 6. Investeeringute komitee annab 

käesoleva määruse kohaseid tagatisi 

ainult niisugustele tehingutele ja 

projektidele, mille kohta sõlmitakse ja 

allkirjastatakse leping kolme aasta 

jooksul pärast kohustuse võtmist. Kui 

projektidele või tehingutele ei kirjutata 

alla kolme aasta jooksul pärast kohustuse 
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võtmist, kaotab kohustus kehtivuse. 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  Artikkel 1 a 

 Mõisted 

 Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi 

mõisteid. 

 (a) „riiklik tugipank või 

finantseerimisasutus” – kutseliselt 

rahastamise valdkonnas tegutsev 

juriidiline isik, kes on saanud 

liikmesriigilt volituse tegeleda kas kesksel, 

piirkondlikul või kohalikul tasandil 

riikliku arendus- või edendustegevusega, 

mille põhieesmärk on turutõrgete 

kõrvaldamine või mitteoptimaalsete 

investeerimisolukordade lahendamine; 

 (b) „investeerimisplatvorm” – 

eriotstarbelised vahendid, hallatavad 

kontod, lepingupõhised kaasrahastamise 

või riskijagamise kokkulepped või mis 

tahes muul viisil sõlmitud kokkulepped, 

mille kaudu üksused suunavad 

finantsvahendeid mitmesuguste 

investeerimisprojektide rahastamiseks 

liidus; 

 (c) „väikesed ja keskmise suurusega 

ettevõtjad (VKEd)” – soovituses 

2003/361/EÜ määratletud mikro-, 

väikesed ja keskmise suurusega 

ettevõtjad; 

 (d) „väikesed keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingud” – 

komisjoni suunistes C(2014)34/21a 

määratletud juriidilised isikud, kelle 

töötajate arv ei ole suurem kui 499; 

 (g) „täiendavus” – EFSI toetus 

tehingutele, millega kõrvaldatakse 

turutõrkeid, leevendatakse investeeringute 
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nappust või lahendatakse 

mitteoptimaalseid investeerimisolukordi 

ning mida ei oleks ilma EFSI toetuseta sel 

ajavahemikul või samas ulatuses saanud 

teha EIP tavapäraste vahenditega, EIFi 

kaudu, ELi vahenditega või piirkondlike 

tugipankade ja kommertspankade abiga. 

ELi tagatist võib seega kombineerida 

olemasolevate ELi rahastamisvahenditega 

või kasutada nende täiendamiseks, 

kiirendamiseks või tugevdamiseks. 

 (h) „EFSI leping” – õiguslik vahend, 

millega komisjon ja EIP täpsustavad 

käesolevas määruses EFSI haldamiseks 

sätestatud tingimusi; 

 (i) „Euroopa investeerimisnõustamise 

keskuse leping” – õiguslik vahend, 

millega komisjon ja EIP täpsustavad 

Euroopa investeerimisnõustamise keskuse 

rakendamiseks käesolevas määruses 

sätestatud tingimusi. 

 _____________ 

 1a Suunised 

riskifinantseerimisinvesteeringute 

edendamiseks antava riigiabi kohta. 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) sätted, mille kohaselt luuakse EFSI 

eraldiseisva, selgelt eristatava ja 

läbipaistva tagatissüsteemina ning EIP 

hallatava eraldi kontona; 

(a) EFSI loomist ning EIP rahalise panuse 

suurust ja tingimusi käsitlev kord, kaasa 

arvatud EIP poolt EFSI kaudu Euroopa 

Investeerimisfondile (EIF) antava 

vähemalt 5 000 000 000 eurot moodustava 

rahastamise või tagatiste tingimused. 

 

 

Muudatusettepanek  49 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) EIP poolt EFSI kaudu Euroopa 

Investeerimisfondile (edaspidi „EIF”) 

antava rahastamise tingimused; 

(c) nõuded, mis hõlmavad ELi tagatist, 

mis on EIP-le antav tingimusteta ning 

tagasivõetamatu esimese nõude tagatis, 

sealhulgas: 

 (i) üksikasjalikud eeskirjad ELi tagatise 

andmise kohta vastavalt artiklile 7, nende 

seas tagatise andmise viisid ja eri liiki 

instrumentide portfellide 

kindlaksmääratud tagatis; 

 (ii) nõuded, mille kohaselt riski võtmise 

eest saadud tasu tuleb jaotada panustajate 

vahel proportsionaalselt nende 

osakaaluga riski võtmisel; 

 (iii) nõuded, mille kohaselt liidu tasu ja 

ELi tagatise väljamaksed toimuvad 

õigeaegselt ja ainult üks kord aastas 

pärast tasu ja tehingutest saadud kahjude 

tasaarvestamist; 

 (iv) ELi tagatise kasutamise nõuded 

kooskõlas käesoleva määruse artikliga 5, 

sealhulgas maksetingimused, nagu 

konkreetsed tähtajad, võlgnetavate 

summade intress ja vajalik likviidsusega 

seotud kord; 

 (v) sätted ja menetlused, mis on seotud 

nõuete sissenõudmisega, mis artikli 7 

lõike 4 kohaselt usaldatakse EIP-le; 

Selgitus 

EFSI lepingud peaksid olema eranditult haldusliku iseloomuga, jättes algatuse olulised osad 

seadusandja otsustada. Seetõttu peaksid olulised sätted sisalduma määruses, mitte EFSI 

lepingus. Vastavalt sellele on kehtestatud üksikasjalikud sätted. 

 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d  
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) EFSI juhtimiskord vastavalt artiklile 

3, ilma et see piiraks Euroopa 

Investeerimispanga põhikirja 

kohaldamist; 

(d) ELi tagatise kasutamise 

investeeringute komitee poolt 

heakskiitmise kord üksikute projektide 

puhul kooskõlas käesoleva määrusega ja 

eelkõige artikliga 2a; 

Selgitus 

EFSI lepingud peaksid olema eranditult haldusliku iseloomuga, jättes algatuse olulised osad 

seadusandja otsustada. Seetõttu peaksid olulised sätted sisalduma määruses, mitte EFSI 

lepingus. Sellele vastavalt on kehtestatud üksikasjalikud sätted. 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) üksikasjalikud eeskirjad ELi tagatise 

andmise kohta vastavalt artiklile 7, 

sealhulgas eri liiki instrumentide 

portfellide tagatise ülempiir, ELi tagatise 

realiseerimine, mis väljaarvatud 

omakapitali võimaliku vähenemise korral 

toimub üksnes kord aastas pärast 

tehingutest tuleneva tulu ja kahju 

tasaarvestamist, ja tasu ELi tagatise eest 

ning nõue, mille kohaselt jaotatakse riski 

võtmise eest saadud tasu panustajate 

vahel proportsionaalselt nende vastava 

riski osakaaluga; 

(e) investeerimisettepanekute esitamise 

kord ja ELi tagatise kasutamiseks tehtud 

ettepanekute heakskiitmise kord, 

sealhulgas: 

 (i) investeeringute komiteele projektide 

edastamise kord;; 

 (ii) nõue, mille kohaselt ELi tagatise 

kasutamiseks tehtud ettepanekute 

esitamise ja heakskiitmise kord ei mõjuta 

EIP otsuste tegemise eeskirju, mis on 

sätestatud Euroopa Investeerimispanga 

põhikirjas; 

 (iii) eeskirjad, milles täpsustatakse artikli 

20 kohased üleminekusätted, eelkõige see, 

kuidas artiklis 20 osutatud ajavahemikul 
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EIP poolt allkirjastatud tehingud kaetakse 

ELi tagatisega. 

Selgitus 

EFSI lepingud peaksid olema eranditult haldusliku iseloomuga, jättes algatuse olulised osad 

seadusandja otsustada. Seetõttu peaksid olulised sätted sisalduma määruses, mitte EFSI 

lepingus. Sellele vastavalt on kehtestatud üksikasjalikud sätted. 

 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt f  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) nõuete sissenõudmist käsitlevad sätted 

ja menetlused; 

(f) investeerimisettepanekute esitamise 

kord ja ELi tagatise kasutamiseks tehtud 

ettepanekute heakskiitmise kord, 

sealhulgas: 

 (i) investeeringute komiteele projektide 

edastamise kord; 

 (ii) nõue, mille kohaselt ELi tagatise 

kasutamiseks tehtud ettepanekute 

esitamise ja heakskiitmise kord ei mõjuta 

EIP otsuste tegemise eeskirju, mis on 

sätestatud Euroopa Investeerimispanga 

põhikirjas; 

 (iii) eeskirjad, milles täpsustatakse artikli 

20 kohased üleminekusätted, eelkõige see, 

kuidas artiklis 20 osutatud ajavahemikul 

EIP poolt allkirjastatud tehingud kaetakse 

ELi tagatisega. 

Selgitus 

EFSI lepingud peaksid olema eranditult haldusliku iseloomuga, jättes algatuse olulised osad 

seadusandja otsustada. Seetõttu peaksid olulised sätted sisalduma määruses, mitte EFSI 

lepingus. Sellele vastavalt on kehtestatud üksikasjalikud sätted. 
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Muudatusettepanek  53 

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 lõikes 2 sätestatud 

eesmärkide ja kriteeriumide täitmine, 

samuti konkreetsed tähtajad ja peamised 

tulemusnäitajad, sealhulgas töökohtade 

loomine ja VKEde osalemine. 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt j 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(j) ELi tagatise ulatust käsitlevad sätted. välja jäetud 

Selgitus 

Seda aspekti hõlmavad üksikasjalikud sätted on lisatud eespool. 

 

 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt j a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (j a) kõik muud EFSI juhtimiseks 

vajalikud halduslikud või 

organisatsioonilised tingimused; 

 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EFSI lepinguga nähakse ette EFSI 

toetusega tehingute ja EIP muude tehingute 

selge eristamine. 

EFSI lepinguga nähakse ette EFSI 

toetusega tehingute ja EIP muude tehingute 

selge eristamine. Siiski kohaldatakse EIP 

23. juulil 2013. aastal vastu võetud 

investeerimissuuniseid ja kriteeriume. 

 

Muudatusettepanek  57 

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 EIP raames 

Euroopa investeerimisnõustamise keskuse 

loomine, mis annab nõuandvat toetust 

investeerimisprojektidele, mis on 

kooskõlas käesoleva määruse artikli 5 

lõikes 2 sätestatud eesmärkide ja 

kriteeriumidega. 

 Euroopa investeerimisnõustamise keskus 

tugineb, võimalusel detsentraliseeritult, 

olemasolevatele EIP ja komisjoni 

nõustamisteenustele ning 

 (a) tegutseb tehnilise nõustamise 

keskusena ja annab toetust 

investeerimisprojektide 

kindlakstegemiseks, ettevalmistamiseks ja 

arendamiseks; samuti annab toetust 

tehnilise abi kasutamiseks projekti 

koostamisel, uudsete rahastamisvahendite 

ning avaliku ja erasektori partnerluse 

kasutamiseks ja vajaduse korral 
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nõuandeid ELi õiguse asjaomastes 

küsimustes, võttes arvesse liikmesriikide 

erinevusi, eelkõige nende liikmesriikide 

puhul, kus kapitaliturud on vähem 

arenenud; 

 (b) annab eritoetust 

investeerimisplatvormidele, kus 

keskendutakse suure majandusliku ja 

sotsiaalse lisaväärtusega sektoritele või 

kus väiksemaid, eeskätt piirkondade, 

linnade ja VKEde juhitud projekte, 

liidetakse suuremateks pankadele 

sobivateks projektideks; keskendub 

eelkõige innovatiivsete ettevõtjate 

teavitamisele ja toetamisele; 

 (c) loob konkreetse rahastu tehnilise abi 

andmiseks detsentraliseeritud tasandi 

energiatõhususe projektide kogumile 

investeerimisplatvormide loomiseks; 

 (d) annab EFSI kasutamiseks tehnilist ja 

rahalist abi detsentraliseeritud 

institutsioonidele, mis rakendavad 

sarnaseid tehnilise abi skeeme kohalikul 

tasandil; võimendab kohalikke teadmisi, 

et hõlbustada EFSI toetust kogu liidus; 

 (e) tegutseb ametiasutuste ja projekti 

edendajate jaoks ühtse kontaktpunktina 

või suunab nad punktis 4 nimetatud 

institutsioonide juurde;  

 (f) tagab projektide arendamist käsitleva 

teabe ja parimate tavade struktuurilise 

vahetamise kõigi EFSI raames 

tegutsevate sidusrühmade vahel; 

 (g) pakub VKEdele, sealhulgas 

idufirmadele ja kõrvalettevõtetele 

detsentraliseeritud tehnilise abi platvorme 

eesmärgiga toetada nende 

projektiarendust ning koostööd ülikoolide 

ja teadusorganisatsioonidega. 
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Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Selle eesmärgi täitmiseks kasutab Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus EIP, 

komisjoni, riiklike tugipankade ning 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

juhtimisorganite teadmisi. 

Selle eesmärgi täitmiseks kasutab Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus EIP, 

komisjoni, riiklike tugipankade ning 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

juhtimisorganite teadmisi. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus tugineb 

eeskätt olemasolevate tehnilise abi 

programmide heale tavale.  

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Liikmesriikide panus EFSIsse tehakse 

samadel tingimustel nagu muud avaliku 

sektori kulutused ja investeeringud, see 

peab olema eelarvepoliitikas tähtsal kohal 

ja ei tohi kahjustada stabiilsuspakti 

nõudeid. 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 

 

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 

1. EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSId 

juhib juhtorgan. 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 
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eesistujaks. rakendatavad investeerimissuunised, mis 

täiendavad artikli 5 lõikes 2 ELi tagatise 

kasutamiseks sätestatud suuniseid, kuid ei 

ole nendega vastuolus. Komisjonile 

antakse volitused investeerimissuuniseid 

käsitlevate delegeeritud õigusaktide 

vastuvõtmiseks artikli 17 kohaselt. 

2. Kui EFSI panustajad on üksnes liit ja 

EIP, jaotatakse juhtorgani liikmete ja 

häälte arv vastavalt raha või tagatise 

vormis antud panuse suurusele. 

2. Kui EFSI panustajad on üksnes liit ja 

EIP, jaotatakse juhtorgani liikmete ja 

häälte arv vastavalt raha või tagatise 

vormis antud panuse suurusele. 

Juhtorgan teeb otsuseid ühehäälselt. Juhtorgan teeb otsuseid ühehäälselt. 

3. 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. 

3. 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. 

Juhtorgan püüab teha otsuseid ühehäälselt. 

Kui juhtorgan ei suuda jõuda ühehäälsele 

otsusele eesistuja seatud tähtajaks, teeb 

juhtorgan otsuse lihthäälteenamusega. 

Juhtorgan püüab teha otsuseid ühehäälselt. 

Kui juhtorgan ei suuda jõuda ühehäälsele 

otsusele eesistuja seatud tähtajaks, teeb 

juhtorgan otsuse lihthäälteenamusega. 

Juhtorgani otsust ei võeta vastu juhul, kui 

komisjon või EIP hääletab selle vastu. 

Juhtorgani otsust ei võeta vastu juhul, kui 

komisjon või EIP hääletab selle vastu. 

4. EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSI-l 

on tegevdirektor, kes vastutab EFSI 

igapäevase juhtimise ja lõikes 5 osutatud 

investeeringute komitee kohtumiste 

ettevalmistamise ja juhatamise eest. 

Tegevdirektorit abistab tegevdirektori 

asetäitja. 

4. EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSI-l 

on tegevdirektor, kes vastutab EFSI 

igapäevase juhtimise ja lõikes 5 osutatud 

investeeringute komitee kohtumiste 

ettevalmistamise ja juhatamise eest. 

Tegevdirektorit abistab tegevdirektori 

asetäitja. 

Tegevdirektor esitab igas kvartalis 

juhtorganile EFSI tegevusaruande. 

Tegevdirektor esitab igas kvartalis 

juhtorganile EFSI tegevusaruande. 

Tegevdirektor ja tegevdirektori asetäitja 

nimetatakse ametisse juhtorgani poolt 

komisjoni ja EIP ühisettepaneku alusel 

kolmeaastaseks ametiajaks, mida võib 

pikendada. 

Tegevdirektor ja tegevdirektori asetäitja 

nimetatakse ametisse juhtorgani poolt 

komisjoni ja EIP ühisettepaneku alusel 

kolmeaastaseks ametiajaks, mida võib 

pikendada. 

5. 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 

5. EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSI-l 

on investeeringute komitee, kes vastutab 

võimalike tehingute analüüsimise eest, mis 

on täielikult kooskõlas käesoleva määruse 

artiklis 5 sätestatud eesmärkide ja 
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heakskiitmise eest tehingutele kooskõlas 

artikliga 5, olenemata nende 
geograafilisest asukohast. 

kriteeriumidega ja ei sõltu geograafilisest 

asukohast. 

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 kuulub 

vähemalt kuus sõltumatut eksperti ja 

tegevdirektor. Ekspertide nimetamisel 

investeeringute komiteesse tagab 

juhtorgan, et investeeringute komitee 

koosseis on mitmekesine ja ekspertidel on 

suured asjakohased kogemused projektide 

koostamisel ning rahastamisel artikli 5 

lõikes 2 loetletud investeerimisprojektide 

valdkondades. 

 Investeeringute komitee nimetab ametisse 

juhtorgan kuni kolmeaastaseks 

ametiajaks, mida võib pikendada. 

Eksperdid nimetatakse ametisse avatud ja 

läbipaistva valikumenetlusega. 

Investeeringute komitee otsused tehakse 

lihthäälteenamusega. 

Investeeringute komitee otsused tehakse 

lihthäälteenamusega. 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 

 

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- või investeerimistehinguteks 

tagasivõtmatu ja tingimusteta tagatise, mis 

on reguleeritud käesoleva määrusega (ELi 

tagatis). ELi tagatis antakse nõudmisel 

tagatisena artiklis 6 osutatud instrumentide 

suhtes. 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 

 

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 on heaks 

kiitnud artikli 3 lõikes 5 osutatud 
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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: 

investeeringute komitee, või Euroopa 

Investeerimisfondi rahastamiseks vastavalt 

artikli 7 lõikele 2, et teha EIP rahastamis- 

ja investeerimistehinguid, mille nimetatud 

investeeringute komitee on heaks kiitnud. 

Asjaomased tehingud on kooskõlas liidu 

poliitikaga ja toetavad üht või mitut 

järgmist üldeesmärki: 

(a) taristu arendamine, sealhulgas 

transpordivaldkonnas, eelkõige 

tööstuskeskustes, energiavaldkonnas, 

eelkõige energiaühendus, ja digitaalse 

taristu valdkonnas; 

(a) transporditaristu arendamine, eelkõige 

tööstuskeskustes; 

(b) investeeringud haridusse ja koolitusse, 

tervishoidu, teadus- ja arendustegevusse, 

info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasse 
ning innovatsiooni; 

(b) energiataristu arendamine ja 

kaasajastamine kooskõlas energialiidu 

prioriteetidega ning aastate 2020, 2030 ja 

2050 kliima- ja energiaraamistike 

eesmärkidega, eelkõige energiaühenduste, 

levitamistasandi nutivõrkude, energia 

salvestamise ning turgude 

sünkroniseerimise valdkonnas; 

(c) taastuvenergia ning energia- ja 

ressursitõhususe edendamine; 

(c) taastuvenergia, ressursitõhususe, 

energiatõhususe ja energiasäästu 
edendamine, keskendudes eelkõige 

nõudluse vähendamisele nõudluse 

juhtimise ja hoonete renoveerimise 

kaudu; 

(d) taristuprojektid keskkonna, 

loodusvarade, linnaarenduse ja 

sotsiaalvaldkonnas; 

(d) info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia, digitaalse 

ja telekommunikatsioonitaristu ning 

lairibavõrkude arendamine kogu liidus; 

(e) rahalise toetuse andmine artikli 1 

lõikes 1 osutatud äriühingutele, 

sealhulgas käibekapitali riski 

rahastamine. 

(e) investeeringud innovatsiooni ning 

teadus- ja arendustegevusse, sh 

teadusuuringute taristusse, katse- ja 

näidisprojektidesse, teadusringkondade ja 

tööstuse koostöösse ning teadmus- ja 

tehnosiirdesse; 

 (f) investeeringud haridusse, koolitusse, 

ettevõtlusoskustesse; 

 (g) investeeringud uuenduslikesse 

tervishoiulahendustesse, nagu e-tervis ja 

uued tõhusad ravimid, ning 

sotsiaalvaldkonda; 

 (h) investeeringud kultuuri ja 



 

PE551.765v03-00 80/359 RR\1058953ET.doc 

ET 

loomemajandusse; 

 (i) investeeringud keskkonnakaitse ja - 

juhtimise projektidesse ning taristusse; 

ökosüsteemi teenuste ning säästva 

linnaarenduse tugevdamine; 

 (j) rahalise toetuse andmine, sh 

käibekapitali riski rahastamise teel, 

VKEdele, idufirmadele, hargettevõtetele ja 

väikestele keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingutele 

EIFi kaudu ning keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingutele, et 

tagada tehnoloogiline juhtpositsioon 

uuenduslikes ja kestlikes valdkondades; 

 (k) selliste projektide rahastamine, mis on 

kooskõlas programmi „Horisont 2020” ja 

Euroopa ühendamise rahastu 

eesmärkidega; 

 EFSIst toetatakse ainult projekte ja 

tegevust, mis 

 (a) on liidu poliitikaga kooskõlas ja 

toetavad arukat, säästvat ning kaasavat 

majanduskasvu; on kooskõlas artiklis 9 

sätestatud eesmärkidega ja määruse 

1303/2013 artikliga 10 ning I lisaga; 

 

 (b) on majanduslikult ja tehniliselt 

teostatavad; 

 (c) tagavad täiendavuse; 

 (d) suurendavad maksimaalselt erasektori 

kapitali kaasamist; 

 (e) annavad tõestatud ühiskondlikku 

puhaskasu, kaasa arvatud kestlike 

töökohtade loomine, võttes arvesse 

projekti kulusid ja kasu kogu selle 

oodatava kestuse jooksul. 

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 

Lisaks antakse ELi tagatis EIP kaudu 

sihtotstarbeliste investeerimisplatvormide 

ja riiklike tugipankade kaudu toimuvale 

rahastamis- ja investeerimistegevusele, 

mille on heaks kiitnud artikli 3 lõikes 5 

osutatud investeeringute komitee. 

Nimetatud tegevus on kooskõlas liidu 
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investeerimisplatvormidega seotud 

põhimõtted. 
poliitikaga ja vastab artikli 5 lõikes 2 

sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele. 

Juhtorgan määrab kindlaks 

aktsepteeritavate 

investeerimisplatvormidega seotud 

põhimõtted. 

 

 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. EFSI järgib riskimaandamise 

strateegiat ja pakub väikestele projektidele 

ja väikestele ettevõtjatele eesõigusega 

juurdepääsu tagatistele. Niisugused 

tagatised antakse muu hulgas: 

 (a) sihtotstarbelise energiatõhususfondi 

asutamiseks, mis hõlmab tagatisi 

kogusummas vähemalt 5 000 000 000 

miljardit eurot, eelkõige linnade ja 

kohalike omavalitsuste projektide 

toetuseks;  

 (b) sihtotstarbelise väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate fondi asutamiseks, 

mis hõlmab vähemalt 5 000 000 000 

miljardit eurot, mille rakendab EIP 

artiklis 7 esitatud määratluse kohaselt. 

 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. Investeeringud on kooskõlas 

investeerimisjuhiste ja kriteeriumidega, 

mille EIP võttis vastu 23. juulil 2013. 
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aastal. 

 

Muudatusettepanek  65 

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 liidu rahastamise 

mis tahes liiki, sealhulgas Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfonde, et toetada 

selliste toetuskõlblike projektide 

rahastamist, millesse EIP ELi tagatise 

toetusel investeerib. 

Selgitus 

Tuleb selgelt märkida, et ELi tagatisega tagatud tehingute ja projektide kaasrahastamiseks 

võib kasutada liidu mis tahes liiki rahastamist, mitte üksnes Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondidega kättesaadavaks tehtud vahendeid. 

 

 

Muudatusettepanek  66 

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 

valdkondade kaupa arvesse nende mõju 

kohalikul ja piirkondlikul tasandil 

majanduslikule, sotsiaalsele ja 

territoriaalsele ühtekuuluvusele, 

suurendades nõudlust pakkumist 

mõjutamata, ning et nendega edendatakse 

koostoimet ja tulemuslikku 

koordineerimist EFSI ning Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide vahel, 

tagamaks, et see aitab kaasa liidu 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
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ühtekuuluvuse saavutamisele ja töötuse 

vähendamisele. 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 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 

rahastamine 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; 

 

Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 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 

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 

(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 

riiklike tugipankade või 

finantseerimisasutuste või 

investeerimisplatvormide kaudu. Neid 

instrumente antakse, omandatakse või 

emiteeritakse liidus tehtavate tehingute 
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ole aegunud ja mida ei ole tühistatud. toetuseks kooskõlas käesoleva määrusega 

ja juhul, kui EIFi poolset rahastamist on 

antud allkirjastatud lepingu alusel, mis ei 

ole aegunud ja mida ei ole tühistatud. 

 

Muudatusettepanek  69 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 

 

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 5 000 000 000 

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. 

Vähemalt 5 000 000 000 eurot eraldatakse 

EIP-le sihtotstarbelise energiatõhususe 

fondi rahastamiseks kooskõlas artikli 5 

lõikega 2. 

 1 a. ELi tagatis antakse alternatiivsete 

investeerimisfondide valitsejate 

toetamiseks (AIFi valitsejad), kes juhivad 

vastavalt direktiivile 2011/61/EL 

tegevusloa saanud alternatiivseid 

investeerimisfonde (AIF), vastavalt 

määrusele 345/2013/EL tegevusloa 

saanud ühisinvesteerimisettevõtjate 

valitsejate toetamiseks ning määruse 

346/2013/EÜ kohaste 

ühisinvesteerimisettevõtjate valitsejate 

toetamiseks EIP või EIFiga lõike 2 

kohaselt sõlmitud lepingu alusel ja 

tingimusel, et nimetatud tegevus on 

kooskõlas artikli 5 lõikes 2 sätestatud 

eesmärkide ja abikõlblikkuse 

kriteeriumidega. 

2. Artiklis 6 osutatud teatavat liiki 

instrumentide portfelli tagatise ulatus 

sõltub kõnealuse portfelli riskist. ELi 

tagatist võib anda esimese järjekoha kahju 

tagatisena portfellipõhiselt või täieliku 

2. Artiklis 6 osutatud teatavat liiki 

instrumentide portfelli tagatise ulatus 

sõltub kõnealuse portfelli riskist. ELi 

tagatist võib anda esimese järjekoha kahju 

tagatisena portfellipõhiselt või täieliku 
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tagatisena. ELi tagatis võidakse anda 

võrdsetel alustel muude panustajatega. 

tagatisena. ELi tagatis võidakse anda 

võrdsetel alustel muude panustajatega. 

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, 

nähakse ELi tagatisega EIP poolsele 

rahastamisele ette täielik tagatis, tingimusel 

et EIP tagab samas summas rahastamise 

ilma ELi tagatiseta. ELi tagatisega kaetud 

summa on vähemalt 5 000 000 000 eurot. 

Seda rahastamist kasutatakse VKEde, 

idufirmade, hargettevõtete ja väikeste 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

äriühingute toetuseks. 

3. Kui EIP realiseerib ELi tagatise 

vastavalt EFSI lepingule, maksab liit 

nõudmise korral vastavalt kõnealuse 

lepingu tingimustele.  

3. Kui EIP realiseerib ELi tagatise 

vastavalt EFSI lepingule, maksab liit 

nõudmise korral vastavalt kõnealuse 

lepingu tingimustele.  

4. Kui liit teeb ELi tagatise alusel mis tahes 

makse, jätkab EIP makstud summadega 

seotud nõuete sissenõudmist ja maksab 

liidule sissenõutud summadest tagasi. 

4. Kui liit teeb ELi tagatise alusel mis tahes 

makse, jätkab EIP makstud summadega 

seotud nõuete sissenõudmist ja maksab 

liidule sissenõutud summadest tagasi. 

 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Luuakse ELi tagatisfond (edaspidi 

„tagatisfond”), millest võidakse maksta 

EIP-le ELi tagatise realiseerimise korral. 

1. Luuakse ELi tagatisfond (edaspidi 

„tagatisfond”), mis on likviidsuspuhver, 

millest makstakse EIP-le ELi tagatise 

realiseerimise korral. 

2. Tagatisfondi rahastatakse: 2. Tagatisfondi rahastatakse: 

(a) liidu üldeelarvest tehtavate maksetega; (a) liidu üldeelarvest tehtavate maksetega; 

(b) tagatisfondi investeeritud vahenditest 

saadud tulust; 

(b) tagatisfondi investeeritud vahenditest 

saadud tulust; 

(c) summadest, mis on sisse nõutud 

lepingulised kohustused täitmata jätnud 

võlgnikelt vastavalt EFSI lepingus 

sätestatud sissenõudmismenetlusele, nagu 

on ette nähtud artikli 2 lõike 1 punktiga f; 

(c) summadest, mis on sisse nõutud 

lepingulised kohustused täitmata jätnud 

võlgnikelt vastavalt EFSI lepingus 

sätestatud sissenõudmismenetlusele, nagu 

on ette nähtud artikli 2 lõike 1 punktiga f; 

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

lepingule. 

3. Lõike 2 punktide c ja d kohast 

tagatisfondi rahastamist käsitletakse 

sihtotstarbelise sisetuluna vastavalt 

määruse (EL) nr 966/2012 artikli 21 lõikele 

4. 

3. Lõike 2 punktide b, c ja d kohast 

tagatisfondi rahastamist käsitletakse 

sihtotstarbelise sisetuluna vastavalt 

määruse (EL) nr 966/2012 artikli 21 lõikele 

4. 

4. Lõike 2 kohaselt tagatisfondile eraldatud 

rahalisi vahendeid haldab otseselt komisjon 

ja neid investeeritakse usaldusväärse 

finantsjuhtimise põhimõtte kohaselt, 

järgides asjakohaseid usaldatavusnõudeid. 

4. Lõike 2 kohaselt tagatisfondile eraldatud 

rahalisi vahendeid haldab otseselt komisjon 

ja neid investeeritakse usaldusväärse 

finantsjuhtimise põhimõtte kohaselt, 

järgides asjakohaseid usaldatavusnõudeid. 

5. Lõike 2 kohast tagatisfondi rahastamist 

kasutatakse selleks, et saavutada 

asjakohane tase kajastamaks ELi 

tagatiskohustusi kokku (sihtsumma). 

Sihtsumma on 50 % liidu tagatiskohustuste 

kogumahust. 

5. Lõike 2 kohast tagatisfondi rahastamist 

kasutatakse selleks, et saavutada 

asjakohane tase kajastamaks ELi 

tagatiskohustusi kokku (sihtsumma). 

Sihtsumma on 50 % liidu tagatiskohustuste 

kogumahust. 

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 tagatise 

summaga. 

Sihtsumma rahastatakse algselt hiljemalt 

aastaks 2022 lõike 2 punktis a osutatud 

vahendite järk-järguliste maksetega ning 

lõike 2 punktide b, c ja d kohase 

tagatisfondi rahastamisega. 

 5 a. Euroopa Parlament ja nõukogu 

kiidavad algse sihtsumma saavutamiseks 

vajalikud assigneeringud järk-järgult 

heaks iga-aastase eelarvemenetluse 

käigus, võttes nõuetekohaselt arvesse 

kõiki nõukogu 2.detsembri 2013. aasta 

määruse nr 1311/2013 (millega 

määratakse kindlaks mitmeaastane 

finantsraamistik aastateks 2014–2020) 

kohaselt olemasolevaid vahendeid, 

tuginedes eriti kulukohustuste koguvarule 

ning paindlikkusinstrumendile. 

 Nõukogu ja parlament vaatavad 

tagatisfondi rahastamise nii 

kulukohustuste kui ka maksete 

assigneeringute osas läbi seoses 2014.-

2020. aasta mitmeaastase 

finantsraamistiku valimistejärgse 
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läbivaatamisega, mida alustatakse 

hiljemalt 2016. aasta lõpus, nagu ette 

nähtud nõukogu määruse (EL, Euratom) 

nr 1311/2013 artiklis 2. 

 Juhul kui iga-aastase eelarvemenetluse 

raames lepiti kokku, et ELi tagatist 

rahastatakse mitmeaastase 

finantsraamistiku läbivaatamisele 

eelnevatel aastatel ümberpaigutamistega 

ELi programmidest, taastavad Euroopa 

Parlament ja nõukogu oma esialgse 

eelarve. 

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. 

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. 

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 

artikliga 17 vastu delegeeritud õigusakte, 

millega korrigeeritakse lõikes 5 sätestatud 

sihtsummat kuni 10 %, et paremini 

kajastada ELi tagatise realiseerimise 

võimalikku riski. 

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 

artikliga 17 vastu delegeeritud õigusakte, 

millega vähendatakse lõikes 5 sätestatud 

sihttaset kuni 10 %, et paremini kajastada 

ELi tagatise realiseerimise võimalikku 

riski. 

7. Pärast sihtsumma korrigeerimist aastal n 

või hinnangut tagatisfondi taseme 

asjakohasuse kohta vastavalt lõikes 6 

osutatud läbivaatamisele: 

7. Pärast sihttaseme korrigeerimist aastal n 

või hinnangut tagatisfondis olevate 

vahendite asjakohasuse kohta vastavalt 

lõikes 6 osutatud läbivaatamisele: 

(e) kantakse mis tahes ülejääk ühe 

tehinguga aasta n+1 Euroopa Liidu 

üldeelarve tulude eelarvestuse erirubriiki; 

(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. 

(f) tehakse tagatisfondi mis tahes 

täiendamine iga-aastaste osamaksetena 

kuni kolme aasta jooksul alates aastast n+1. 

(b) tehakse tagatisfondi mis tahes 

täiendamine iga-aastaste osamaksetena 

kuni kolme aasta jooksul alates aastast n+1. 

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. Kui tagatise realiseerimise tulemusel 

langevad tagatisfondi vahendid allapoole 

50 % antud hetkeks tekkinud 

kohustustest, esitab komisjon aruande 

erakorraliste meetmete kohta, mida võib 

olla vaja fondi täiendamiseks. 

9. Pärast ELi tagatise realiseerimist 9. Pärast ELi tagatise realiseerimist 
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kasutatakse sihtsummat ületavat lõike 2 

punktide b, c ja d kohast tagatisfondi 

rahastamist ELi tagatise taastamiseks kuni 

algse summani. 

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. 

 9 a. Kui pärast lõike 7 punktis a ja lõikes 

9 sätestatud nõuete täielikku täitmist tekib 

täiendav ülejääk, esitab komisjon 

ettepaneku ELi tagatise üldise taseme 

suurendamise kohta investeerimiskava 

tugevdamiseks. 

 

Muudatusettepanek  71 

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 ja piirkondlikke ja 

kohalikke ametiasutusi ning majandus- ja 

sotsiaalpartnereid kaasates läbipaistva 

praeguste ja võimalike tulevaste 

investeerimisprojektide registri loomist 

liidus. Register ei mõjuta lõplike projektide 

valimist toetuseks vastavalt artikli 3 lõikele 

5, kuid selles tuleks kinnitada esitatud 

projektide vastavust artiklis 5 sätestatud 

eesmärkidele ja rahastamiskõlblikkuse 

kriteeriumidele. 

 

Muudatusettepanek  72 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon ja EIP koostavad, 

ajakohastavad ja levitavad korrapäraselt ja 

2. Komisjon ja EIP koostavad, 

ajakohastavad ja levitavad korrapäraselt, 
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struktureeritud viisil teavet praeguste ja 

tulevaste investeeringute kohta, mis 

märkimisväärselt aitavad saavutada ELi 

poliitikaeesmärke. 

struktureeritud viisil ning läbipaistvalt 

teavet praeguste ja tulevaste 

investeeringute kohta, mis 

märkimisväärselt aitavad saavutada ELi 

poliitikaeesmärke, eriti teavet 2020. ja 

2030. aasta energia- ja 

keskkonnaeesmärkide kohta, et 

kiirendada vähese CO2-heitega ühisele 

ringmajandusele üleminekut . 

 

 

Muudatusettepanek  73 

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 ning piirkondlikud ja 

kohalikud omavalitsused koostavad, 

ajakohastavad ja levitavad korrapäraselt ja 

struktureeritud viisil teavet nende 

territooriumil tehtavate praeguste ja 

tulevaste investeerimisprojektide kohta. 

 

Muudatusettepanek  74 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 

 

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 koostatakse 

läbipaistvalt ja sõltumatult ja 
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avalikustatakse. 

2. EIP annab kord aastas, vajaduse korral 

koos EIFiga, Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aru EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute kohta. See aruanne 

avalikustatakse ja see hõlmab järgmist:  

2. EIP annab kord aastas, vajaduse korral 

koos EIFiga, Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aru EIP käesoleva määruse 

alusel tehtud rahastamis- ja 

investeerimistehingute kohta. See aruanne 

avalikustatakse ja see hõlmab järgmist: 

(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, nende 

tehingute täiendavuse ja käesolevale 

määrusele vastavuse kohta koos 

hinnanguga EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute jaotuse kohta artikli 

5 lõikes 2 esitatud eesmärkide lõikes, tuues 

eraldi välja energiatõhususe projektidele 

antud tagatised; 

(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 lisaväärtuse, territoriaalse 

ühtekuuluvuse, erasektori vahendite 

kaasamise ning hinnanguliste ja tegelike 

väljundite, tulemuste ja mõju kohta ja 

hinnang projekti tasandil, kui andmete 

avalikustamine on lubatud; see hinnang 

peaks näitama, kuidas ja mil määral on 

saavutatud artikli 5 lõikes 2 sätestatud 

eesmärgid ja kriteeriumid, nagu mõju 

tulevikku suunatud kestlike ja kohalike 

töökohtade loomisele, pöörates eriti 

tähelepanu VKEdele, ELi majanduse 

kestlikule üleminekule, digitehnoloogia 

edasiarendamisele, ökosüsteemi teenuste 

elujõulisuse säilitamisele ja 

suurendamisele, ELi importenergiast ja 

loodusvaradest sõltumise vähendamisele, 

liidu majanduse konkurentsivõime ja 

innovatsioonipotentsiaali suurendamisele 

ja ELi juhtpositsioonile uue tehnoloogia 

alal ning turgudel; 

(c) koondhinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingutest kasusaajatele üle 

kantud rahalise kasu kohta; 

(c) koondhinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingutest kasusaajatele üle 

kantud rahalise kasu kohta; 

(d) hinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute kvaliteedi kohta;  

(d) hinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute kvaliteedi kohta; 
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(e) üksikasjalik teave ELi tagatise 

kasutamise kohta;  

(e) üksikasjalik teave ELi tagatise 

kasutamise kohta; 

(f) EFSI finantsaruanded.  (f) EFSI finantsaruanded. 

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: 

(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; 

(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; 

(c) EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingutest tulenev 

kogukasum või -kahjum vastavalt artikli 2 

lõike 1 punkti e kohaselt EFSI lepinguga 

ette nähtud portfellide lõikes.  

(c) EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingutest tulenev 

kogukasum või -kahjum vastavalt artikli 2 

lõike 1 punkti e kohaselt EFSI lepinguga 

ette nähtud portfellide lõikes. 

4. EIP esitab komisjonile taotluse korral 

mis tahes täiendava teabe, mida on vaja 

komisjoni kohustuste täitmiseks seoses 

käesoleva määrusega. 

4. EIP esitab komisjonile taotluse korral 

mis tahes täiendava teabe, mida on vaja 

komisjoni kohustuste täitmiseks seoses 

käesoleva määrusega. 

5. EIP, ja vajaduse korral EIF, esitab 

lõigetes 1–4 osutatud teabe enda kulul. 

5. EIP, ja vajaduse korral EIF, esitab 

lõigetes 1–4 osutatud teabe enda kulul. 

6. Komisjon saadab iga aasta 30. juuniks 

Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 

kontrollikojale tagatisfondi eelmise 

kalendriaasta finants- ja juhtimisaruande. 

6. Komisjon saadab iga aasta 30. juuniks 

Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 

kontrollikojale tagatisfondi eelmise 

kalendriaasta finants- ja juhtimisaruande. 

 

Muudatusettepanek  75 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Euroopa Parlamendi taotluse korral 

osaleb tegevdirektor Euroopa Parlamendis 

1. Kord kvartalis või Euroopa Parlamendi 

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

käsitleb EFSI tulemusi ja investeeringute 

komitee tehtud otsuseid. 

Muudatusettepanek  76 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 12 Artikkel 12 

Hindamine ja läbivaatamine Hindamine 

1. EIP hindab EFSI toimimist hiljemalt 

[PO-l lisada kuupäev: 18 kuud pärast 

käesoleva määruse jõustumist]. EIP esitab 

oma hinnangu Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ja komisjonile. 

1. EIP esitab oma hinnangu EFSI 

toimimise kohta hiljemalt [PO-l lisada 

kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva 

määruse jõustumist] Euroopa 

Parlamendile, nõukogule ja komisjonile. 

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 igal aastal kõnealuse 

hinnangu Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. 

2. 30. juuniks 2018 ja pärast seda iga 

kolme aasta järel: 

2. Igal aastal ja kuus kuud pärast EFSI 

lepingu lõppemise kuupäeva: 

(a) EIP avaldab põhjaliku aruande EFSI 

toimimise kohta; 

(a) EIP avaldab põhjaliku aruande EFSI 

toimimise kohta; 

(b) komisjon avaldab põhjaliku aruande 

ELi tagatise kasutamise ja tagatisfondi 

toimimise kohta. 

(b) komisjon avaldab põhjaliku aruande 

ELi tagatise kasutamise ja tagatisfondi 

toimimise kohta. 

3. EIP, vajaduse korral koostöös EIFiga, 

aitab kaasa ja esitab vajaliku teabe 

vastavalt lõike 1 ja 2 kohase komisjoni 

hindamise ja aruande jaoks. 

3. EIP, vajaduse korral koostöös EIFiga, 

aitab kaasa ja esitab vajaliku teabe 

vastavalt lõike 1 ja 2 kohase komisjoni 

hindamise ja aruande jaoks. 

4. EIP ja EIF esitavad Euroopa 

Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 

korrapäraselt kõik oma sõltumatud 

hindamisaruanded, milles hinnatakse EIP 

ja EIFi käesoleva määruse kohaste 

konkreetsete tegevustega saavutatud 

4. EIP ja EIF esitavad Euroopa 

Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 

korrapäraselt kõik oma sõltumatud 

hindamisaruanded, milles hinnatakse EIP 

ja EIFi käesoleva määruse kohaste 

konkreetsete tegevustega saavutatud 
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praktilisi tulemusi. praktilisi tulemusi. 

5. Komisjon esitab hiljemalt [PO-l lisada 

kuupäev: kolm aastat pärast käesoleva 

määruse jõustumist] Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule aruande käesoleva määruse 

rakendamise kohta, lisades sellele mis 

tahes asjakohased ettepanekud. 

5. Komisjon esitab hiljemalt [PO-l lisada 

kuupäev: kolm aastat pärast käesoleva 

määruse jõustumist] Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule aruande käesoleva määruse 

rakendamise kohta ja hinnangu 

investeeringute komitee kohaldatud ja 

artiklis 5 kindlaks määratud 

toetuskõlblikkuse kriteeriumide kohta ja 

lisades sellele mis tahes asjakohased 

ettepanekud. 

 

Muudatusettepanek  77 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 

 

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 käesoleva määruse kohaste 

EIP rahastamis- ja investeerimistehingute 

kohta ja täpsustab, kuidas need tehingud 

aitavad kaasa artikli 5 lõikes 2 osutatud 

üldeesmärkide ja abikõlblikkuse 

kriteeriumide saavutamisele, et tagada 

avalikkuse läbipaistev teavitamine. 

 

 

 

Muudatusettepanek  78 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui EIP-il on ELi tagatisega hõlmatud 

tehingute ettevalmistamise, rakendamise 

või lõpetamise mis tahes etapis põhjust 

kahtlustada võimalikku pettust, 

korruptsiooni, rahapesu või muud 

1. Kui EIP-l on ELi tagatisega hõlmatud 

tehingute ettevalmistamise, rakendamise 

või lõpetamise mis tahes etapis põhjust 

kahtlustada võimalikku huvide konflikti, 

pettust, korruptsiooni, rahapesu või muud 
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ebaseaduslikku tegevust, mis võib 

kahjustada liidu finantshuve, teatab ta 

sellest viivitamatult OLAFile ning esitab 

kogu vajaliku teabe. 

ebaseaduslikku tegevust, mis võib 

kahjustada liidu finantshuve, teatab ta 

sellest viivitamatult OLAFile ning esitab 

kogu vajaliku teabe. 

 

 

Muudatusettepanek  79 

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. 

 

 

Muudatusettepanek  80 

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 
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seotust tehnoloogialahendustega, 

tootmisprotsesside või taristutega, mida 

ohustab luhtumine, sest need ei ole 

kooskõlas 2020., 2030. ja 2050. aastaks 

seatud ELi digitaalsete, energia- ja 

kliimaeesmärkidega. 

 

 

Muudatusettepanek  81 

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. 

 

 

Muudatusettepanek  82 

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. 
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Selgitus 

EFSI lepingut sisaldav delegeeritud õigusakt tuleks kiiresti vastu võtta, seega lühendati 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastamise aega ühe kuuni. 

 

Muudatusettepanek  83 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 

Määrus (EL) nr 1291/2014 

Artikkel 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[...] välja jäetud 

Selgitus 

Seondub artikli 8 muudatusettepanekuga. Tagatisfondi rahastamine ei pea olema EFSI 

määruse vastuvõtmise ajaks kinnitatud. Sellega võib tegeleda iga-aastase eelarvemenetluse 

raames. Raamprogrammiga „Horisont 2020” panustatakse juba praegu suurel määral ja 

suure finantsvõimendusega teadus- ja arendustegevusse ja innovatsiooni tehtavatesse 

investeeringutesse. See on vastu võetud pikaajalise õigusloomeprotsessi tulemusel, mille 

käigus on hoolikalt kindlaks tehtud prioriteetsed valdkonnad, eri vahendid ja abisaajad ning 

saavutatud habras tasakaal. 

 

Muudatusettepanek  84 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 

Määrus (EL) nr 1316/2013 

Artikkel 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[...] välja jäetud 

Selgitus 

Seondub artikli 8 muudatusettepanekuga. Tagatisfondi rahastamine ei pea olema EFSI 

määruse vastuvõtmise ajaks kinnitatud. 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 vastu võetud pikaajalise õigusloomeprotsessi tulemusel, mille 

käigus on hoolikalt kindlaks tehtud ühist huvi pakkuvad projektid ja kasutusele võetavad 

vahendid. 
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Muudatusettepanek  85 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa 

Määrus (EL) nr 1291/2014 

II lisa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[...] välja jäetud 

Selgitus 

Seondub artikli 8 muudatusettepanekuga. Tagatisfondi rahastamine ei pea olema EFSI 

määruse vastuvõtmise ajaks kinnitatud. Sellega võib tegeleda iga-aastase eelarvemenetluse 

raames. Raamprogrammiga „Horisont 2020” panustatakse juba praegu suurel määral ja 

suure finantsvõimendusega teadus- ja arendustegevusse ja innovatsiooni tehtavatesse 

investeeringutesse. See on vastu võetud pikaajalise õigusloomeprotsessi tulemusel, mille 

käigus on hoolikalt kindlaks tehtud prioriteetsed valdkonnad, eri vahendid ja abisaajad ning 

saavutatud habras tasakaal. 
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TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS(*) 

transpordi- ja turismikomisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja 

(EL) nr 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Arvamuse koostajad(*): Inés Ayala Sender ja Dominique Riquet 

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54 

 

LÜHISELGITUS 

I. Üldised tähelepanekud 

 

Euroopa on finants- ja majanduskriisist saadik kannatanud investeeringute nappuse all. 

Hädavajalik pangandussüsteemi rekapitaliseerimise otsus, mis tehti enamasti juba niigi 

pingeliste eelarvete juures, on suurendanud riigivõla tasemeid, mis omakorda vähendas 

investeeringuteks kasutatavaid avaliku sektori vahendeid. Samal ajal on erasektori valduses 

suured likviidsete vahendite varud, mis on tekkinud eriti keskpankade kvantitatiivse 

lõdvendamise poliitika tagajärjel ja mida ei ole suunatud reaalmajandusse. Investeeringute 

nappuse mõju konkurentsivõimele, majanduskasvule ja tööhõivele on olnud katastroofiline. 

Sellal kui teised maailma piirkonnad on hakanud tänu tööstusseadmetesse tehtud 

investeeringutele kriisist üle saama, tammuvad mõned Euroopa riigid ikka veel paigal. 

 

Sellises olukorras tunnevad raportöörid heameelt komisjoni ettepanekust moodustada 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond eesmärgiga ergutada majandusaktiivsust ja 

seeläbi töökohtade loomist tänu ühisele pingutusele ELi tasandil. Nad toetavad uuenduslike 

rahastamisvahendite kasutuselevõtmist, mis tõhusa, kindla ja tsentraliseeritud tegevuse korral 

võimaldavad avaliku ja erasektori partnerite ühistegevuses vahendite kasutamist optimeerida. 

Raportöörid nõustuvad ka mõttega võtta EFSI aluseks nimekiri Euroopa lisaväärtusega 

projektidest, mis võivad olla elujõulised ja toetada majanduskasvu. Väga asjakohastena 

tunduvad ka fondist toetatavad sihtvaldkonnad – transpordi-, energia- ja 

telekommunikatsioonitaristud, teadus- ja arendustegevus, haridus, säästev ressursikasutus ja 

VKEd. 

Kuid fondi loomist põhimõtteliselt toetades on raportööridel ka mitmeid murekohti, eriti 

selle konkreetse rakendamise osas.  
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II. ELi tagatisfondi suunatavate vahendite suurus ja päritolu 

 

Kõigepealt on raportööridel kahtlusi seoses fondi suurusega, mis näib investeeringuvajadusi 

arvestades olevat üsnagi tagasihoidlik. Kui 16 miljardi suuruse tagatise moodustamiseks 

eraldatakse ELi eelarvest kaheksa miljardit eurot, on asjaomaste projektide riskiprofiili 

arvestades vaja väga tugevat finantsvõimendust, et jõuda eesmärgiks võetud investeeringute 

mahu – 315 miljardi euroni. Pealegi on see eesmärk vaid väike osa arvestuslikust 

investeeringuvajadusest, mille maht on 1000 miljardit eurot ainuüksi üleeuroopaliste 

transpordi- ja energiavõrkude rajamiseks ja lairibaühenduse kasutuselevõtmiseks. Võrdleme 

seda USAga, kes on 2009. aastast saadik süstinud oma majandusse 800 miljardit eurot. 

 

Raportöörid ei saa nõustuda mõttega kasutada fondi ja selle tagatise toetamiseks vajalike 

assigneeringute allikana jaotamata vahendite varu kõrval programmi „Horisont 2020” ja 

Euroopa Ühendamise Rahastut. On väga halb mõte seada ohtu need kaks suurt programmi, 

mis paiknevad ELi eelarve konkurentsivõime ja majanduskasvuga seotud rubriigis ning mille 

osas toimusid ulatuslikud konsultatsioonid, mida kõik sidusrühmad ülekaalukalt toetasid, mis 

on kooskõlas liidu tegevusprogrammide ja prioriteetidega ning on juba toimivad. 

 

Raportööride veendumuse kohaselt peaks transport olema igasuguse ELi 

investeeringukava oluline osa, kuna see stimuleerib kõiki majandusvaldkondi. 

Transporditaristu projektid loovad töökohti kolmel tasandil: nende rajamise ajal, nende 

kasutamise ajal (tööstus ja teenindus) ning tänu asjaomases piirkonnas ja kaugemalgi 

ilmnevale konkurentsivõime kasvule. Kahjuks on selles valdkonnas investeeringutest terav 

puudus.  

 

Sellises olukorras moodustasid Euroopa institutsioonid Euroopa Ühendamise Rahastu 

(CEF), mis tegutseb alates 1. jaanuarist 2014. See ulatuslike konsultatsioonide põhjal 

demokraatlikult loodud fond juba tegelebki Euroopa lisaväärtusega projektidega. Sellised 

projektid peavad olema küpsed ja teostatavad, omama selget sotsiaalset ja majanduslikku 

mõju ning aitama siseturgu lõplikult välja arendada. Lisaks nähakse siin ette teatavate 

projektide puhul uuenduslike rahastamisvahendite kasutamine ning võimaluse korral 

finantsvõimenduse tekitamine. CEF on juba käivitanud esimese projektikonkursi mahuga 12,2 

miljardit eurot. CEFi eelarve kavandatud kärpimise tõttu võib järgmisel viiel aastal kasutatava 

summa suuruseks jääda 2,2 miljardit eurot ehk keskmiselt ainult 440 miljonit eurot aastas, mis 

jääb ELi investeeringuvajadustest kaugele maha.  

 

Ka programm „Horisont 2020” on transpordisektori jaoks väga tähtis. Kuna sellest 

toetatakse uute tehnoloogiate väljatöötamist, mis peavad vähendama maa-, vee- ja 

õhusõidukite keskkonnareostust, aitab programm vähendada transpordi keskkonnamõju. 

Lisaks võivad selle raames väljatöötatavad uued liikuvuskontseptsioonid aidata tõsta 

liiklusohutust ja vähendada ummikuid. Võimalik tõhususe tõus on ülioluline Euroopa 

transpordivaldkonna ja sellega seotud teenuste konkurentsivõime seisukohalt. 

 

Kõike seda arvestades ei pea raportöörid õigeks mõtet rahastada EFSI tagatist programmi 

„Horisont 2020” ja CEFi mahu kärpimise arvel. Nad ei sea kahtluse alla ELi eelarvest 

rahastatava 16 miljardi suuruse tagatise põhimõtet, kuid teevad ettepaneku vähendada selle 

mõju kahele eelnimetatud programmile ning kasutada EFSI rahastamiseks eeskätt ELi eelarve 

jaotamata vahendeid. Vaid viimase võimalusena võib tagatisfond nõuda assigneeringute 
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tegemist mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 1A all olevate programmide kasutamata 

vahenditest. 

 

III. Juhtimine ja projektide valikukriteeriumid 

 

Kiire tegutsemise vajaduse tõttu on loodud mehhanism, mis ühitati täielikult Euroopa 

Investeerimispangaga (EIP), arvestades panga kogemusi ja võimet kohe tööle asuda. 

 

See võib pärssida suuremate institutsiooniliste osalejate ja erakapitali valdajate osalemist. 

Kõigele lisaks on vaja tagada kooskõla liidu tegevuspoliitikatega ning Euroopa 

institutsioonide tehtud strateegiliste valikute kohaldamine, mistõttu ei saa piirduda üksnes 

finantsjuhtimisega. Seepärast teevad raportöörid ettepaneku süsteem ümber korraldada ja 

kaasata taas komisjon, eriti otsuste tegemisel investeeringute komitees, ning korrata taas, kui 

tähtis on järgida transpordisektoris kahe aasta eest kokku lepitud üleeuroopalise võrgustiku 

arendamise suuniseid. See on seda vajalikum, et demokraatlik kontroll toimib vaid 

järelkontrollina ja fondi jooksva tegevuse üle sellist kontrolli ei ole. 

 

Raportöörid nõustuvad sellega, et EFSI peaks rahastama potentsiaalselt elujõulisi ja küpseid 

projekte, mida saab kiiresti ellu viia, kuid nad tahaksid meelde tuletada transporditaristu 

projektide turutingimustes rahastamise raskusi, ka seal, kus rahastamisvahendid olukorda 

kergendavad. Vältimaks seda, et EIP keskendub tavapärastele transpordivaldkonna 

äriprojektidele, mis ei pruugi olla päriselt ELi prioriteetidega kooskõlas, sisaldab raporti 

projekt mitmeid muudatusettepanekuid, millega tahetakse suunata EIPd keskenduma ELi 

seadusandjate poolt varem ära märgitud prioriteetsetele projektidele, mis omavad ka tugevat 

sotsiaalmajanduslikku mõju, kaasa arvatud ökoloogiline jätkusuutlikkus. 

 

Et viia EFSI kooskõlla ELi valdkondliku poliitikaga, loetakse käesolevas arvamuse projektis 

EFSI toetuskõlblikeks projektideks need, mis sisaldusid nende kahe määruse projektiregistris, 

millega kehtestati ELi transporditaristu keskpika tähtajaga poliitikaraamistik. Liikmesriigid, 

komisjon, Euroopa Parlament, piirkonnad ja sidusrühmad tegelesid nende registrite 

koostamisega 2013. aasta lõpus, kui nad üleeuroopaliste transpordivõrkude (TEN-T) määruse 

ja CEFi määruse heaks kiitsid. CEFi määrus sisaldab põhjalikku loetelu projektidest ja 

prioriteetidest, mille liikmesriigid tahavad lähiaastatel ellu viia, ning selles loetletakse ka 

kiiret tulu anda võivad ja potentsiaalselt teostatavad valdkonnad. Projektid linnade 

transpordisõlmedes, kus suur rahvastikutihedus võib tagada piisava tulu, ühendvedude 

jaamad, kiirühendused lennujaamadega, linna- ja linnalähirongide süsteemid on vaid mõned 

näited projektidest, mis võivad investoritele huvi pakkuda. Veel esitatakse arvamuse projektis 

tingimused EFSI toetuse andmiseks projektidele, mis vastavad üleeuroopalise transpordivõrgu 

arendamist käsitlevate liidu suuniste nõuetele, millega välditakse ebasoovitavaid probleeme 

koostalitlusvõime ja võrkude sidususe osas. 

 

IV. Kuidas stimuleerida avalikku ja erasektorit Junckeri kavas osalema 

 

Investeerimiskava õnnestumiseks tuleb rohkem tegeleda õigusliku kohandamisega, et muuta 

fond nii avaliku kui ka erasektori jaoks ligitõmbavamaks. 
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Liikmesriikide osalemisega seoses on kõige tähtsamad komisjoni uued suunised1, milles 

käsitletakse EFSI investeeringute rahanduslikku kohtlemist stabiilsuse ja kasvu pakti 

kontekstis. Need kujutavad endast investeeringute paketi üht peamist uuendust, mis on 

huvitaval kombel EFSI määrusest välja jäänud. 

 

Euroopa Parlament tegi juba 2010. aastal ettepaneku võtta avaliku sektori eelarvepuudujäägi 

arvutamisel arvesse transpordi infrastruktuuri tehtavad pikaajalised investeeringud2. Selles 

mõttes on raportöörid rahul komisjoni uue tõlgendusega, kuid teevad õigusliku selguse 

saamiseks ettepaneku lisada see oluline muudatus ka praegusesse seadusandlikku 

ettepanekusse. 
 

Lisaks peaks ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse all olevate liikmesriikide suhtes olema 

võimalik kasutada nn investeerimisklauslit (maksete lugemine liikmesriigipoolse kaudse 

rahalise toetuse hulka), kuna just neis riikides on investeeringute suurendamine hädavajalik. 

 

Kui projektid on EIP ja komisjoni kui EFSI juhtorganite poolt heaks kiidetud, teeb see neist 

tõelised Euroopa lisaväärtust andvad projektid, mis väärivad erikohtlemist. See võimaldab 

liikmesriikidel ja eeskätt suuremates raskustes olevatel riikidel investeerida ja EFSI-d 

rahaliselt toetada. 

 

Raportööride arvates tuleks erasektori osalemise soodustamiseks ja investorite usalduse 

taastamiseks oluliselt parandada õiguskeskkonda. 

 

Midagi tuleb ette võtta fondist rahastatavate projektide riskitaseme alandamiseks, milleks on 

vaja meetmeid maksustamise, riigihangete ja turgude avamise valdkonnas. Erilist tähelepanu 

tuleks pöörata pakkumispoolele, et tõsta Euroopa tööstuse konkurentsivõimet, näiteks 

energiahindade kaudu. Lõpetuseks leiavad raportöörid, et erasektori vahendite ulatuslikumaks 

kaasamiseks tuleks mõningal määral muuta direktiivi Solventsus II eeskirju. Lühidalt kokku 

võttes peab meie õiguskeskkond muutuma stabiilsemaks, mõistetavamaks ja investoritele 

atraktiivsemaks, ning see oleks pidanud olema kõigi ELi investeeringukavade eeltingimus. 

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutavatel majandus- ja rahanduskomisjonil ning 

eelarvekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

                                                 
1 COM(2015)0012. Stabiilsuse ja kasvu pakti kehtivate nõuete paindlikum kasutamine. 
2Euroopa Parlamendi 6. juuli 2010. aasta resolutsioon transpordi jätkusuutliku tuleviku kohta 

(P7_TA(2010)0260), punkt 32. 
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Muudatusettepanek  1 

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, 

liikmesriikide eelarvepiirangutest ja 

ettevõtlussõbraliku õiguskeskkonna 

puudumisest. Investeeringute nappus, mis 

on olnud eriti tõsine kriisist kõige rohkem 

mõjutatud liikmesriikides, pärsib 

majanduse elavnemist, töökohtade loomist, 

kasvuväljavaateid pikaajalises perspektiivis 

ja konkurentsivõimet. Euroopa Komisjoni 

hinnangul on kuni 2020. aastani 

üleeuroopaliste transpordi-, energia- ja 

telekommunikatsioonivõrkudesse vaja 

investeerida 970 miljardit eurot. 

 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) EFSI on osa terviklikust 

lähenemisviisist, et lahendada avaliku ja 

erasektori investeeringute ebakindlusega 

seotud probleeme. Strateegia rajaneb 

kolmel alusel: mobiliseerida rahalised 

vahendid investeeringuteks, tagada 

investeeringute jõudmine reaalmajandusse 

ja parandada investeerimiskeskkonda 

liidus. 

(8) EFSI on osa terviklikust 

lähenemisviisist, et lahendada avaliku ja 

erasektori investeeringute ebakindlusega 

seotud probleeme. Strateegia rajaneb 

kolmel alusel: mobiliseerida rahalised 

vahendid investeeringuteks, tagada 

investeeringute jõudmine reaalmajandusse 

ja parandada investeerimiskeskkonda 

liidus. Strateegia peab täiendama liidu 

majanduslikke, sotsiaalsed, 
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keskkonnaalaseid ja territoriaalse 

ühtekuluvuse eesmärke, samuti 

strateegiat „Euroopa 2020”.  

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Tuleks parandada 

investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades 

takistused investeerimisel, tugevdades 

ühtset turgu ja edendades regulatiivset 

prognoositavust. Nii EFSI tegevus kui ka 

investeeringud kogu Euroopas tervikuna 

peaksid sellest täiendavast tööst kasu 

saama. 

(9) Tuleks parandada 

investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades 

takistused investeerimisel, näiteks seoses 

halduskoormusega, tugevdades ühtset 

turgu ja edendades õigusraamistikku, et 

muuta see lihtsamaks, paindlikumaks ja 

stabiilsemaks ning seeläbi 

atraktiivsemaks. Nii EFSI tegevus kui ka 

investeeringud kogu Euroopas tervikuna 

peaksid sellest täiendavast tööst kasu 

saama. 

 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 

lahendada probleeme, mis on seotud 

rahastamisega ja tootlike investeeringute 

rakendamisega liidus ning tagada parem 

juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 

peaksid paremast juurdepääsust 

rahastamisele saama eelkõige kasu 

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. 

Samuti on asjakohane laiendada paremast 

juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjatele, st kuni 3 000 töötajaga 

äriühingutele. Euroopa praeguste 

investeerimisraskuste ületamine peaks 

aitama tugevdada liidu majanduslikku, 

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 

lahendada probleeme, mis on seotud 

rahastamisega ja tootlike investeeringute 

rakendamisega liidus ning tagada kõigi 

tasandite projektidele parem ja õiglane 

juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 

peaksid paremast juurdepääsust 

rahastamisele saama eelkõige kasu 

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 

ning uuenduslikud ja idufirmad. Samuti 

on asjakohane laiendada paremast 

juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjatele, st kuni 3 000 töötajaga 

äriühingutele. Euroopa praeguste 
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sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust. investeerimisraskuste ületamine peaks 

aitama tugevdada liidu majanduslikku, 

sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust.  

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 

investeeringuid, millel on suur majanduslik 

lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 

poliitikaeesmärke. 

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 

investeeringuid, millel on suur majanduslik 

lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 

poliitikaeesmärke kooskõlas strateegiaga 

„Euroopa 2020”. Kõik EFSI raames 

tehtavad tehingud peaksid olema 

kooskõlas liidu poliitikaga, sh 

ühtekuuluvuspoliitikaga, ning täiendama 

muid asjaomaseid ELi 

rahastamisvahendeid. Investeeringud 

peaksid tagama suure majandusliku ja 

sotsiaalse lisaväärtuse, edendades 

jätkusuutlikku majanduskasvu, 

innovatsiooni ja kvaliteetsete töökohtade 

loomist ning oskusi, integreerides ja 

kujundades välja ühtse turu ning 

suurendades liidu konkurentsivõimet. 

EFSI peaks aitama Euroopal ületada 

praegused investeerimisraskused ja 

seeläbi panustama liidu majandusliku, 

sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 

tugevdamisse. 

 EFSI toetus transpordi 

infrastruktuuridele peaks aitama täita 

määruste (EL) nr 1315/2013 (Euroopa 

ühendamise rahastu määrus) ja nr 

1316/2013 (üleeuroopalise 

transpordivõrgu määrus) eesmärke, luues 

uue või puuduoleva taristu, aga ka 

kaasajastades ja taastades olemasolevaid 

rajatisi, võimaldades selle valdkonna 

teadusuuringute ja uuendustegevuse 

rahastamist . Erilist tähelepanu tuleks 

pöörata sünergiat andvatele projektidele, 

millega tugevdatakse seost transpordi-, 
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telekommunikatsiooni- ja energiasektorite 

vahel ning aruka ja jätkusuutliku 

transpordi projekte. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 

tehinguid, peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mille riski ja tootluse profiil 

on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 

instrumentidel. EFSI peaks rahastama 

projekte kogu liidus, sealhulgas riikides, 

mida finantskriis kõige rohkem mõjutas. 

EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei 

ole võimalik rahastada mõistlikel 

tingimustel muudest allikatest. 

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 

tehinguid, peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mille riski ja tootluse profiil 

on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 

rahastamisvahenditest toetatavatel 

projektidel. EFSI peaks rahastama projekte 

kogu liidus, eelkõige riikides, mida 

majandus- ja finantskriis kõige rohkem 

mõjutas. EFSId tuleks kasutada ainult 

juhul, kui ei ole võimalik rahastada 

mõistlikel tingimustel muudest allikatest. 

 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) EFSI peaks keskenduma 

investeeringutele, mis eeldatavalt on 

majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 

millega võib kaasneda asjakohane risk, 

kuid mis samas peavad vastama teatavatele 

EFSI rahastamise nõuetele. 

(16) EFSI peaks keskenduma 

investeeringutele, mis eeldatavalt on 

majanduslikult ja tehniliselt elujõulised 

ning säästlikud, kui neil on 

keskkonnamõju, ja millega võib kaasneda 

asjakohane risk, kuid mis samas peavad 

vastama teatavatele EFSI rahastamise 

nõuetele. 

 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 

kohta taristu ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingute suurte 

projektide puhul peaks tegema 

investeeringute komitee. Investeeringute 

komiteesse peaksid kuuluma sõltumatud 

eksperdid, kellel on teadmisi ja kogemusi 

investeerimisprojektide valdkonnas. 

Investeeringute komitee peaks andma aru 

EFSI juhtorganile, kes peaks teostama 

järelevalvet EFSI eesmärkide saavutamise 

üle. Selleks et tõhusalt ära kasutada EIFi 

kogemusi, peaks EFSI toetama EIFi 

rahastamist, et EIF saaks võtta ette 

individuaalseid projekte väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate ning 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

äriühingute valdkonnas. 

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 

kohta taristu ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingute suurte 

projektide puhul peaks tegema 

investeeringute komitee. Investeeringute 

komiteesse peaksid kuuluma sõltumatud 

eksperdid, kellel on teadmisi ja kogemusi 

investeerimisprojektide valdkonnas ja 

EFSI investeeringuteks valitud artikli 2a 

lõikes 2 nimetatud 

investeerimisvaldkondades, ning Euroopa 

Komisjoni esindaja. See esindaja peaks 

tegema tihedat koostööd vastavate 

komisjoni peadirektoraatidega projektide 

investeerimisvaldkonnast sõltuvalt ning 

tagama ja kinnitama võimaliku tegevuse 

kooskõla liidu poliitikaga. 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. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Projektide tasandil võivad kolmandad 

isikud kaasrahastada EFSIga 

projektipõhiselt või 

investeerimisplatvormide kaudu, mis on 

seotud teatavate geograafiliste 

piirkondadega või valdkondlike 

sektoritega. 

(20) Projektide tasandil võivad kolmandad 

isikud olla koos EFSIga kaasrahastajateks 

kas projektipõhiselt või 

investeerimisplatvormide kaudu, mis 

võivad olla seotud teatavate geograafiliste 

piirkondadega või valdkondlike 

sektoritega. 
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Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 a) Komisjoni 13. jaanuari 2015. aasta 

teatises („Stabiilsuse ja kasvu pakti 

kehtivate nõuete paindlikum 

kasutamine”) esitatakse EFSIle antava 

rahalise toetuse suhtes kohaldatavad 

konkreetsed kaalutlused vastavalt ELi 

toimimise lepingu artikli 126 kohaselt 

liikmesriikide rahandusele antava 

hinnanguga. EFSI juhtorganite poolt 

heaks kiidetud ja ELi poliitikasuundadega 

kooskõlas olevad projektid loetakse tõelist 

Euroopa lisaväärtust andvateks 

projektideks, mis väärivad stabiilsuse ja 

kasvu paktiga seoses erikohtlemist. 

Selleks et õhutada liikmesriike, riiklikke 

tugipanku ja investeerimisplatvorme 

EFSI ja selle tegevust rahastama, tuleks 

need rahalised toetused ja EFSI 

projektides osalemine lugeda 

ühekordseteks meetmeteks määruste (EÜ) 

nr 1467/97 ja (EÜ) nr 1466/97 

tähenduses. 

 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 b) Euroopa Komisjon ei võta 

stabiilsuse ja kasvu pakti ei ennetava ega 

ka parandusliku osa alusel 

eelarvekohanduste kindlaksmääramisel 

arvesse liikmesriikide ega riiklike 

tugipankade rahalist toetust EFSIle ega 

sihtotstarbelistele 

investeerimisplatvormidele. Ka ei võta 

Euroopa Komisjon pakti paindlikkust 
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täielikult ära kasutades ei pakti ennetava 

ega ka parandusliku osa alusel 

eelarvekohanduste kindlaksmääramisel 

arvesse EFSIst toetatavaks tegevuseks 

riigi nimel antud rahalist toetust. 

 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Võttes arvesse kiireloomuliste 

meetmete vajadust liidus, võivad EIP ja 

EIF rahastada 2015. aastal enne käesoleva 

määruse jõustumist täiendavaid projekte, 

mis jäävad väljapoole nende tavapärast 

profiili. Selleks et käesoleva määrusega 

ette nähtud meetmetest saadav kasu oleks 

võimalikult suur, peaks olema võimalik 

hõlmata sellised täiendavad projektid ELi 

tagatisega juhul, kui need vastavad 

käesolevas määruses sätestatud sisulistele 

kriteeriumidele. 

(23) Võttes arvesse kiireloomuliste 

meetmete vajadust liidus, võivad EIP ja 

EIF rahastada 2015. aastal enne käesoleva 

määruse jõustumist täiendavaid projekte, 

mis jäävad väljapoole nende tavapärast 

profiili. Selleks et käesoleva määrusega 

ette nähtud meetmetest saadav kasu oleks 

võimalikult suur, peaks olema võimalik 

sellised täiendavad projektid tagantjärele 

hõlmata ELi tagatisega juhul, kui need 

vastavad käesolevas määruses sätestatud 

sisulistele kriteeriumidele ja kui nende 

riski ja tootluse profiil on kõrgem kui EIP 

rahastamisvahenditest toetatavatel 

projektidel, selleks et tagada täiendavus 

olemasolevale tegevusele. 

 

 

 

Muudatusettepanek  13 

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 

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 

rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus peaks 

andma olulist tuge liikmesriikidele ja 
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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. 

nende ametiasutustele, erainvestoritele ja 

kõigi tasandite investeerimisplatvormidele 
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, 

võimaluse korral peaks tegevus olema 

detsentraliseeritud, ilma et see muudaks 

olemasolevate tehnilise abi programmide 

eesmärke ega mõjutaks nende kvaliteeti 

või suutlikkust neile määratud asjaomaste 

ülesannete täitmisel. 

Rahastamisvahenditest kasu saajate 

valdkondliku mitmekesisuse tagamiseks 

ning geograafilise mitmekesisuse 

edendamiseks liikmesriikides peaks 

juhtorgan aitama Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse kaudu 

liikmesriikidel ja projektide edendajatel 

koostada võimalike rahastatavate 

projektide registreid. Transpordisektoris 

peaks Euroopa investeerimisnõustamise 

keskus tegema Innovatsiooni ja Võrkude 

Rakendusameti (INEA) toetusel tihedat 

koostööd komisjoniga, eriti Euroopa 

transpordi infrastruktuuride poliitika 

järgimisel. Seda silmas pidades peaksid 

Euroopa investeerimisnõustamise 

keskusel olema valdkondlikud teadmised. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 27 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(27) EIP-le antava ELi tagatisega seotud 

riskide katmiseks tuleks luua tagatisfond. 

Tagatisfond tuleks luua järk-järguliste 

maksetega liidu eelarvest. Lisaks tuleks 

tagatisfondi täiendada ka selliste projektide 

tuludest ja tagasimaksetest, mis on saanud 

(27) EIP-le antava ELi tagatisega seotud 

riskide katmiseks tuleks luua tagatisfond. 

Tagatisfond tuleks luua järkjärguliste 

maksetega liidu eelarvest. Lisaks tuleks 

tagatisfondi täiendada ka selliste projektide 

tuludest ja tagasimaksetest, mis on saanud 
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EFSI toetust, ja summadest, mis on sisse 

nõutud lepingulised kohustused täitmata 

jätnud võlgnikelt, kui tagatisfond on juba 

EIP-le tagatise välja maksnud. 

EFSI toetust, tagatisfondi vahendite 

investeerimise tuludest ja summadest, mis 

on sisse nõutud lepingulised kohustused 

täitmata jätnud võlgnikelt, kui tagatisfond 

on juba EIP-le tagatise välja maksnud. 

 

Muudatusettepanek  15 

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) Tagatisfondi tuleks osaliselt 

rahastada liidu eelarvest, kasutades 

selleks eeskätt jaotamata vahendeid, 

eelarveülejääke, paindlikkusmehhanisme 

ja kõiki kasutada olevaid 

eelarvevahendeid ja mehhanisme vastavat 

määrusele, millega määratakse kindlaks 

mitmeaastane finantsraamistik. Tagatis ei 

tohiks mõjutada programme, millel juba 

on investeerimiseesmärk ja mille eesmärk 

on edendada konkurentsivõimet ja 

majanduskasvu, mis toimivad ja milles 

nähakse ette innovatiivsete 

rahastamisvahendite kasutamise 

võimalus. Seetõttu tuleks mitmeaastase 

finantsraamistiku (2014–2020) rubriigi 1a 

all olevate programmide rahastamist 

kärpida üksnes tegeliku nõudluse põhjal. 

Vastavalt aluslepingutele peaksid 

eelarvepädevad institutsioonid andma igal 

aastal loa kasutada eelarveridu 

tagatisfondi rahastamiseks. Tagatisfondi 

rahastamine nii kulukohustuste kui ka 

maksete osas tuleks hinnata ümber 

mitmeaastase finantsraamistiku 

vahekokkuvõtte raames 2016. aasta lõpus 

(nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 

1311/2013 artikli 2 alusel). Uued 

rahastamisvõimalused tuleks kindlaks 

määrata ainult tegelik nõudluse ja eri 
programmide tulemus- ja täitmismäärade 

analüüsi alusel, ei hoida ära vahendite 

ümberpaigutamine rubriigist 1a aastatel 
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2016–2020.  

__________________  

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EL) nr 1291/2013, 11. detsember 

2013, millega luuakse teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogramm „Horisont 

2020” aastateks 2014–2020 ning 

tunnistatakse kehtetuks otsus nr 

1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 

104). 

 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EL) nr 1316/2013, 11. detsember 

2013, millega luuakse Euroopa 

Ühendamise Rahastu, muudetakse 

määrust (EL) nr 913/2010 ning 

tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) 

nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 

348, 20.12.2013, lk 129). 

 

 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 33 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(33) Kuigi projektide registri raames 

kindlaks tehtud projekte võib EIP kasutada 

EFSI toetatavate projektide 

kindlakstegemiseks ja väljavalimiseks, 

peaks projektide registril olema laiem 

kohaldamisala projektide 

kindlakstegemisel kogu liidus. See 

kohaldamisala võib hõlmata projekte, mida 

võib täielikult rahastada erasektori poolt 

või muude Euroopa või riikliku tasandi 

instrumentide abil. EFSI peaks suutma 

toetada rahastamist ja investeeringuid 

projektide registrisse kantud projektidesse, 

kuid ei tohiks olla automaatset seost 

registrisse kandmise ja EFSI toetusele 

juurdepääsu vahel ning EFSI-l peaks olema 

kaalutlusõigus selliste projektide valikul ja 

toetamisel, mis ei ole registrisse kantud. 

(33) Kuigi projektide registri raames 

kindlaks tehtud projekte võib kasutada 

EFSI toetatavate projektide 

kindlakstegemiseks ja väljavalimiseks, 

peaks projektide register tagama 

valdkondliku ja geograafilise 

mitmekesisuse ning sellel peaks olema 

laiem kohaldamisala projektide 

kindlakstegemisel kogu liidus. See 

kohaldamisala võib hõlmata projekte, mida 

võib täielikult rahastada erasektori poolt 

või muude Euroopa või riikliku tasandi 

instrumentide abil. EFSI peaks suutma 

toetada rahastamist ja investeeringuid 

projektide registrisse kantud projektidesse, 

kuid ei tohiks olla automaatset seost 

registrisse kandmise ja EFSI toetusele 

juurdepääsu vahel ning EFSI-l peaks olema 
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kaalutlusõigus selliste projektide valikul ja 

toetamisel, mis ei ole registrisse kantud. 

 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 34 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(34) Selleks et tagada aruandekohustus 

Euroopa kodanike ees, peaks EIP 

korrapäraselt esitama Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruandeid EFSI 

edusammude ja mõju kohta. 

(34) Selleks et tagada aruandekohustus 

Euroopa kodanike ees, peaksid komisjon 

ja EIP, EFSI juhtrühma esimees ja EFSI 

investeeringute komitee tegevdirektor 
korrapäraselt esitama Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruandeid EFSI 

edusammude ja mõju kohta. 

 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon sõlmib Euroopa 

Investeerimispangaga (edaspidi „EIP”) 

lepingu Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (edaspidi „EFSI”) 

asutamise kohta. 

Komisjon sõlmib Euroopa 

Investeerimispangaga (edaspidi „EIP”) 

lepingu Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (edaspidi „EFSI”) 

asutamise kohta ajavahemikuks 2015–

2020. 

 

Muudatusettepanek  19 

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 

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 

suurendamise teel toetada investeeringuid, 

mis on liidu jaoks strateegilised, ja tagada 

parem ning õiglasem juurdepääs 
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äriühingutele, keskendudes eelkõige 

väikestele ja keskmise suurusega 

ettevõtjatele. 

rahastamisele kuni 3 000 töötajaga 

äriühingutele, keskendudes eelkõige 

väikestele ja keskmise suurusega 

ettevõtjatele ning uuenduslikele 

idufirmadele. 

 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 1 a 

 Mõiste 

 Käesolevas määruses kasutatakse järgmist 

mõistet: 

 1) „investeerimisplatvorm” – 

eriotstarbelised rahastamisvahendid, 

hallatavad kontod, lepinguline 

kaasrahastamine või riskijagamise 

kokkulepped, mis võimaldavad koondada 

mitme investori vahendeid. Platvormi 

sihiks võib olla konkreetne valdkond või 

geograafiline piirkond ja seda võib 

juhtida kas riiklik või eraorganisatsioon; 
 

 2) „riiklik tugipank või 

finantseerimisasutus” – kutseliselt 

finantseerimise alal tegutsev juriidiline 

isik, kes on saanud volituse liikmesriigilt 

kas kesksel, piirkondlikul või kohalikul 

tasandil tegeleda riikliku arendus- või 

edendustegevusega. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) EIP poolt EFSI kaudu antava rahalise b) EIP poolt EFSI kaudu antava rahalise 
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toetuse summa ja tingimused; toetuse suurus (vähemalt 5 000 000 000 

euro suurune tagatis) ja tingimused; 

 

 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EFSI lepinguga nähakse ette Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse loomine 

EIP raames. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse eesmärk 

on tuginedes olemasolevatele EIP ja 

komisjoni nõustamisteenustele anda 

nõuandvat toetust investeerimisprojektide 

kindlakstegemiseks, ettevalmistamiseks ja 

arendamiseks ning tegutseda ühtse 

projektide rahastamise tehnilise nõustamise 

keskusena liidus. See hõlmab toetust 

tehnilise abi kasutamiseks projekti 

koostamisel, uudsete rahastamisvahendite 

kasutamiseks, avaliku ja erasektori 

partnerluse kasutamiseks ning vajaduse 

korral nõuandeid ELi õiguse asjaomastes 

küsimustes. 

EFSI lepinguga nähakse ette Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse loomine 

EIP raames. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse eesmärk 

on võimalust mööda detsentraliseeritud 

korras olemasolevatele EIP ja komisjoni 

nõustamisteenustele tuginedes ja neid 

täiendades anda liikmesriikidele ja nende 

ametiasutustele, erainvestoritele ja kõigi 

tasandi investeerimisplatvormidele 
nõuandvat toetust investeerimisprojektide 

väljavalimiseks, 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. 

 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a) Komisjonil on õigus võtta 

delegeeritud õigusaktidega vastu EFSI 

leping kooskõlas käesoleva määruse 
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artikliga 17. 

 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui EFSI panustajad on üksnes liit ja EIP, 

jaotatakse juhtorgani liikmete ja häälte arv 

vastavalt raha või tagatise vormis antud 

panuse suurusele. 

Kui EFSI panustajad on üksnes liit ja EIP, 

koosneb juhtorgan viiest liikmest, kellest 

neli peaks nimetama ametisse Euroopa 

Komisjon ja ühe EIP. Juhtorgan valib 

ühe oma liikmete hulgast eesistujaks, 

kelle ametiaeg kestab kolm aastat, mida 

võib pikendada. Liitu esindavate liikmete 
ja häälte arv kajastab liidu eelarvest 

kooskõlas liidu poliitikaga eri 

valdkondadele (artikli 5 lõige 2) antud 

toetusi. 

 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Juhtorgan teeb otsuseid ühehäälselt. Juhtorgan koguneb koosolekule vähemalt 

korra kvartalis ja teeb otsuseid 

ühehäälselt. Projektide poliitika ja lõikes 1 

ette nähtud strateegilise suuna 

kindlaksmääramisel ja selleks, et vältida 

ülemääraseid riskipositsioone, peaks 

juhtorgan tagama rahastamisvahenditest 

kasu saajate valdkondliku ja geograafilise 

mitmekesisuse.  

 

 

 



 

RR\1058953ET.doc 117/359 PE551.765v03-00 

 ET 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 5 

 

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 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, tegevdirektor 

ja komisjoni esindaja. Sõltumatutel 

ekspertidel on suured asjakohased 

kogemused projektide rahastamise ja EFSI 

investeeringuteks valitud artikli 5 lõikes 2 

nimetatud valdkondades ning nad valib 

ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 

ametiajaks, mida võib pikendada, aga mitte 

rohkem kui kokku kuue aastani. 

Ekspertide valikumenetlus on läbipaistev 

ning nende majanduslike huvide 

deklaratsioonid edastatakse komisjonile, 

nõukogule ja Euroopa Parlamendile. 

Komisjoni esindajal puudub hääleõigus, 

aga tema kindlustab tegevuse kooskõla 

liidu poliitikaga. Ta teeb tihedat koostööd 

vastavate komisjoni peadirektoraatidega 

projektide investeerimisvaldkonnast 

sõltuvalt. Transpordisektoris võtab 

investeeringute komitee arvesse komisjoni 

vastava peadirektoraadi soovitusi. 

Investeeringute komitee otsused tehakse 

lihthäälteenamusega.  

Investeeringute komitee otsused tehakse 

lihthäälteenamusega ja need kinnitab 

juhtorgan. 

 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 
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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 EFSI kaudu liidus 

tehtavateks rahastamis- ja 

investeerimistehinguteks tagasivõtmatu ja 

tingimusteta tagatise, mis on reguleeritud 

käesoleva määrusega (ELi tagatis). ELi 

tagatis antakse nõudmisel tagatisena 

artiklis 6 osutatud instrumentide suhtes. 

Tagatis on kasutatav projektideks 

kolmandates riikides, eeldusel et need 

projektid on seotud ühe liikmesriigiga 

tehtava piiriülese koostööga ning 

projektiga seotud riigid on sõlminud 

kirjaliku lepingu.  

 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 5 Artikkel 5 

ELi tagatise kasutamise nõuded ELi tagatise kasutamise nõuded 

1. ELi tagatise andmiseks peab jõustuma 

EFSI leping. 

1. ELi tagatise andmiseks peab jõustuma 

EFSI leping. 

2. 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: 

2. ELi tagatis antakse, kui juhtorgan selle 

kinnitab, EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingutele, mille on heaks 

kiitnud artikli 3 lõikes 5 osutatud 

investeeringute komitee, või Euroopa 

Investeerimisfondi rahastamiseks vastavalt 

artikli 7 lõikele 2, et teha EIP rahastamis- 

ja investeerimistehinguid, mille on kiitnud 

heaks sama investeeringute komitee. 

Asjaomased tehingud on kooskõlas liidu 

poliitikaga ja toetavad mis tahes järgmist 

üldeesmärki: 

(a) taristu arendamine, sealhulgas 

transpordivaldkonnas, eelkõige 

tööstuskeskustes, energiavaldkonnas, 

eelkõige energiaühendus, ja digitaalse 

(a) uue, olemasoleva või puuduva 

transporditaristu ning uuenduslike 

tehnoloogiate arendamine kooskõlas 

määrustega (EL) nr 1316/2013 (Euroopa 
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taristu valdkonnas;  ühendamise rahastu määrus) ning nr 

1315/2013 (üleeuroopalise 

transpordivõrgu suuniste määrus) nii 

üldiste kui ka põhivõrkude ning 

horisontaalsete prioriteetide osas; 

(b) investeeringud haridusse ja koolitusse, 

tervishoidu, teadus- ja arendustegevusse, 

info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasse 

ning innovatsiooni;  

(b) arukate ja säästlike 

linnaliiklusprojektide arendamine, mis 

sisaldavad eesmärke 

juurdepääsuvõimaluste, 

kasvuhoonegaaside vähendamise, energia 

ja õnnetuste osas; 

(c) taastuvenergia ning energia- ja 

ressursitõhususe edendamine; 

(c) energiataristu arendamine ja 

kaasajastamine kooskõlas energialiidu 

prioriteetidega ning aastate 2020, 2030 ja 

2050 kliima- ja energiaraamistiku 

eesmärkidega, eelkõige energiaühenduste, 

levitamistasandi nutivõrkude, energia 

salvestamise ning turgude 

sünkroniseerimise valdkondades; 

(d) taristuprojektid keskkonna, 

loodusvarade, linnaarenduse ja 

sotsiaalvaldkonnas; 

(d) taastuvenergia, ressursitõhususe, 

energiatõhususe ja energiasäästu 

edendamine, keskendudes eelkõige 

nõudluse vähendamisele nõudluse 

juhtimise ja hoonete renoveerimise 

kaudu; 

(e) rahalise toetuse andmine artikli 1 

lõikes 1 osutatud äriühingutele, 

sealhulgas käibekapitali riski 

rahastamine. 

(e) info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia, digitaalse 

ja telekommunikatsioonitaristu ning 

lairibavõrkude arendamine kogu liidus; 

 (f) sünergiat andvate projektide 

arendamine transpordi-, 

telekommunikatsiooni- ja energiasektori 

üleeuroopaliste võrkude vahel, nagu on 

määratletud Euroopa ühendamise 

rahastu määruses nr 1315/2013; 

 (g) investeeringud innovatsiooni ning 

teadus- ja arendustegevusse, sh 

teadusuuringute taristutesse, katse- ja 

näidisprojektidesse, teadusringkondade ja 

tööstuse koostöösse ning teadmus- ja 

tehnosiirdesse;  

 (h) investeeringud haridusse, koolitusse, 

ettevõtlusoskustesse; 

 (i) investeeringud uuenduslikesse 
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tervishoiulahendustesse, nagu e-tervis ja 

uued tõhusad ravimid, ning 

sotsiaalvaldkonda; 

 (j) investeeringud kultuuri- ja 

loovustööstusse; 

 (k) investeeringud keskkonnakaitse ja - 

juhtimise projektidesse ning taristusse; 

ökosüsteemi teenuste ning säästva 

linnaarenduse tugevdamine; 

 (l) rahalise toetuse andmine, sh 

käibekapitali riski rahastamisega, 

VKEdele, idufirmadele, hargettevõtetele ja 

väikestele keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingutele 

Euroopa Investeerimisfondi kaudu ning 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

äriühingutele, et tagada tehnoloogiaalase 

juhtpositsioon uuenduslikes ning 

jätkusuutlikes valdkondades; 

 (m) selliste projektide rahastamine, mis 

on kooskõlas programmi „Horisont 2020” 

ning Euroopa ühendamise rahastu 

eesmärkidega. 

 EFSIst toetatakse ainult järgmisi projekte 

ja tegevusi, mis 

 (a) annavad Euroopa lisaväärtust ja on 

kooskõlas liidu poliitikaga vastavalt 

strateegiale „Euroopa 2020” ning mis 

panevad aluse arukale, jätkusuutlikule ja 

kaasavale majanduskasvule; need peavad 

olema kooskõlas artiklis 9 sätestatud 

eesmärkidega ja määruse (EL) nr 

1303/2013 artikliga 10 ning I lisaga; 

 (b) on majanduslikult ja tehniliselt 

teostatavad; 

 (c) tagavad täiendavuse, vastase juhul 

oleks need võinud ellu viia olemasolevate 

ELi rahastamisvahenditega; 

 (d) suurendavad võimaluse korral 

erasektori kapitali kaasamist; 

 (e) on jätkusuutlikud ja annavad tõestatud 

ühiskondlikku puhaskasu ja lisaväärtust 

jätkusuutlike töökohtade, investeeringute 
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ja konkurentsivõime osas, võttes arvesse 

projekti kulusid ja kasu selle oodatava 

kestuse jooksul. 

 EFSI võimaldab väikestele projektidele ja 

väikestele ettevõtjatele eelisjuurdepääsu 

tagatistele, järgides seejuures 

riskimaandamise strateegiat. Sel 

eesmärgil antakse ELi tagatis, 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. 

 Investeeringud peavad olema kooskõlas 

investeerimisjuhiste ja kriteeriumitega, 

mille EIP võttis vastu 23. juulil 2013. 

aastal. 

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. Sel juhul määrab 

juhtorgan kindlaks aktsepteeritavate 

investeerimisplatvormidega seotud 

põhimõtted. 

3. Vastavalt Euroopa Investeerimispanga 

põhikirja artiklile 17 nõuab EIP 

rahastamistehingute kasusaajatelt tasu, et 

katta EFSIga seotud kulusid. Ilma et see 

piiraks lõigete 2 ja 3 kohaldamist, ei kaeta 

liidu eelarvest EIP halduskulusid ega muid 

tasusid rahastamis- ja 

investeerimistehingute eest, mida EIP teeb 

käesoleva määruse alusel. 

3. Vastavalt Euroopa Investeerimispanga 

põhikirja artiklile 17 nõuab EIP 

rahastamistehingute kasusaajatelt tasu, et 

katta EFSIga seotud kulusid. Ilma et see 

piiraks lõigete 2 ja 3 kohaldamist, ei kaeta 

liidu eelarvest EIP halduskulusid ega muid 

tasusid rahastamis- ja 

investeerimistehingute eest, mida EIP teeb 

käesoleva määruse alusel. 

EIP võib vastavalt artikli 2 lõike 1 punktile 

e ELi tagatise realiseerida kumulatiivse 

piirmäärani, mis vastab 1 %-le ELi võetud 

tagatiskohustustest kokku, et katta kulusid, 

EIP võib vastavalt artikli 2 lõike 1 punktile 

e ELi tagatise realiseerida kumulatiivse 

piirmäärani, mis vastab 1 %-le ELi võetud 

tagatiskohustustest kokku, et katta kulusid, 
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mille tasumist on rahastamistehingutest 

kasusaajatelt nõutud, kuid mida ei ole 

tasutud. 

mille tasumist on rahastamistehingutest 

kasusaajatelt nõutud, kuid mida ei ole 

tasutud.  

EIP tasusid, mis kaasnevad juhul, kui EIP 

annab EFSI nimel EIFile rahastamist, mis 

on kaetud ELi tagatisega vastavalt artikli 7 

lõikele 2, võib katta liidu eelarvest. 

EIP tasusid, mis kaasnevad juhul, kui EIP 

annab EFSI nimel EIFile rahastamist, mis 

on kaetud ELi tagatisega vastavalt artikli 7 

lõikele 2, võib katta liidu eelarvest. 

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. 

 Komisjon, EIP ja liikmesriigid tagavad 

selle, et kõikide EFSI rahalise toega 

investeeringute puhul võetakse 

valdkondade kaupa arvesse nende mõju 

kohalikul ja piirkondlikul tasandil 

majanduslikule, sotsiaalsele ja 

territoriaalsele ühtekuuluvusele, 

suurendades nõudlust pakkumist 

mõjutamata, ning et nendega edendatakse 

koostoimet ja tulemuslikku 

koordineerimist EFSI ning Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide vahel, 

tagamaks, et nendega aidatakse kaasa 

liidu majandusliku, sotsiaalse ja 

territoriaalse ühtekuuluvuse 

saavutamisele ja töötuse vähendamisele. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) liidu üldeelarvest tehtavate maksetega; (a) liidu üldeelarvest antava rahalise 

toetusega; 
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Muudatusettepanek  30 

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 muu rahalise toetusega, mida liit 

on saanud vastavalt EFSI lepingule. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõike 2 punktide c ja d kohast 

tagatisfondi rahastamist käsitletakse 

sihtotstarbelise sisetuluna vastavalt 

määruse (EL) nr 966/2012 artikli 21 lõikele 

4. 

3. Lõike 2 punktide b, c ja d kohast 

tagatisfondi rahastamist käsitletakse 

sihtotstarbelise sisetuluna vastavalt 

määruse (EL) nr 21/2012 artikli 4 lõikele 

966. 

 

Muudatusettepanek  32 

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 

tagatise summaga. 

Sihtsumma rahastatakse algselt lõike 2 

punktis a osutatud vahendite järkjärgulise 

kasutuselevõtmisega. 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. 

 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 5 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Ilma et see piiraks artikli 8 lõike 5 

kohaldamist, moodustatakse sihtsumma 

iga-aastase eelarvemenetluse raames 

otsustatavatest tagatisfondi tehtavatest 

järkjärgulistest eelarvelistest 

kulukohustustest, kasutades Euroopa 

Liidu üldeelarvesse kantud 

eelarveülejääki ning kõiki kasutatavaid 

eelarvevahendeid ja võttes nõuetekohaselt 

arvesse kõiki nõukogu 2.detsembri 2013. 

aasta määruse nr 1311/2013 (millega 

määratakse kindlaks mitmeaastane 

finantsraamistik aastateks 2014–2020) 

kohaselt olemasolevaid vahendeid, eriti 

järgmisi: 

 i) maksete koguvaru; 

 ii) kulukohustuste koguvaru; 

 iii) paindlikkusinstrument; 

 iv) ettenägematute kulude varu. 

 Tegeliku nõudluse alusel ja viimase 

võimalusena ning võttes täiel määral 

arvesse 2. detsembri 2013. aasta 

institutsioonidevahelise kokkuleppe 

punkte 17 ja 18, võib ümber paigutada 

rubriigi 1a all olevate mitmeaastaste 

programmide rahalisi vahendeid, kui 

nende programmide kulukohustused ei 

ole kõik ära kasutatud.  

 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 5 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 b. Tagatisfondi rahastamine nii 

kulukohustuste kui ka maksete 

assigneeringute osas vaadatakse läbi 

mitmeaastase finantsraamistiku (2014–

2020) vahekokkuvõtte raames, mis peaks 



 

RR\1058953ET.doc 125/359 PE551.765v03-00 

 ET 

algama hiljemalt 2016. aasta lõpus, nagu 

on ette nähtud nõukogu 2. detsembri 

2013. aasta määruse nr 1311/2013 

(millega määratakse kindlaks 

mitmeaastane finantsraamistik aastateks 

2014–2020) artiklis 2. Alternatiivsed 

rahastamisvõimalused tuleks kindlaks 

määrata ainult tegeliku nõudluse ning eri 

programmide tulemus- ja täitmismäärade 

analüüsi põhjal, ei hoida ära vahendite 

ümberpaigutamine rubriigist 1a 

ajavahemikus 2016–2020.  

 Juhul kui iga-aastase eelarvemenetluse 

raames lepiti kokku, et ELi tagatist 

rahastatakse mitmeaastase 

finantsraamistiku vahekokkuvõtte 

tegemisele eelnevatel aastatel 

ümberpaigutamistega ELi programmidest, 

uurivad Euroopa Parlament ja nõukogu 

sellel puhul kompenseerimisvõimalusi 

võimalikult suures mahus.  

 

 

Muudatusettepanek  35 

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 

see jagatakse varasemate kärbete 

hüvitamiseks ümber programmidele, mille 

pakette kärbiti tagatisfondi rahastamiseks, 

nagu osutatakse lõikes 5 a (uus); 

 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 
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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 

investeerimisprojektide registri liidus. 

Register ei mõjuta lõplike projektide 

valimist toetuseks vastavalt artikli 3 lõikele 

5. Transpordisektoris tuleks register 

koostada üleeuroopalise transpordivõrgu 

määruses (EL) nr 1515/2013 ja Euroopa 

ühendamise rahastu määruses (EL) nr 

1316/2013 esitatud prioriteetide ja 

projektide põhjal. 

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, 

läbipaistvalt ja struktureeritud viisil teavet 

praeguste ja tulevaste investeeringute 

kohta, mis märkimisväärselt aitavad 

saavutada ELi poliitikaeesmärke. 

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, läbipaistvalt ja 

struktureeritud viisil teavet nende 

territooriumil tehtavate praeguste ja 

tulevaste investeerimisprojektide kohta.  

 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) EFSIst rahastatavate projektide 

sotsiaalmajandusliku ja keskkonnamõju 

hinnang, mis tugineb tulemusnäitajate 

loetelule. Transpordisektoris on 

hindamise aluseks Euroopa ühendamise 

rahastu määruse (EL) nr 1316/2013 

artikli 4 lõikes 2 toodud näitajate loend; 
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Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt e a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) Euroopa investeerimisnõustamise 

keskuse tegevusele antud hinnang; 

 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 11 Artikkel 11 

Aruandekohustus Aruandekohustus 

1. Euroopa Parlamendi taotluse korral 

osaleb tegevdirektor Euroopa Parlamendis 

kuulamisel, mis käsitleb EFSI tulemusi.  

1. Euroopa Parlamendi taotluse korral ja 

vähemalt korra aastas osalevad esimees ja 

tegevdirektor Euroopa Parlamendis 

asjaomaste komisjonide ühisel kuulamisel, 

mis käsitleb EFSI tulemusi.  

2. Tegevdirektor vastab Euroopa 

Parlamendi poolt EFSI-le esitatud 

küsimustele kas suuliselt või kirjalikult, 

kuid igal juhul viie nädala jooksul alates 

küsimuse saamisest.  

2. Tegevdirektor vastab Euroopa 

Parlamendi poolt EFSI-le esitatud 

küsimustele kas suuliselt või kirjalikult, 

kuid igal juhul viie nädala jooksul alates 

küsimuse saamisest.  

3. Euroopa Parlamendi taotluse korral 

esitab komisjon Euroopa Parlamendile 

aruande käesoleva määruse rakendamise 

kohta. 

3. Euroopa Parlamendi taotluse korral ja 

vähemalt korra aastas esitab komisjon 

Euroopa Parlamendile aruande käesoleva 

määruse rakendamise kohta. 

 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. 30. juuniks 2018 ja pärast seda iga 2. 30. juuniks 2018 ja pärast seda iga kahe 
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kolme aasta järel: aasta järel ning hiljemalt kuus kuud 

pärast EFSI lepingu lõpetamise 

kuupäeva: 

 

 

 

Muudatusettepanek  41 

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 

artiklis 5 osutatud üldeesmärkide ja muude 

abikõlblikkuse kriteeriumide 
saavutamisele. Euroopa Parlamendi ja 

EIP vahel korraldatakse korrapärane 

teabevahetus käesoleva määruse kohase 

EIP rahastamis- ja investeerimistegevuse 

kohta. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 17 a 

 Investeerimisklausel 

 Seoses määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli 5 

lõikega 1 ja määruse (EÜ) nr 1467/97 

artikli 3 lõikega 4 loetakse ühekordseteks 

meetmeteks: 

 (a) liikmesriikide ja riiklike tugipankade 

rahaline toetus EFSI-le; 

 (b) liikmesriikide ja riiklike tugipankade 



 

RR\1058953ET.doc 129/359 PE551.765v03-00 

 ET 

rahaline toetus käesoleva määruse 

kohaselt toetuskõlblikele 

sihtotstarbelistele 

investeerimisplatvormidele; 

 (c) riigi nimel antud rahaline toetus EFSI 

toetatud üksiktegevustele. 

 Kõik esimeses lõigus nimetatud toetused 

aitavad täita liidu poliitikaeesmärke ja 

need loetakse määruse (EÜ) nr 1467/97 

artikli 2 lõike 3 seisukohalt asjakohaseks 

teguriks, nii et nende toetustega ei ületata 

ELi toimimise lepingu artikli 126 lõikes 2 

osutatud kontrollväärtust. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 18 välja jäetud 

Määruse (EL) nr 1291/2013 muutmine  

Määrust (EL) nr 1291/2013 muudetakse 

järgmiselt. 

 

1) Artikli 6 lõiked 1, 2 ja 3 asendatakse 

järgmistega: 

 

„1. Rahastamispakett programmi 

„Horisont 2020” rakendamiseks on 74 

328,3 miljonit eurot jooksevhindades, 

millest kuni 71 966,9 miljonit eurot 

eraldatakse ELi toimimise lepingu 

XIX jaotise kohase tegevuse jaoks. 

 

Euroopa Parlament ja nõukogu 

kinnitavad iga-aastased assigneeringud 

mitmeaastase finantsraamistiku piires. 

 

2. ELi toimimise lepingu XIX jaotise 

kohase tegevuse jaoks ette nähtud summa 

jaotatakse käesoleva määruse artikli 5 

lõikes 2 nimetatud prioriteetide vahel 

järgmiselt: 

 

a) tipptasemel teadus: 23 897,0 miljonit  
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eurot jooksevhindades; 

b) juhtpositsioon tööstuses: 16 430,5 

miljonit eurot jooksevhindades; 

 

c) ühiskondlikud väljakutsed: 28 560,7 

miljonit eurot jooksevhindades. 

 

Maksimaalne kogusumma, mille liit 

eraldab programmist „Horisont 2020” 

artikli 5 lõikes 3 sätestatud 

erieesmärkidele ja Teadusuuringute 

Ühiskeskuse otsestele meetmetele 

väljaspool tuumaenergiavaldkonda, on 

järgmine: 

 

i) tipptaseme levitamine ja osaluse 

laiendamine: 782,3 miljonit eurot 

jooksevhindades; 

 

ii) teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna 

heaks: 443,8 miljonit eurot 

jooksevhindades; 

 

iii) Teadusuuringute Ühiskeskuse otsesed 

meetmed väljaspool 

tuumaenergiavaldkonda: 1 852,6 miljonit 

eurot jooksevhindades. 

 

Artikli 5 lõigetes 2 ja 3 sätestatud 

prioriteetidele ja erieesmärkidele 

eraldatud vahendite soovituslik jaotus on 

kindlaks määratud II lisas. 

 

3. Programmist „Horisont 2020” 

eraldatakse EITile kuni 2 361,4 miljonit 

eurot jooksevhindades, nagu on sätestatud 

II lisas.” 

 

2) II lisa asendatakse käesoleva määruse 

I lisaga. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 19 välja jäetud 

Määruse (EL) nr 1316/2013 muutmine  



 

RR\1058953ET.doc 131/359 PE551.765v03-00 

 ET 

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) 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 (EL, Euratom) nr 1311/2013, 

millega määratakse kindlaks 

mitmeaastane finantsraamistik aastateks 

2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 

884). 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

1. lisa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[...] välja jäetud 
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14.4.2015 

EELARVEKONTROLLIKOMISJONI ARVAMUS 

eelarvekomisjonile ja majandus- ja rahanduskomisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja 

(EL) nr 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Arvamuse koostaja: Michael Theurer 

 

 

LÜHISELGITUS 

Eelarvekontrollikomisjoni arvamuses keskendutakse usaldusväärse finantsjuhtimise 

küsimustele ja eelkõige määruse ettepaneku artiklile 14, milles käsitletakse kontrollikoja 

poolset auditeerimist. 

Euroopa Kontrollikojal peaks olema õigus teostada auditeid seoses tegevustega, mis on läbi 

viidud vastavalt käesolevale määrusele, sest kõik käesoleva määrusega hõlmatud tegevused 

kujutavad endast tegevust liidu tulude ja kulude haldamisel ELi toimimise lepingu artikli 287 

tähenduses. Eelkõige tuleb rõhutada järgmist: 

1. Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi määratluse kohaselt on see selgelt eristatav ja 

läbipaistev tagatissüsteem ning tagatise aluseks on peamiselt liidu eelarve. 

2. Investeeringute komitee liikmed määratakse ametisse komisjoni ettepaneku alusel.  

3. Komisjon on esindatud ka Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi juhtorganis. 

4. Komisjon on esindatud Euroopa Investeerimispanga direktorite nõukogus ning 

komisjoniga konsulteeritakse enne, kui Euroopa Investeerimispank annab heakskiidu 

mõnele rahastamis- või investeerimistehingule.  

5. Euroopa investeerimisnõustamise keskus luuakse osaliselt komisjoni olemasoleva 

nõustamisteenuste najal.  

6. Tagatisfondi vahendeid haldab komisjon.  
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7. Komisjon ja Euroopa Investeerimispank edendavad liikmesriikide toel läbipaistva 

praeguste ja võimalike tulevaste investeerimisprojektide registri loomist liidus. 

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ning majandus- ja 

rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Volitus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee 

arvamusi, 

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee ning 

Euroopa Kontrollikoja arvamusi, 

 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Kontrollikoda võttis 12. märtsil 2015 

vastavalt Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikli 287 lõikele 4 vastu 

arvamuse nr 4/2015 Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, 

mis käsitleb Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi ning millega 

muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 

ja (EL) nr 1316/2013, milles ta sedastab 

oma soovitused komisjoni ettepanku 

kohta ning teeb ettepanekuid määruse 

parandamiseks. 
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Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Investeeringu otstarbekust saab 

hinnata ka selle alusel, mis määral 

suudab ta veenda erainvestoreid hakkama 

taas majandust pikaajaliselt rahastama, 

pidades silmas, et praegu investeeritakse 

suur osa Euroopa erasääste (umbes 16 

miljardit eurot) peamiselt lühiajaliselt ja 

sageli väljapoole ELi. 

 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 

investeeringuid, millel on suur majanduslik 

lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 

poliitikaeesmärke. 

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 

investeeringuid, millel on suur majanduslik 

lisandväärtus ja mis aitavad saavutada 

strateegia „Euroopa 2020” eesmärke 

Sellega seoses peaksid EFSI toetused 

taristuprojektidele aitama saavutada 

määruse (EL) nr 1315/2013 (transport), 

määruse (EL) nr 347/2013 

(energiavõrgud) ja määruse (EL) 

nr 283/2014 

(telekommunikatsioonitaristu) eesmärke. 

Erilist tähelepanu tuleks pöörata 

projektidele, mis loovad transpordi, 

telekommunikatsiooni ja energiasektori 

vahel koostoimet. 
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Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 

tehinguid, peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mille riski ja tootluse profiil 

on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 

instrumentidel. EFSI peaks rahastama 

projekte kogu liidus, sealhulgas riikides, 

mida finantskriis kõige rohkem mõjutas. 

EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei 

ole võimalik rahastada mõistlikel 

tingimustel muudest allikatest. 

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 

tehinguid, peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mille riski ja tootluse profiil 

on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 

instrumentidel. EFSI peaks rahastama 

projekte kogu liidus, eelkõige riikides, 

mida finantskriis kõige rohkem mõjutas. 

EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei 

ole võimalik rahastada mõistlikel 

tingimustel muudest allikatest. 

 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (19 a) Tagatisfondi maksete sihtsumma 

peaks 2016. aastal olema 200 miljonit 

eurot, 2017. aastal 300 miljonit eurot, 

2018. aastal 1 miljard eurot, 2019. aastal 

2 miljardit eurot, ning Euroopa 

Parlament ja nõukogu peavad selle järk-

järgult iga-aastase eelarvemenetluse 

raames heaks kiitma, võttes sealjuures 

arvesse ELi tagatise tulemuslikku 

kasutamist ja EFSI raames toimuvate 

tehingute täiendavuse kontrolli 

hinnangut, võrreldes tavapäraste EIP 

tehingutega. 

 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 a) EFSI rakendamis- ja 

järelevalvekord ning liikmesriikide 

ametlik kohustuste võtmine mängivad 

selle õnnestumises otsustavat osa, mistõttu 

on eelkõige vaja tagada, et objektiivsete 

kriteeriumide alusel valitakse välja 

parimad projektid, sõltumata nende 

riiklikust kuuluvusest. 

 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) EFSI toetatavaid EIP rahastamis- ja 

investeerimistehinguid tuleb jätkuvalt teha 

EIP kehtestatud eeskirjade ja korra, sh 

asjakohaste kontrollimeetmete ja 

maksudest kõrvalehoidumise vältimiseks 

võetud meetmete kohaselt, kooskõlas 

kontrollikoja ja Euroopa Pettustevastase 

Ameti (OLAF) asjaomaste eeskirjade ja 

menetlustega, sealhulgas Euroopa 

Komisjoni, Euroopa Kontrollikoja ja 

Euroopa Investeerimispanga vahelise 

kolmepoolse lepinguga. 

(24) EFSI toetatavaid EIP rahastamis- ja 

investeerimistehinguid tuleb jätkuvalt teha 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 

966/20121a, sh asjakohaste 

kontrollimeetmete ja maksudest 

kõrvalehoidumise vältimiseks võetud 

meetmete kohaselt, kooskõlas kontrollikoja 

ja Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 

asjaomaste eeskirjade ja menetlustega. 

Seega on tingimata vaja kontrollida 

võimalikult kiiresti, et hiljuti EIP poolt 

vastu võetud uus läbipaistvuspoliitika ei 

nõrgeneks. 

 ________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

oktoobri 2012. aasta määrus (EL, 

Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb 

Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 

kohaldatavaid finantseeskirju ning 

millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 

määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 

(ELT L 298, 26.10.2012, lk 1). 

Selgitus 

Üleliigne. 
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Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) EIP peaks korrapäraselt hindama EFSI 

toetatavaid tegevusi, et hinnata nende 

asjakohasust, tulemusi ja mõju ning teha 

kindlaks aspektid, millega saab tulevast 

tegevusi tõhustada. Sellised hindamised 

peaksid toetama vastutust ja 

jätkusuutlikkuse analüüsi. 

(25) EIP ja investeeringute komitee 

peaksid korrapäraselt hindama EFSI 

toetatavaid tegevusi, et hinnata nende 

lisandväärtust olemasolevate liidu 

rahastatavate meetmete jaoks, 
asjakohasust, tulemusi ja mõju ning teha 

kindlaks aspektid, millega saab tulevast 

tegevust tõhustada, ning koostama selle 

kohta aruande. Sellised hindamised 

peaksid toetama riiklikku vastutust, 

usaldusväärset finantsjuhtimist, 

läbipaistvust ning majandusliku, 

keskkonnaalase ja sotsiaalse 

jätkusuutlikkuse analüüsi. 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 

rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus peaks 

andma olulist tuge projektide arendamiseks 

ja ettevalmistamiseks kogu liidus, 

kasutades ära komisjoni, EIP, riiklike 

tugipankade ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide juhtimisorganite 

teadmisi. See peaks olema ühtne 

kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud 

investeeringute tehnilise abiga liidus. 

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 

rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus peaks 

andma olulist tuge projektide arendamiseks 

ja ettevalmistamiseks kogu liidus, 

kasutades ära komisjoni, EIP, riiklike 

tugipankade ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide juhtimisorganite 

teadmisi. See peaks olema ühtne 

kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud 

investeeringute tehnilise abiga liidus. 

Euroopa investeerimisnõustamise keskus 

peaks tegema EFSI huvides koostööd 
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olemasolevate nõustamisüksustega, 

sealhulgas EIP, komisjoni ja 

liikmesriikidega, näiteks avaliku ja 

erasektori partnerluse eksperdikeskuse 

(EPEC) ja Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide vahenditest 

rahastamisvahendite tehnilise 

nõuandeplatvormiga (Financial 

Instruments – Technical Advisory 

Platform (FI-TAP)).  Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus peaks 

võimaldama kõigil liidu liikmesriikidel ja 

piirkondadel saada tasuta 

eksperditeadmisi, et tagada õiglane 

juurdepääs EFSI rahastamisele. 

Selgitus 

Idee allikas on Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 4/2015 EFSI kohta – lõiked 29, 30 ja 31. 

 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 27 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (27 a) Et tagada, et liidu eelarve suhtes ei 

kohaldata tingimuslikke kohustusi 

eraldatud vahenditest kaugemale, tuleks 

kehtestada üldine immuniteet ning EFSI 

abisaajate õigusnõuetest loobumine. 

 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 30 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(30) Võttes arvesse nende ülesehituse 

laadi, ei ole ELi tagatis EIP-le ega 

tagatisfond „rahastamisvahendid” 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(30) Võttes arvesse seotust liidu 

finantsinstrumentidega, peaks ELi tagatis 

EIP-le ja tagatisfondile järgima 

usaldusväärse finantsjuhtimise, 
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(EL) nr 966/2012 tähenduses4. läbipaistvuse, proportsionaalsuse, 

mittediskrimineerimise, võrdse kohtlemise 

ja subsidiaarsuse põhimõtteid, mis on 

sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EL, Euratom) nr 966/20124 

artiklis 140, ning vajaduse korral tuleb 

kohaldada määruse (EL, Euratom) nr 966 

/ 2012 artiklit 139. 

__________________ __________________ 

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 

2012, mis käsitleb Euroopa Liidu 

üldeelarve suhtes kohaldatavaid 

finantseeskirju ning millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) 

nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 

1). 

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 

2012, mis käsitleb Euroopa Liidu 

üldeelarve suhtes kohaldatavaid 

finantseeskirju ning millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) 

nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 

1). 

 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 31 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(31) Liidus on märkimisväärne arv 

potentsiaalselt elujõulisi projekte, mida ei 

ole rahastatud selliste projektidega seotud 

ebakindluse ja läbipaistmatuse tõttu. Sageli 

on see tingitud sellest, et erainvestorid ei 

ole projektidest teadlikud või neil ei ole 

piisavalt teavet investeerimisriskide 

hindamiseks. Komisjon ja EIP peaksid 

liikmesriikide toel edendama 

investeerimiseks sobivate praeguste ja 

tulevaste investeerimisprojektide 

läbipaistva registri loomist liidus. 

Projektide register peaks tagama, et teave 

investeerimisprojektide kohta 

avalikustatakse korrapäraselt ja 

struktureeritud viisil, et tagada investoritele 

usaldusväärne teave investeerimisotsuste 

tegemiseks. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 
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Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(32) Liikmesriigid on ka riiklikul tasandil 

alustanud projektide registrite loomist ja 

edendamist riikliku tähtsusega projektide 

jaoks. Komisjoni ja EIP koostatav teave 

peaks sisaldama viiteid asjaomastele 

riiklikele projektiregistritele. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 33 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(33) Kuigi projektide registri raames 

kindlaks tehtud projekte võib EIP kasutada 

EFSI toetatavate projektide 

kindlakstegemiseks ja väljavalimiseks, 

peaks projektide registril olema laiem 

kohaldamisala projektide 

kindlakstegemisel kogu liidus. See 

kohaldamisala võib hõlmata projekte, mida 

võib täielikult rahastada erasektori poolt 

või muude Euroopa või riikliku tasandi 

instrumentide abil. EFSI peaks suutma 

toetada rahastamist ja investeeringuid 

projektide registrisse kantud projektidesse, 

kuid ei tohiks olla automaatset seost 

registrisse kandmise ja EFSI toetusele 

juurdepääsu vahel ning EFSI-l peaks olema 

kaalutlusõigus selliste projektide valikul ja 

toetamisel, mis ei ole registrisse kantud. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 
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Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 34 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(34) Selleks et tagada aruandekohustus 

Euroopa kodanike ees, peaks EIP 

korrapäraselt esitama Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruandeid EFSI 

edusammude ja mõju kohta. 

(34) Selleks et tagada aruandekohustus 

liidu kodanike ees, peaksid EIP, 

juhtorgani esimees ja investeeringute 

komitee tegevdirektor korrapäraselt 

esitama Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aruandeid EFSI edusammude ja 

mõju kohta, eelkõige seoses EFSI raames 

tehtud tehingute täiendavusega võrreldes 

EIP tavapäraste tehingutega. 

 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 35 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (35 a) Kuna tagatisfond koosneb ELi 

eelarvest pärit ümber jaotatud olulistest 

summadest, peaks parlamendil olema 

õigus kutsuda ELi eelarvevolinik 

parlamendi ette, et kontrollida ELi eelarve 

kasutamist, eelkõige seoses 

tulemuslikkuse ja vahendite kasutamise 

tulemustega. 

Selgitus 

Eelarvevolinik ja kontrollikoda on kutsunud üles muutma viisi, kuidas ELi institutsioonid 

käivad ümber ELi eelarvega – eelkõige seoses vajadusega panna suuremat rõhku 

aruandekohustusele ning keskenduda tulemuslikkusele ja kulutuste tulemustele. Seetõttu on 

oluline, et Euroopa Parlament kontrolliks neid elemente ja hoiaks volinikke vastutavana. 

Kontrolliõigus peaks laienema vaid volinikule, et kaitsta EFSI valitsemise sõltumatust. 

 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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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, sealhulgas liikmesriikide ja 

kolmandate riikide vahelisi projekte, ning 
tagada parem juurdepääs rahastamisele 

kuni 3 000 töötajaga äriühingutele, 

keskendudes eelkõige väikestele ja 

keskmise suurusega ettevõtjatele kooskõlas 

usaldusväärse finantsjuhtimise, 

läbipaistvuse, proportsionaalsuse, 

mittediskrimineerimise, võrdse kohtlemise 

ja subsidiaarsuse põhimõtetega. 

 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 1 a 

 Mõisted 

 Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi 

mõisteid: 

 a) „EFSI leping” – õiguslik vahend, 

millega komisjon ja EIP täpsustavad 

EFSI haldamiseks käesolevas määruses 

sätestatud tingimusi; 

 b) „riiklik tugipank või 

finantseerimisasutus” – kutseliselt 

finantseerimise alal tegutsev juriidiline 

isik, kes on saanud liikmesriigilt kas 

kesksel, piirkondlikul või kohalikul 

tasandil riikliku volituse tegeleda 

peamiselt mittetulundusliku riikliku 

arendus- või edendustegevusega; 

 c) „investeerimisplatvorm” – 

eriotstarbelised vahendid, hallatavad 

kontod, lepingupõhised kaasrahastamise 

või riskijagamise kokkulepped või mis 
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tahes muul viisil sõlmitud kokkulepped, 

mille kaudu investorid suunavad 

finantsvahendeid mitmesuguste 

investeerimisprojektide rahastamiseks, 

ning mis võivad hõlmata riiklikke 

platvorme, mis koondavad ühe 

liikmesriigi territooriumil läbi viidavaid 

mitmeid investeerimisprojekte, mitut riiki 

hõlmavad või piirkondlikud platvormid, 

mis koondavad suurtest projektidest 

huvitatud mitut liikmesriiki ühes 

geograafilises piirkonnas, või 

valdkondlikud platvormid, mis koondavad 

ühe sektori investeerimisprojektid; 

 d) „väikesed ja keskmise suurusega 

ettevõtjad (VKEd)” – komisjoni soovituses 

2003/361/EÜ1a määratletud mikro-, 

väikesed ja keskmise suurusega 

ettevõtjad; 

 e) „keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtja” – kuni 3 000 töötajaga 

juriidiline isik, kes ei ole VKE; 

 f) „EFSI-toetusesaaja” – kõik 

laenuvõtjad, kes kasutavad ELi tagatud 

rahastamisvahendeid, mida EIP jagab 

vastavalt EFSI-lepingule; 

 g) „riskitaluvusvõime” – EFSI piiritleb 

eelnevalt võimaliku kaasneva 

krediidiriski, mis on seotud konkreetse 

investeerimisprojekti rahastamisega EIP 

hallatavast finantsinstrumendist, et 

laenuportfelli agregeeritud krediidirisk 

oleks maksimaalselt võrdne ELi 

tagatisega tagatud portfelli osakaaluga; 

 ______________ 

 1a Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 

2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate määratluse kohta 

(ELT L 124, 20.5.2003, lk 36). 

 

 

Muudatusettepanek  20 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) sätted, mille kohaselt luuakse EFSI 

eraldiseisva, selgelt eristatava ja läbipaistva 

tagatissüsteemina ning EIP hallatava eraldi 

kontona; 

a) sätted, mille kohaselt luuakse EFSI 

eraldiseisva, selgelt eristatava ja läbipaistva 

tagatissüsteemina ning EIP hallatava eraldi 

kontona; mille puhul EIP ja komisjoni 

eelarve tuleb kinnitada Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu otsusega vastavalt 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 

319 ning määruse (EL, Euratom) nr 

996/2012 artiklitele 164, 165 ja 166; 

 

 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a a) sätted, mille alusel komisjon võtab 

täieliku vastutuse EFSI hallatavate ELi 

fondide tegeliku kasutamise üle, nagu on 

sätestatud ELi lepingu artikli 17 lõikes 1 

ja ELi toimimise lepingu artiklis 317, ning 

väldib aruandekohustuse hajutatust; 

 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) EFSI juhtimiskord vastavalt artiklile 3, 

ilma et see piiraks Euroopa 

Investeerimispanga põhikirja kohaldamist; 

d) EFSI juhtimiskord vastavalt artiklile 3, 

ilma et see piiraks Euroopa 

Investeerimispanga põhikirja kohaldamist, 

sealhulgas EIP kulude ülemmäär ning 

seoses komisjonile Euroopa Liidu lepingu 

artiklis 17, ELi toimimise lepingu artiklis 

317 ja määruses (EL, Euratom) nr 

966/2012 pandud kohustustega. 
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Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt g 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(g) ELi tagatise kasutamist reguleerivad 

nõuded, sealhulgas teatavad tähtajad ja 

peamised tulemusnäitajad; 

g) ELi tagatise kasutamist 

reguleerivad nõuded, sealhulgas teatavad 

tähtajad ja peamised tulemusnäitajad, mille 

eesmärk on mõõta käesolevas määruses 

sätestatud EFSI eesmärkide saavutamise 

määra küsimustes, nagu majanduskasv ja 

tööhõive, mõju siseturule ja VKEde 

edendamine; juhtorgan kohandab 

vajaduse korral nimetatud nõudeid; 

Selgitus 

Tulemuslikkuse hindamine peaks olema seotud eelkõige põhjendustes 9–14 määratletud EFSI 

poliitiliste eesmärkide täitmisega. 

 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt g a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 g a) sätted, millega tagatakse VKEdele ja 

mikroettevõtetele eelisjärjekorras 

juurdepääs EFSI rahastamisele; 

 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt h 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(h) sätted Euroopa investeerimisnõustamise 

keskuse rahastamise kohta vastavalt lõike 2 

kolmandale lõigule; 

h) sätted Euroopa investeerimisnõustamise 

keskuse õigusliku vormi, 

rakendusstruktuuri ja rahastamise kohta 
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vastavalt lõike 2 kolmandale lõigule; 

 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt h a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 h a) sätted EIP poolt EFSI nimel kantud 

tingimusteta kulude piiramise kohta; 

 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt j a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 j a) sätted, millega tagatakse kontrollikoja 

välisauditi läbiviimise kõikide EFSI 

raames rahastatavate projektide suhtes. 

 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EFSI lepinguga nähakse ette, et liidule 

ettenähtud tasu EFSI toetatud tehingutest 

eraldatakse pärast ELi tagatise 

realiseerimisest tulenevate maksete ning 

lõike 2 ja artikli 5 lõike 3 kohast kulude 

mahaarvamist. 

EFSI lepinguga nähakse ette, et liidule 

ettenähtud tasu EFSI toetatud tehingutest 

eraldatakse pärast ELi tagatise 

realiseerimisest tulenevate maksete ning 

käesoleva artikli lõike 2 ja artikli 5 lõike 3 

kohast kulude mahaarvamist tingimusteta 

piirmäärani. 
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Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopa investeerimisnõustamise keskust 

rahastab osaliselt liit summas kuni 

20 000 000 eurot aastas ajavahemikul kuni 

31. detsembrini 2020 lisateenuste eest, 

mida Euroopa investeerimisnõustamise 

keskus osutab lisaks olemasolevale EIP 

tehnilisele abile. Pärast 2020. aastat on 

liidu rahaline panus otseselt seotud 

tulevaste mitmeaastaste finantsraamistike 

sätetega. 

Euroopa investeerimisnõustamise keskust 

rahastab osaliselt liit summas kuni 

20 000 000 eurot aastas ajavahemikul kuni 

31. detsembrini 2018 lisateenuste eest, 

mida Euroopa investeerimisnõustamise 

keskus osutab lisaks olemasolevale EIP 

tehnilisele abile. Enne 2018. aasta lõppu 

viiakse läbi läbivaatamine, et hinnata 

Euroopa investeerimisnõustamise keskuse 

edukust ja lisandväärtust, enne kui 

algatatakse teine rahastamisperiood, mis 

kestab 1. jaanuarist 2019 kuni 31. 

detsembrini 2020. Pärast 2020. aastat on 

liidu rahaline panus otseselt seotud 

tulevaste mitmeaastaste finantsraamistike 

sätetega. 

 

 

Muudatusettepanek  30 

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 

komisjonil ja EIP-l on otsene vastutus ja 

aruandekohustus parlamendi ja nõukogu 

ees seoses kõikide EFSI hallatavate 

rahaliste vahendite ja tagatistega. Sel 

põhjusel juhib EFSId juhtorgan, kes ELi 

tagatise kasutamiseks 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 
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eesistujaks. 

 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Eesistuja korraldab koos lõikes 4 osutatud 

investeeringute komitee tegevdirektoriga 

vähemalt korra aastas ühise kuulamise 

Euroopa Parlamendi vastutava 

komisjoniga, et anda aru EFSIga seotud 

meetmete valdkonnas tehtud edusammude 

kohta. 

 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Juhtorgan teeb otsuseid ühehäälselt. Juhtorgan teeb otsuseid ühehäälselt. Need 

otsused on avalikkusele kättesaadavad. 

 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. EFSI lepingus sätestatakse, et EFSI-l 

on nõuandekogu. Sellesse kuuluvad 

kõikide selliste pankade, sealhulgas 

riiklike tugipankade esindajad, kes 

osalevad artikli 4 kohaselt ELi tagatisega 

kaetud riikliku ja kohaliku tasandi 

projektides. 
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 Nõuandekogu kohtub korra aastas 

Luxembourgis EIP ruumides. Kohtumise 

korraldab EIP. Kogu muu suhtlus ja 

teabevahetus nõuandekogu liikmete vahel 

toimub kirjalikus vormis ja seda 

avaldatakse ühe aasta järel. 

Nõuandekogu võib juhtorgani, 

investeeringute komitee ja tegevdirektori 

jaoks uuringuid korraldada, et pidevalt 

EFSI tegevust parandada. Kõik 

nõuandekoguga seotud kulud ja 

reisikulud kannavad asutused, kes 

soovivad olla nõuandekogus esindatud. 

 

 

Muudatusettepanek  34 

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 pärast Euroopa Parlamendilt 

heakskiidu saamist ametisse juhtorgani 

poolt komisjoni ja EIP ühisettepaneku 

alusel kolmeaastaseks ametiajaks, mida 

võib üks kord pikendada. 

 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Pärast juhtorgani kuulamist esitab 

komisjon pärast EIP nõusoleku saamist 

Euroopa Parlamendile tegevdirektori ja 

tegevdirektori asetäitja kandidaatide 

nimekirja. 

 Komisjon esitab pärast EIP nõusoleku 

saamist Euroopa Parlamendile 

ettepaneku tegevdirektori ja tegevdirektori 
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asetäitja ametissenimetamise kohta. 

Pärast ettepaneku heakskiitmist nimetab 

juhtorgan tegevdirektori ja tegevdirektori 

asetäitja ametisse kolmeaastaseks 

ametiajaks, mida võib üks kord 

pikendada. 

 

 

Muudatusettepanek  36 

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. Investeeringute 

komitee vastutab võimalike tehingute 

analüüsimise eest kooskõlas EFSI 

investeerimispoliitikaga ja ELi tagatise 

vormis toetuse andmise heakskiitmise eest: 

 a) kooskõlas artikliga 5; 

 b) kooskõlas määruse (EL) nr 1316/2013 

ja määruse (EL) nr 131572013 ning 

üleeuroopalise transpordivõrgu iga-

aastaste tööprogrammide üldiste 

eesmärkidega; 

 c) juhul kui sel on tõendatud majanduslik, 

sotsiaalne ja jätkusuutlik lisandväärtus 

seoses töökohtade, oskuste, innovatsiooni 

ja konkurentsivõime edendamisega liidus, 

mida ei oleks olnud võimalik saavutada 

olemasolevate liidu vahendite ja 

õigusaktide abil; 

 d) olenemata nende geograafilisest 

asukohast liidus. 

 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2 
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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. Nimetatud ekspertidel on 

suured asjakohased kogemused projektide 

koostamise ja rahastamise valdkonnas 

ning makromajanduslikud 

ekspertteadmised. Investeeringute komitee 

liikmed nimetab ametisse juhtorgan avatud 

ja läbipaistva valikumenetluse alusel 
kolmeaastaseks ametiajaks, mida võib 

pikendada.  

 Selleks koostab juhtorgan vähemalt 16 

eksperdist (kaheksast mehest ja kaheksast 

naisest) koosneva nimekirja ja esitab selle 

Euroopa Parlamendile. Pärast kõigi 

nimekirjas esitatud ekspertide kuulamist 

võtab Euroopa Parlament vastu otsuse, 

milles soovitab kaheksa eksperdi 

nimetamist juhtorgani liikmeks. 

 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Investeeringute komitee liikmete 

elulookirjeldused ja huvide 

deklaratsioonid avalikustatakse, neid 

ajakohastatakse pidevalt ning komisjon ja 

EIP kontrollivad nende paikapidavust 

põhjalikult. 

 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 3 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Investeeringute komitee otsused tehakse 

lihthäälteenamusega. 

Investeeringute komitee otsused tehakse 

lihthäälteenamusega. Otsused tehakse 

sõltumatult, ilma alusetute mõjutusteta, 

ning need avalikustatakse. 

 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 3 a 

 EFSI ja Euroopa investeerimisnõustamise 

keskuse suhtes kohaldatavad 

finantseeskirjad 

 EFSI ja Euroopa investeerimisnõustamise 

keskuse suhtes kohaldatavad 

finantseeskirjad võtab vastu juhtorgan. 

Need ei tohi kõrvale kalduda määrusest 

(EL, Euratom) nr 966/2012. 

 Komisjonile võib EFSI lepingu 

läbirääkimiste käigus enne EFSI loomist 

või juhtorgani ametliku taotluse alusel 

anda õiguse võimaldada nõuetekohaselt 

põhjendatud juhtudel erandeid 

üleminekuperioodi finantseeskirjade näol, 

delegeeritud õigusaktiga kooskõlas ELi 

toimimise lepingu artikliga 290 ja 

käesoleva määruse artikliga 17. Sellised 

üleminekuperioodi reeglid kehtivad 

maksimaalselt kolm aastat või kuni 

parlament ja nõukogu muudavad määrust 

(EÜ, Euratom) nr 966/2012 EFSIsse 

erinõuete lisamiseks. 
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Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 

 

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. 

1. Liit annab EIP-le liidus tehtavateks 

rahastamis- ja investeerimistehinguks 

tagatise, mis on reguleeritud käesoleva 

määrusega (ELi tagatis). ELi tagatis 

antakse ka riiklikele tugipankadele või 

finantseerimisasutustele vastavalt 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusele (EL, Euratom) nr 966/2012 

artikli 58 lõike 1 punktile c ning 

investeerimisplatvormidele. ELi tagatis 

antakse nõudmisel tagatisena käesoleva 

määruse artiklis 6 osutatud abikõlblike 

instrumentide suhtes. 

 2. EFSI toetusesaajate tingimuslikud 

õigusnõuded komisjoni vastu on piiratud 

ELi tagatisega. 

 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. 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: 

2. ELi tagatis antakse ainult 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 ja mille on heaks kiitnud 

investeeringute komitee. 

 Esimeses lõigus osutatud tehingud on 

kooskõlas liidu poliitikaga, 

majanduslikult ja tehniliselt elujõulised, 

pakuvad täiendavust, võimaluse korral 

suurendavad erasektori kapitali 
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kaasamist, täiendavad liidu olemasolevaid 

vahendeid või abikavu, pakuvad Euroopa 

lisandväärtust, aitavad kaasa strateegia 

„Euroopa 2020” eesmärkide 

saavutamisele ning toetavad mis tahes 

järgmist üldeesmärki:  

 

 

Muudatusettepanek  43 

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 puhta 

linnatranspordi valdkonnas ja 

üleeuroopalise transpordivõrgu 

projektides, nagu on määratletud 

määruses (EL) nr 1315/2013; 

energiavaldkonnas, eelkõige 

energiaühendus, ja digitaalse taristu 

valdkonnas;  

 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Vastavalt Euroopa Investeerimispanga 

põhikirja artiklile 17 nõuab EIP 

rahastamistehingute kasusaajatelt tasu, et 

katta EFSIga seotud kulusid. Ilma et see 

piiraks lõigete 2 ja 3 kohaldamist, ei kaeta 

liidu eelarvest EIP halduskulusid ega muid 

tasusid rahastamis- ja 

investeerimistehingute eest, mida EIP teeb 

käesoleva määruse alusel. 

3. Vastavalt Euroopa Investeerimispanga 

põhikirja artiklile 17 nõuab EIP 

rahastamistehingute kasusaajatelt tasu, et 

katta EFSIga seotud kulusid kuni EFSI 

lepingus ette nähtud tingimusteta 

piirmäärani. EIP tagastamatute kulude 

risk on täielikult EIP kanda. Ilma et see 

piiraks käesoleva lõike teise ja kolmanda 

lõigu kohaldamist, ei kaeta liidu eelarvest 

EIP halduskulusid ega muid tasusid 

rahastamis- ja investeerimistehingute eest, 

mida EIP teeb käesoleva määruse alusel. 
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Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EIP võib vastavalt artikli 2 lõike 1 punktile 

e ELi tagatise realiseerida kumulatiivse 

piirmäärani, mis vastab 1 %-le ELi võetud 

tagatiskohustustest kokku, et katta 

kulusid, mille tasumist on 

rahastamistehingutest kasusaajatelt nõutud, 

kuid mida ei ole tasutud. 

EIP võib vastavalt artikli 2 lõike 1 punktile 

e ELi tagatise realiseerida kuni EFSI 

lepingus ette nähtud tingimusteta 
piirmäärani, et katta kulusid, mille tasumist 

on rahastamistehingutest kasusaajatelt 

nõutud, kuid mida ei ole tasutud. 

 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EIP tasusid, mis kaasnevad juhul, kui EIP 

annab EFSI nimel EIFile rahastamist, mis 

on kaetud ELi tagatisega vastavalt artikli 7 

lõikele 2, võib katta liidu eelarvest. 

EIP tasusid, mis kaasnevad juhul, kui EIP 

annab EFSI nimel EIFile rahastamist, mis 

on kaetud ELi tagatisega vastavalt artikli 7 

lõikele 2, võib katta liidu eelarvest. 

Nendele tasudele kehtestatakse EFSI 

lepingus tingimusteta piirmäär. 

 

 

Muudatusettepanek  47 

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, 

4. Tingimusel et täidetud on asjaomased 

abikõlblikkuse kriteeriumid, võivad 

liikmesriigid kasutada Euroopa struktuuri- 

ja investeerimisfonde, et toetada selliste 

toetuskõlblike projektide rahastamist, 
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millesse EIP ELi tagatise toetusel 

investeerib. 

millesse EIP ELi tagatise toetusel 

investeerib. Kui sellistel juhtudel 

kohaldatakse selliste toetuskõlblike 

projektide juhtimise ja kontrollimise 

suhtes mitut liidu õigusraamistikku, on 

ülimuslikud määrus (EL, Euratom) nr 

966/2012 ja asjaomased valdkondliku 

rahastamise õigusaktid. 

 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 5 kõike 2 kohaldamisel kasutab EIP 

ELi tagatist instrumentide riski katmiseks 

reeglina portfellipõhiselt. 

Artikli 5 lõike 2 kohaldamisel kasutab EIP 

ELi tagatist üksnes abikõlblike 

instrumentide krediidiriski katmiseks. ELi 

tagatist kasutatakse reeglina üksnes 

selliste abikõlblike instrumentide portfelli 

alusel, mida kasutatakse investeeringute 

komitee heakskiidu saanud projektide 

rahastamiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  49 

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 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, misläbi välistatakse 

tingimuslikud kohustused eelarvele. Välja 

jäetakse lõplike toetusesaajate 

õigusnõuded, mis on suuremad kui 
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kõnealune tagatis. 

 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Tegevdirektor teeb avalikkusele 

kergesti juurdepääsetavaks ELi tagatisega 

hõlmatud riskimeetmed ning meetodid ja 

andmed, mille alusel on kindlaks 

määratud konkreetse instrumentide 

portfelli risk, ja ajakohastab seda teavet 

korrapäraselt. 

 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui EIP realiseerib ELi tagatise 

vastavalt EFSI lepingule, maksab liit 

nõudmise korral vastavalt kõnealuse 

lepingu tingimustele. 

3. Kui EIP realiseerib ELi tagatise 

vastavalt EFSI lepingule, maksab liit 

nõudmise korral vastavalt kõnealuse 

lepingu tingimustele. Selline makse on 

piiratud summaga, mida EIP ei ole ELi 

tagatisest veel välja nõudnud. Kõik 

edasised kahjud ja riskid on portfelli teiste 

panustajate ja projekti sidusrühmade 

kanda. EL ei võta ühtegi tingimuslikku 

kohustust, mis ületab ELi tagatist. 

 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 3 a (uus) 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. EFSI lepingusse lisatakse ELi üldine 

immuniteet ning loobumine EFSI 

abisaajate sellistest õigusnõuetest 

komisjoni vastu, mis ületavad ELi tagatist. 

 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) liidu üldeelarvest tehtavate maksetega; a) liidu üldeelarvest eraldatavate 

panustega; 

 

 

Muudatusettepanek  54 

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 tagatise 

summaga. 

Sihtsumma rahastatakse algselt lõike 2 

punktis a osutatud vahendite järk-järguliste 

maksetega ning nendega kaasneb lõike 2 

punktide b, c ja d kohane tagatisfondi 

rahastamine. 

 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 

artikliga 17 vastu delegeeritud õigusakte, 

millega korrigeeritakse lõikes 5 sätestatud 

sihtsummat kuni 10 %, et paremini 

kajastada ELi tagatise realiseerimise 

võimalikku riski. 

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 

artikliga 17 vastu delegeeritud õigusakte, 

millega korrigeeritakse käesoleva artikli 

lõikes 5 sätestatud sihttaset kuni 10 %, et 

paremini kajastada ELi tagatise 

realiseerimise võimalikku riski. Kui tekib 

olukord, mille puhul kui 50 % 

tagatiskohustuse maksetest ei piisa, teeb 

komisjon ettepaneku likviidsuspuhvri 

suurendamiseks, näidates ära täiendavate 

assigneeringute allika, ja jättes lõpliku 

otsuse parlamendi ja nõukogu teha. 

Selgitus 

Idee allikas on Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 4/2015 EFSI kohta – lõige 37. 

 

 

Muudatusettepanek  56 

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 2018 esitab 

komisjon juhul, kui tagatise realiseerimise 

tulemusel langevad tagatisfondi vahendid 

allapoole 50 % sihtsummast, aruande 

erakorraliste meetmete kohta, mida võib 

olla vaja fondi täiendamiseks. Kui 

komisjon peab seda vajalikuks, annab 

komisjon soovitusi tagatise taseme 

korrigeerimise kohta. 

Selgitus 

Idee allikas on Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 4/2015 EFSI kohta – lõige 37. 

 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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 ET 

Artikkel 8 – lõige 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 9 a. EFSIga seotud eelarvelised kulud ja 

liidu finantsvastutus ei tohi ühelgi juhul 

ületada selle jaoks võetud asjaomase 

eelarvelise kulukohustuse summat, 

misläbi välistatakse tingimuslikud 

kohustused liidu eelarvele. 

Selgitus 

EFSI dokumendis tuleks selgesõnaliselt sedastada, et ELi eelarvega ei kaeta mitte mingitel 

tingimustel rohkem kui asjakohases määruses kehtestatud eelarveassigneeringutega 

tagatisfondi. 

 

Muudatusettepanek  58 

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. Registri ainus 

eesmärk on teha projektid investoritele 

nähtavaks ja anda teavet ning see ei 

mõjuta lõplike projektide valimist 

toetuseks vastavalt artikli 3 lõikele 5. 

 

 

Muudatusettepanek  59 

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 

2. Komisjon ja EIP koostavad, 

ajakohastavad ja levitavad korrapäraselt ja 

struktureeritud viisil teavet kõigi praeguste 

ja tulevaste investeeringute kohta üldsusele 

kättesaadavas projektiandmebaasis. 
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poliitikaeesmärke. 

 

 

Muudatusettepanek  60 

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 koos EIPga korrapäraselt ja 

struktureeritud viisil teavet kõigi nende 

territooriumil tehtavate praeguste ja 

tulevaste investeerimisprojektide kohta. 

 

 

Muudatusettepanek  61 

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, Euroopa 

Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 

aru käesoleva määruse kohaste EIP 

rahastamis- ja investeerimistehingute 

kohta. Aruanded koostatakse õigeaegselt, 

et komisjon saaks kaasata asjakohase 

teabe aastaaruandesse, ning 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. 

Selgitus 

Idee allikas on Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 4/2015 EFSI kohta – lõige 40. 
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Muudatusettepanek  62 

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 

avalikustatakse ja see hõlmab järgmist: 

2. EIP annab kord aastas, vajaduse korral 

koos EIFiga, Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ja kontrollikojale aru EIP 

käesoleva määruse alusel tehtud 
rahastamis- ja investeerimistehingute 

kohta. See aastaaruanne avalikustatakse ja 

see hõlmab järgmist: 

 

 

Muudatusettepanek  63 

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 ja 

määrusele (EL, Euratom) nr 966/2012 
vastavuse kohta koos hinnanguga EIP 

rahastamis- ja investeerimistehingute 

jaotuse kohta artiklis 2a esitatud 

eesmärkide lõikes; 

 

 

Muudatusettepanek  64 

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 ning projektide 
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tulemuste kohta seoses prognoositud ja 

tegeliku investeeringutasuvusega projekti 

tähtaja saabumisel ning EFSI tehingute 

täiendavuse kohta võrreldes EIP 

tavapäraste tehingutega; 

 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute soovitav 

finantsvõimendus ja saavutatud 

finantsvõimendus; 

 

 

Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b b) hinnang panuse kohta määruse (EL) 

nr 1315/2013 transpordialastesse, 

määruse (EL) nr 347/2013 

energiavõrkudega seotud ja määruse (EL) 

nr 283/201 telekommunikatsiooni 

taristuga seotud eesmärkidesse; 

 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) koondhinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingutest kasusaajatele üle 

c) koondhinnang kasusaajatele üle kantud 

rahalise summa kohta ja hinnang EIP 
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 ET 

kantud rahalise kasu kohta; rahastamis- ja investeerimistehingutele; 

 

 

Muudatusettepanek  68 

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 lisandväärtuse ning 

nimetatud tehingutega seotud riskide 
kohta; 

 

 

Muudatusettepanek  69 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d a) selliste finantsvahendajate loetelu, 

kes osalevad EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute rakendamises, 

sealhulgas artiklite 14 ja 15 

kohaldamisega seotud mis tahes 

küsimused; 

 

 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt d b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d b) EFSI abisaajate, sh EIP poolt EFSI 

lepingu raames rakendatavate ELi 

tagatisega rahastamisvahendite laenajad; 

 

 



 

PE551.765v03-00 166/359 RR\1058953ET.doc 

ET 

Muudatusettepanek  71 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) üksikasjalik teave ELi tagatise 

kasutamise kohta; 

e) üksikasjalik teave ELi tagatise 

kasutamise, kahju, tulu, sisse nõutud 

summade ja muude saadud maksete 
kohta; 

 

 

Muudatusettepanek  72 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt e a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 e a) omakapitaliinvesteeringute väärtus 

võrreldes varasemate aastatega ning 

koondandmed omakapitalivarade 

väärtuse languse kohta; 

 

Muudatusettepanek  73 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) EFSI finantsaruanded. f) EFSI finantsaruanded koos sõltumatu 

välisaudiitori arvamusega; 

Selgitus 

Ei vaja selgitust. 

 

 

Muudatusettepanek  74 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt f a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 f a) üksikasjalik teave projektide kohta, 

mis on saanud toetust, alates Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondidest kuni 

abikõlblike projektide rahastamiseni, kus 

EIP investeerib ELi tagatise toel, nagu on 

sätestatud artikli 5 lõikes 4; 

 

 

Muudatusettepanek  75 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt f b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 f b) statistilised, finants- ja 

raamatupidamisandmed EIP rahastamis- 

ja investeerimistehingute kohta 

koondatud kujul; 

 

 

Muudatusettepanek  76 

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 ja 

kontrollikojale igal aastal järgmise teabe: 

 

 

Muudatusettepanek  77 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 3 – punkt a 
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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 käesoleva 

määruse kohaste EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingutega; 

 

 

Muudatusettepanek  78 

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 käesoleva määruse kohaste EIP 

rahastamis- ja investeerimistehingute jaoks 

antud tagatistega eraldi iga tehingu lõikes; 

 

 

Muudatusettepanek  79 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 3 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) riskiväärtuse ja muude riskimeetmete 

väljatöötamine üldise projektiportfelli 

ning iga abikõlbliku vahendi tüübi 

portfellide jaoks. 

 

 

Muudatusettepanek  80 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Komisjon saadab iga aasta 30. juuniks 

Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 

kontrollikojale tagatisfondi eelmise 

6. Komisjon saadab iga aasta 31. märtsiks 

Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 

kontrollikojale EFSI eelmise kalendriaasta 
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kalendriaasta finants- ja juhtimisaruande. raamatupidamisaruande, finantsaruande 

ning määrusele (EÜ, Euratom) 996/2012 

vastava finants- ja juhtimisaruande. See 

aruanne sisaldab ka teavet tagatise taseme 

piisavuse kohta ning vajaduse korral 

antakse selles soovitusi tagatise taseme 

korrigeerimise kohta. 

Selgitus 

Idee allikas on Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 4/2015 EFSI kohta – lõiked 37 ja 41. 

 

 

Muudatusettepanek  81 

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. Euroopa Parlamendi taotluse korral 

osaleb tegevdirektor, EFSI juhtorgani 

eesistuja, vastutav volinik ja EIP 

direktorite nõukogu eesistuja Euroopa 

Parlamendis iga-aastasel eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise menetluse 
kuulamisel, mis käsitleb EFSI tulemusi ja 

finantsjuhtimist. 

 

 

Muudatusettepanek  82 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Euroopa Parlamendi taotlusel osaleb 

ELi eelarvevolinik Euroopa Parlamendi 

kuulamisel, milles käsitletakse ELi 

vahendite kasutamist tagatisfondis. 

Selgitus 

Kuna tagatisfond koosneb ELi eelarve olulistest ümberjaotamistest, peaks parlamendil olema 

õigus kutsuda ELi eelarvevolinik parlamendi ette, et kontrollida ELi eelarve kasutamist, 
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eelkõige seoses tulemusklikkuse ja vahendite kasutamise tulemustega. 

 

 

Muudatusettepanek  83 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Tegevdirektor vastab Euroopa 

Parlamendi poolt EFSI-le esitatud 

küsimustele kas suuliselt või kirjalikult, 

kuid igal juhul viie nädala jooksul alates 

küsimuse saamisest. 

2. Tegevdirektor, EFSI juhtorgani 

eesistuja, vastutav volinik ja EIP 

direktorite nõukogu eesistuja vastavad 
Euroopa Parlamendi poolt EFSI-le esitatud 

küsimustele kas suuliselt või kirjalikult, 

kuid igal juhul nelja nädala jooksul alates 

küsimuse saamisest. 

 

Muudatusettepanek  84 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Tehes vajaduse korral koostööd EIP 

ja EIFiga, esitab komisjon ELi toimimise 

lepingu artiklis 318 osutatud 

hindamisaruande EFSI finantstulemuste 

kohta. 

Selgitus 

Euroopa Parlament nõudis oma viimastes resolutsioonides komisjoni eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise kohta, et ELi toimimise lepingu artikli 318 kohases komisjoni aruandes 

käsitletaks eelkõige majanduskasvu ja tööhõive strateegiat. Seda nõudmist korrati 

algatusraportis liidu rahanduse tulemuspõhise hindamise kui uue vahendi kohta Euroopa 

Komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse täiustamiseks, vt punkti 11 

(2013/2172(INI)). 

 

 

Muudatusettepanek  85 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 3 b (uus) 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 b. EIP esitab Euroopa Parlamendile 

taotluse korral eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise menetluse käigus mis 

tahes teabe. 

 

 

Muudatusettepanek  86 

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], samuti 

allprogrammidel põhinevaid EFSI 

projekte, ning sihtotstarbeliste 

investeeringute eluiga. EIP esitab oma 

hinnangu Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ja komisjonile. Hinnangule 

lisatakse Euroopa Kontrollikoja arvamus. 

 

 

Muudatusettepanek  87 

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, ka 

seoses allprogrammidega tagatud 

projektidega, ning hindab sihtotstarbeliste 

investeeringute eluiga, sealhulgas 

tagatisfondi rahastamise kasutamist 

vastavalt artikli 8 lõikele 9. Komisjon 

esitab kõnealuse hinnangu Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. Hinnangule 
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lisatakse Euroopa Kontrollikoja arvamus. 

 

 

Muudatusettepanek  88 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Euroopa Parlamendi või nõukogu 

taotlusel hindavad sõltumatud hindajad 

EFSI toimimist, samuti ELi tagatise 

kasutamist ja tagatisfondi toimimist, 

sealhulgas tagatisfondi rahastamise 

kasutamist vastavalt artikli 8 lõikele 9. 

Selgitus 

Idee allikas on Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 4/2015 EFSI kohta – lõige 42. 

 

 

Muudatusettepanek  89 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) EIP avaldab põhjaliku aruande EFSI 

toimimise kohta; 

a) EIP avaldab põhjaliku aruande EFSI 

toimimise ja allprogrammidel põhinevate 

EFSI projektide kohta, et need kattuks 

sihtotstarbeliste investeeringute elueaga; 

 

 

Muudatusettepanek  90 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) komisjon avaldab põhjaliku aruande 

ELi tagatise kasutamise ja tagatisfondi 

toimimise kohta. 

b) komisjon avaldab põhjaliku aruande ELi 

tagatise kasutamise ja tagatisfondi 

toimimise kohta ja allprogrammidel 
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põhinevate EFSI projektide kohta, et need 

kattuks sihtotstarbeliste investeeringute 

elueaga; 

 

 

Muudatusettepanek  91 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. EIP ja EIF esitavad Euroopa 

Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 

korrapäraselt kõik oma sõltumatud 

hindamisaruanded, milles hinnatakse EIP 

ja EIFi käesoleva määruse kohaste 

konkreetsete tegevustega saavutatud 

praktilisi tulemusi. 

4. EIP ja EIF esitavad Euroopa 

Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 

korrapäraselt kõik oma sõltumatud 

hindamisaruanded, milles hinnatakse EIP 

ja EIFi käesoleva määruse kohaste 

konkreetsete tegevustega saavutatud 

praktilisi tulemusi, keskendudes 

tulemustele ja mõjule.  

 

 

Muudatusettepanek  92 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Komisjon esitab hiljemalt [PO-l lisada 

kuupäev: kolm aastat pärast käesoleva 

määruse jõustumist] Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule aruande käesoleva määruse 

rakendamise kohta, lisades sellele mis 

tahes asjakohased ettepanekud. 

5. Komisjon esitab hiljemalt [PO-l lisada 

kuupäev: kolm aastat pärast käesoleva 

määruse jõustumist] Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule aruande käesoleva määruse 

rakendamise kohta, sealhulgas hinnang 

EFSI lisandväärtusele ja selle 

täiendavusele ELi rahastamisvahendite 

suhtes, lisades sellele mis tahes 

asjakohased parendusettepanekud. 

 

 

Muudatusettepanek  93 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 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. 

1. 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 

konkreetsete tehingute saavutamisele. 

 2. EIP tagab, et ELi kodanikud, 

liikmesriikides asuvad ja liikmesriigis 

registreeritud asukohaga füüsilised ja 

juriidilised isikud saavad tutvuda EFSIga 

seotud dokumentidega kooskõlas Euroopa 

Parlamendi ja komisjoni määrusega nr 

1049/20011a. 

 3. Kui komisjon ja EIP on täpselt kokku 

leppinud teabevahetuses ja teabe 

avalikustamises, see kokkulepe 

avalikustatakse. 

 _______________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 

mai 2001. aasta määrus nr 1049/2001 

üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa 

Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 

dokumentidele (ELT L 145, 31.5.2001, lk 

43). 

 

 

Muudatusettepanek  94 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. EFSI leping avalikustatakse. 

Selgitus 

Idee allikas on Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 4/2015 EFSI kohta – lõige 44. 
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Muudatusettepanek  95 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kontrollikoda auditeerib ELi tagatist ja 

selle alusel liidu üldeelarvest tehtud 

makseid ja liidu üldeelarvesse laekunud 

maksete sissenõudmisi. 

1. EFSI määruse kohaselt toimunud 

tegevuste välisauditi teeb Euroopa 

Kontrollikoda kooskõlas ELi toimimise 

lepingu artikliga 287 ja seega annab 

sellele heakskiidu Euroopa Parlament 

vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 

319. Komisjon tagab, et Euroopa 

Kontrollikoda saab kasutada talle ELi 

toimimise lepingu artikli 287 lõike 3 

esimese lõiguga ette nähtud õigust ning 

tal on täielik ligipääs auditi läbiviimiseks 

vajalikule teabele. Komisjon tagab, et 

kõiki käesoleva määruse kohase 

tegevusega seotud osapooli teavitatakse 

kontrollikoja õigustest, mis tulenevad ELi 

toimimise lepingu artikli 287 lõike 3 

esimesest lõigust. EIP, EIF, kõik EFSI 

määrusele vastavate tegevustega seotud 

finantsvahendajad ja lõppsaajad 

abistavad kontrollikoda igakülgselt ja 

annavad talle kogu teabe, mida 

kontrollikoda peab vajalikuks oma 

ülesande täitmiseks kooskõlas määruse 

(EL, Euratom) nr 966/2012 artikliga 161. 

Euroopa Komisjoni, Euroopa 

Kontrollikoja ja Euroopa 

Investeerimispanga vaheline kolmepoolne 

leping vaadatakse läbi, et selle artikli 

nõuet lepingus kajastada. 

 

 

Muudatusettepanek  96 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad nõuda, et kontrollikoda uuriks mis 
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tahes muid asjakohaseid küsimusi, mis 

kuuluvad ELi toimimise lepingu artikli 

287 lõikes 4 sätestatud pädevusse. 

 

 

Muudatusettepanek  97 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Kontrollikoda koostab eriaruande iga 

12-kuulise perioodi kohta, mis algab iga 

aasta 1. aprillil. Igas aruandes 

analüüsitakse, kas: 

 a) EFSI kasutamise tõhususele ja 

tulemuslikkusele pöörati piisavalt 

tähelepanu; 

 b) EFSI toetusega aidati kaasa 

jätkusuutlike töökohtade loomise, 

pikaajalise majanduskasvu ja 

konkurentsivõime alaste eesmärkide 

saavutamisele; 

 c) EFSI tegevused viidi läbi vastavalt 

usaldusväärse finantsjuhtimise, 

läbipaistvuse, proportsionaalsuse, 

mittediskrimineerimise, täiendavuse, 

võrdse kohtlemise ja subsidiaarsuse 

põhimõtetele. 

 Kõik eriaruanded koostatakse kuue kuu 

jooksul pärast aruandes käsitletava 

ajavahemiku lõppemist. 

 Kontrollikoda saadab eriaruanded EFSI, 

EIP, Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 

komisjoni juhtorganitele ning avalikustab 

need viivitamata. 

 Kontrollikojal on õigus küsida EFSI, EIP 

ja komisjoni juhtorganitelt talle käesoleva 

artikliga antud ülesannete täitmiseks 

vajalikku teavet ning esitab kogu nõutud 

asjakohase teabe kontrollikoja 

kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul. 
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Selgitus 

Muudatusettepanekutega kajastatakse ühtse kriisilahendusfondi määruses (määrus nr 

806/2014) kehtestatud sätteid kontrollikoja mandaadi kohta, mille kohaselt ta peab esitama 

igal aastal eriaruande EFSI toimimise ning seega usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtete 

kohta. 

 

 

Muudatusettepanek  98 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui EIP-il on ELi tagatisega hõlmatud 

tehingute ettevalmistamise, rakendamise 

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. 

1. Kui EIP-il on EFSiga hõlmatud 

tehingute ettevalmistamise, rakendamise 

või lõpetamise mis tahes etapis põhjust 

kahtlustada võimalikku pettust, 

korruptsiooni, avaliku sektori vahendite 

omastamist, rahapesu või muud 

ebaseaduslikku tegevust, mis võib 

kahjustada liidu finantshuve, teatab ta 

sellest viivitamatult OLAFile ning esitab 

kogu vajaliku teabe. 

 

 

Muudatusettepanek  99 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. OLAF võib läbi viia juurdlusi, 

sealhulgas teha kohapealseid kontrolle ja 

inspekteerimisi vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 

Euratom) nr 883/2013(5), nõukogu määruse 

(EÜ, Euratom) nr 2185/96(6) ja nõukogu 

määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95(7) 

sätetele ja menetlustele, et kaitsta liidu 

finantshuve eesmärgiga teha kindlaks, kas 

ELi tagatisega toetatud mis tahes 

tehingutega seoses on esinenud pettust, 

korruptsiooni, rahapesu või toimunud mis 

2. OLAF viib läbi juurdlusi, sealhulgas 

teha kohapealseid kontrolle ja 

inspekteerimisi vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 

Euratom) nr 883/2013(5), nõukogu määruse 

(EÜ, Euratom) nr 2185/96(6) ja nõukogu 

määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95(7) 

sätetele ja menetlustele, et kaitsta liidu 

finantshuve eesmärgiga teha kindlaks, kas 

ELi tagatisega toetatud mis tahes 

tehingutega seoses on esinenud pettust, 

korruptsiooni, rahapesu, terrorismi 
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tahes muud ebaseaduslikku tegevust, mis 

mõjutab liidu finantshuve. OLAF võib 

edastada juurdluste käigus saadud teabe 

asjaomase liikmesriigi pädevatele 

asutustele. 

rahastamist, maksupettust ja maksudest 

kõrvalehoidumist või toimunud mis tahes 

muud ebaseaduslikku tegevust, mis 

mõjutab käesoleva määruse kohaste 

tehingutega seotud finantshuve. OLAF 

võib edastada juurdluste käigus saadud 

teabe asjaomase liikmesriigi pädevatele 

asutustele. 

__________________ __________________ 

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL, Euratom) nr 883/2013, 11. september 

2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase 

Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega 

tunnistatakse kehtetuks Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 

1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) 

nr 1074/1999 (ELT L 248, 18.9.2013, lk 

1). 

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL, Euratom) nr 883/2013, 11. september 

2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase 

Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega 

tunnistatakse kehtetuks Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 

1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) 

nr 1074/1999 (ELT L 248, 18.9.2013, lk 

1). 

6 Nõukogu määrus (Euratom, EÜ) 

nr 2185/96, 11. november 1996, mis 

käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 

kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 

Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 

igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest 

(EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2). 

6 Nõukogu määrus (Euratom, EÜ) 

nr 2185/96, 11. november 1996, mis 

käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 

kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 

Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 

igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest 

(EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2). 

7 Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 

2988/95, 18. detsember 1995, Euroopa 

ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT 

L 312, 23.12.1995, lk 1). 

7 Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 

2988/95, 18. detsember 1995, Euroopa 

ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT 

L 312, 23.12.1995, lk 1). 

 

 

Muudatusettepanek  100 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui selline ebaseaduslik tegevus on 

tõendatud, võtab EIP sissenõudmiseks 

meetmeid seoses oma tehingutega, mida 

on toetatud ELi tagatisega. 

Kui OLAF soovitab sissenõudmist sellise 

ebaseadusliku tegevuse tõttu nagu 

rahapesu, terrorismi rahastamine, 

maksupettus ja maksudest 

kõrvalehoidmine, korruptsioon või 

finantshuve mõjutav pettus, mis on 

uurimise käigus tõendatud, võtavad EIP ja 
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komisjon sissenõudmiseks meetmeid 

seoses oma tehingutega. 

 

 

Muudatusettepanek  101 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Käesoleva määruse kohaselt toetatavate 

tehingutega seoses allkirjastatud 

rahastamislepingud sisaldavad klausleid, 

mis võimaldavad pettuse, korruptsiooni või 

muu ebaseadusliku tegevuse korral 

kooskõlas EFSI lepingu, EIP põhimõtete ja 

kohaldatavate regulatiivsete nõuetega jätta 

EIP rahastamis- ja investeerimistehingutest 

välja või vajaduse korral võtta asjakohaseid 

sissenõudmismeetmeid. Otsus, kas 

kasutada EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingutest väljajätmist, 

tehakse kooskõlas asjaomase rahastamis- 

või investeerimislepinguga. 

3. Käesoleva määruse kohaselt toetatavate 

tehingutega seoses allkirjastatud 

rahastamislepingud sisaldavad klausleid, 

mis võimaldavad pettuse, korruptsiooni või 

muu ebaseadusliku tegevuse korral 

kooskõlas EFSI lepingu, EIP põhimõtete ja 

kohaldatavate regulatiivsete nõuetega jätta 

EIP rahastamis- ja investeerimistehingutest 

välja või vajaduse korral võtta asjakohaseid 

sissenõudmismeetmeid. Otsus, kas 

kasutada EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingutest väljajätmist, 

tehakse kooskõlas asjaomase rahastamis- 

või investeerimislepinguga. Euroopa 

Parlamenti teavitatakse nendest 

lepingutest. 

 

 

Muudatusettepanek  102 

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 

1. EIP, EIF ja kõik finantsvahendajad 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. Rahvusvaheliselt 

kokkulepitud maksustandardite kohaselt 
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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. 

ei osale EIP eelkõige 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. EIP sätestab 

sellised nõuded kõigi EFSIsse või 

investeerimisplatvormi panustavate 

kolmandate isikute suhtes. 

Selgitus 

Muudatusettepaneku aluseks võetakse finantsmääruse artikli 140 lõike 4 täpsem sõnastus, mis 

tundub olevat muudatusettepaneku aluseks. 

 

 

Muudatusettepanek  103 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Rahastamis- ja investeerimistehingud, 

mille EIP või EIF allkirjastavad 

ajavahemikul 1. jaanuarist 2015 kuni EFSI 

lepingu sõlmimiseni, võib EIP või EIF 

esitada komisjonile ELi tagatisega 

katmiseks. 

1. Rahastamis- ja investeerimistehingud, 

mille EIP või EIF allkirjastavad 

ajavahemikul 1. jaanuarist 2015 kuni EFSI 

lepingu sõlmimiseni, võib EIP või EIF 

esitada investeeringute komiteele 

hindamiseks. Investeeringute komitee 

võib esitada need tehingud komisjonile, et 

teha ettepanek nende katmiseks ELi 

tagatisega. 

Selgitus 

Idee allikas on Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 4/2015 EFSI kohta – lõige 45. 

 

 

Muudatusettepanek  104 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõik 2 
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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. 

2. Komisjon hindab neid tehinguid, võttes 

arvesse investeeringute komitee 

hinnangut, ning juhul, kui need vastavad 

artiklis 5 ja EFSI lepingus sätestatud 

sisulistele nõuetele, otsustab, et ELi 

tagatise kate laieneb nendele. Ta teavitab 

Euroopa Parlamenti seejärel sellest 

otsusest. 

Selgitus 

Idee allikas on Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 4/2015 EFSI kohta – lõige 45. 
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TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS 

eelarvekomisjonile ja majandus- ja rahanduskomisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja 

(EL) nr 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Arvamuse koostaja: Danuta Jazłowiecka 

 

 

LÜHISELGITUS 

 

Majandus- ja finantskriisi tagajärjel on investeeringute tase ELis võrreldes haripunktiga 2007. 

aastal vähenenud 15 %. Seetõttu on pärsitud majanduse elavdamine, töökohtade loomine, 

pikaajaline majanduskasv ja konkurentsivõime. Investeeringute puudujääk suurendab ohtu, et 

ei täideta strateegia „Euroopa 2020” seatud eesmärke, eriti peaeesmärki viia tööhõive 24–

64aastase elanikkonna seas 2020. aastaks 75 %ni. 2014. aasta kolmandas kvartalis oli 28-

liikmelise ELi töötuse määr jäänud 9,7 % tasemele. Lisaks lähenevad liiga paljud noored 

eurooplased vaesuse piirile. Samas ei kasuta liikmesriigid tõhusalt Euroopa vahendeid, eriti 

noorte tööhõive algatust.  

Hoolimata ühtekuuluvuspoliitika positiivsest mõjust ei ole praegused jõupingutused 

majanduskasvu soodustamiseks ja tööhõive suurendamiseks piisavalt edukad olnud. Seega on 

hädavajalik uus ja täiendav algatus, mille eesmärk on majanduskasv ja töökohtade loomine. 

Sellega seoses tuleb pidada tervitatavaks ettepanekut asutada Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fond (EFSI), mis võib koos teiste vahenditega kiiresti majandust ergutada.  

Kuna empiirilised tõendid näitavad tugevat seost töötuse ja investeeringute taseme vahel, võib 

oodata, et kui fond on hästi struktureeritud ja juhitud, suurendab see hädavajalikku keskmise 

pikkusega ja pikaajalist tööhõivet. Eeldatakse, et kolme aasta jooksul võetakse kasutusele 315 

miljardit eurot fondi vahendeid ning selle tulemusena luuakse otseselt ja kaudselt 1,3 miljonit 

töökohta. Fondi võimalik mõju tööhõivele sõltub paljudest teguritest, eelkõige sellest, kuidas 

see võimaldab toetada töökohtade loomise potentsiaaliga projekte, millisel määral 

võimendatakse erakapitali, kuidas see sobib teiste olemasolevate instrumentidega ning 

rahaliste vahendite õigeaegsest eraldamisest ja tööturgudele suunatud täiendavatest 

meetmetest. 
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Töökohtade loomise potentsiaal 

 

EFSI kaudu rahastatavate projektide peamine eesmärk peaks olema majanduskasvu ja sobilike 

kvaliteetsete töökohtade loomine. See peaks olema kõnealuse määruse läbiv juhtpõhimõte. 

Tulemuslikkuse hindamiseks tuleb viia läbi fondi abil loodud töökohtade arvu ja kvaliteedi 

hoolikas hindamine, keskendudes eelkõige töötingimuste täitmisele loodud töökohtades. 

Ühtlasi peaks see hindamine olema kasulik juhul, kui EFSI tulevikus läbi vaadatakse. 

Vältimaks töökohtade loomise potentsiaali pärssimist, peavad liikmesriigid toetama aktiivset 

tööturupoliitikat, et tagada oma tööjõu oskuste kohandamine suure investeerimispotentsiaaliga 

sektorite vajadustega. Sellega seoses on erakordselt tähtis riiklike tööturuasutuste ja Euroopa 

tööalase liikuvuse portaali (EURES) reformimine. 
 

Väikeste ja keskmise suurusega ning keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjate toetamine 

 

ELi väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad moodustavad 99 % ELi ettevõtjatest, annavad 

tööd enam kui 90 miljonile inimesele ja on loonud 85 % viimasel ajal lisandunud töökohtade 

netoarvust. Seega on neil suur töökohtade loomise potentsiaal, mida tuleks suurendada. EFSI 

edu sõltub sellest, kui suures ulatuses on erasektor valmis investeerima, seega tuleks 

erasektorile võimalikult palju algatusi luua. Fond peaks olema korraldatud nii, et ei tekiks 

olukordi, kus projekte rahastatakse nagunii. Seetõttu tuleb pidada tähtsamaks projekte, millel 

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

tasuvaks. 

 

Täiendavate rahaliste vahendite kogumine 

 

Pärast vägagi vajalikku eelarve konsolideerimise perioodi on Euroopa riikidel aeg hakata 

investeerima. Et muuta fondi investeerimise ja seega ka töökohtade loomise potentsiaal 

võimalikult suureks, tuleb liikmesriikidele luua stiimuleid EFSIs rahaliselt osalemiseks. Seega 

ei tohiks Euroopa Komisjon võtta pakti ennetusliku ja parandusliku osa kohase eelarve 

kohandamise kindlaksmääramisel arvesse liikmesriikide rahalist panust EFSIsse, kaasa 

arvatud nende võimalikku osalust investeerimisplatvormides.  

 

Vastavus teistele olemasolevatele instrumentidele 

 

EFSI edu sõltub ka sellest, kui hästi see suudab eksisteerida koos olemasolevate 

rahastamisvahenditega, nagu Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid, ja neid tugevdada. 

Nende rahastamisvahendite töökohtade loomise potentsiaali suurendamiseks peaks olema 

ühest küljest võimalik kasutada Euroopa struktuurifonde projektide rahastamiseks EFSI 

raames ning teisest küljest kasutada EFSId selleks, et kaasrahastada projekte, mis on 

abikõlblikud Euroopa struktuuripoliitika meetmete raames.  

 

Lisameetmed 

 

EFSI toimimiseks algatab ja toetab Euroopa Komisjon lisameetmeid, et tagada suurem 

regulatiivne prognoositavus ja eemaldada takistused investeerimisele, muutes Euroopa 

atraktiivsemaks investeeringute sihtkohaks. 

Lisaks peaks investeerimisprojektide valikumeetod arvestama riiklike finantsturgude erineva 
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arengutaseme ja stabiilsusega, mis mõjutavad otseselt fondi kasutamise võimalusi 

liikmesriikides. See kindlustaks rahaliste vahendite jaotumise kogu ELis, sh riikidesse, mis on 

kriisi tõttu kõige rohkem kannatanud. 

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ja majandus- ja 

rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmised muudatusettepanekud: 

Muudatusettepanek  1 

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 kvaliteetsete 

sihtotstarbeliste investeeringute nappus 

liidus tingitud turu ebakindlusest 

majanduslike väljavaadete osas, 

liikmesriikide ja/või piirkondade 

eelarvepiirangutest, jätkusuutmatust 

võlast ja struktuurilistest probleemidest. 

Investeeringute nappus pärsib majanduse 

elavnemist, töökohtade loomist, 

kasvuväljavaateid pikaajalises 

perspektiivis, konkurentsivõimet ja 

sotsiaalkindlustussüsteeme. 

 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) EFSI peaks pöörama erilist 

tähelepanu projektidele nendes 

liikmesriikides ja piirkondades, mis siiani 
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kriisi tõttu enim kannatavad, et 

vähendada sealseid erinevusi, eriti 

tööpuuduse ja tööhõive taseme osas. 

Piisaval tasemel kvaliteetsete töökohtade 

loomist tuleks erilise tähelepanuga 

käsitleda Euroopa investeeringute 

strateegias, mille koostamisel peaks EFSI 

osalema. 

 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 

(2) Investeeringute nappusest tingitud 

nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 

laiaulatuslikke meetmeid. 

Struktuurireformid ja eelarvepoliitiline 

vastutus on investeeringute edendamiseks 

vajalikud eeltingimused. Koos 

investeeringute rahastamise uue hooga 

võivad kõnealused eeltingimused luua 

positiivse mõjuringi, kus 

investeerimisprojektid aitavad toetada 

tööhõivet ja nõudlust ning tagavad 

kasvupotentsiaali jätkusuutliku 

suurenemise. 

(2) Investeeringute nappusest tingitud 

nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 

laiaulatuslikke meetmeid. Sotsiaalselt 

vastutustundlikud struktuurireformid ja 

eelarvepoliitiline vastutus aitavad 

stimuleerida tasuvaid investeeringuid. 

Koos investeeringute rahastamise uue 

hooga võivad kõnealused eeltingimused 

luua positiivse mõjuringi, kus 

investeerimisprojektid toetavad ja loovad 

keskpikka ja pikaajalist kvaliteetset ja 

jätkusuutlikku tööhõivet, suurendavad 

nõudlust, tagavad kasvupotentsiaali 

jätkusuutliku suurenemise ning 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse, sotsiaalse kaasatuse ning 

loovad ühiskonna jaoks lisandväärtust. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Jätkusuutliku majanduskasvu 

toetamiseks tehtud strateegiliste 

investeeringute kõrval tuleks luua 
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keskpikas ja pikas perspektiivis 

kvaliteetseid töökohti, mis vastavad 

liikmesriikides sätestatud töötingimustele. 

 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 b) Riikide tasandil on vaja laialdasi 

majandus- ja sotsiaalseid reforme, et luua 

olulist majanduslikku ja sotsiaalset kasu. 

Selliste reformidega tuleks näiteks püüda 

tagada täielik ja võrdne juurdepääs 

kvaliteetsele haridusele ja koolitusele, 

headele lastehoiuasutustele ning piisavalt 

rahastatud tervishoiusüsteemidele, samuti 

tagada meeste ja naiste võrdne osalemine 

tööturul ning töötada välja õiglane ja 

tõhus maksupoliitika, mis kaotaks edukalt 

maksupettused ja maksustamise vältimise. 

 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 c) EFSI töökohtade loomise mõju 

suurendamiseks peaksid liikmesriigid 

jätkama sotsiaalselt vastutustundlike 

struktuurireformide ja muude algatuste, 

nagu koolitusprogrammide ja aktiivse 

tööturupoliitika läbiviimist, toetama 

kvaliteetsete ja jätkusuutlike töökohtade 

loomiseks vajalikke tingimusi ning 

investeerima sihipärasesse 

sotsiaalpoliitikasse kooskõlas 2013. aasta 

sotsiaalsete investeeringute paketiga. 

Lisaks peaksid liikmesriigid võtma ette 

täiendavaid tegevusi, nagu kohandatud 
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koolitusprogrammid, et sobitada töötajate 

oskused EFSIst kasu saavate sektorite 

vajadustega, individuaalselt kohandatud 

äriteenused ettevõtjatele, et nad oleksid 

valmis laienema ja rohkem töökohti 

looma, ning idufirmade ja füüsilisest 

isikust ettevõtjate toetamine.  

 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal on liit 

võtnud meetmeid majanduskasvu 

soodustamiseks, eelkõige aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

strateegia „Euroopa 2020” algatuste kaudu. 

Ka Euroopa Investeerimispank (edaspidi 

„EIP”) on suurendanud oma rolli 

investeeringute soodustamisel ja 

edendamisel liidus, osaliselt kapitali 

suurendamise teel 2013. aasta jaanuaris. 

Tuleb võtta täiendavaid meetmeid, et 

tagada liidu investeerimisvajaduste 

rahuldamine ning turupõhise likviidsuse 

tõhus kasutamine ja suunamine elujõuliste 

investeerimisprojektide rahastamiseks. 

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal on liit 

võtnud meetmeid majanduskasvu 

soodustamiseks, eelkõige aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

strateegia „Euroopa 2020” algatuste kaudu, 

kuid kahjuks ei ole see piisavalt 

mõjutanud tööhõive ja vaesuse taset 

paljudes liikmesriikides. Ka Euroopa 

Investeerimispank (edaspidi „EIP”) on 

suurendanud oma rolli investeeringute 

soodustamisel ja edendamisel liidus, 

osaliselt kapitali suurendamise teel 2013. 

aasta jaanuaris. Seetõttu tuleb võtta edasisi 

ja täiendavaid meetmeid, et tagada liidu 

investeerimisvajaduste rahuldamine ning 

turupõhise likviidsuse tõhus kasutamine ja 

suunamine elujõuliste ja jätkusuutlike 

investeerimisprojektide rahastamiseks, 

pannes erilist rõhku nende 

majanduskasvu ning kvaliteetsete ja 

jätkusuutlike töökohtade loomise 

potentsiaalile ning nende kasule 

ühiskonna jaoks tervikuna. 

 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) EFSI on osa terviklikust 

lähenemisviisist, et lahendada avaliku ja 

erasektori investeeringute ebakindlusega 

seotud probleeme. Strateegia rajaneb 

kolmel alusel: mobiliseerida rahalised 

vahendid investeeringuteks, tagada 

investeeringute jõudmine reaalmajandusse 

ja parandada investeerimiskeskkonda 

liidus. 

(8) EFSI on osa terviklikust 

lähenemisviisist, et lahendada avaliku ja 

erasektori investeeringute ebakindlusega 

seotud probleeme. Strateegia rajaneb 

kolmel alusel: mobiliseerida rahalised 

vahendid investeeringuteks, tagada 

investeeringute jõudmine reaalmajandusse 

ja parandada investeerimiskeskkonda 

liidus. Kui investeerimiskeskkonda ei 

parandata, on EFSI eesmärke raske 

saavutada. Seetõttu on vaja tõsiselt 

pühenduda liidu siseturu edasisele 

konsolideerimisele, pöörates erilist 

tähelepanu digitaalsele ühtsele turule. 

EFSI peaks alustama tegevust võimalikult 

kiiresti, nii et investeeringuid saaks 

alustada 2015. aastal. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Tuleks parandada 

investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades 

takistused investeerimisel, tugevdades 

ühtset turgu ja edendades regulatiivset 

prognoositavust. Nii EFSI tegevus kui ka 

investeeringud kogu Euroopas tervikuna 

peaksid sellest täiendavast tööst kasu 

saama. 

(9) Tuleks parandada 

investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades 

takistused investeerimisel, vähendades 

bürokraatiat, tugevdades ühtset turgu, 

hoides tööturud piisavalt paindlikud, 

tagades, et tööjõukulud koos palkadega 

vastavad tootlikkusele, julgustades 

sotsiaalkaitsesüsteeme, mis muudavad töö 

huvipakkuvaks, ümberstruktureerides ja 

kapitaliseerides pankasid, suurendades 

avaliku halduse ja maksusüsteemide 

tõhusust ja edendades regulatiivset 

prognoositavust. Nii EFSI tegevus kui ka 

investeeringud kogu Euroopas tervikuna 

peaksid sellest täiendavast tööst kasu 

saama. 
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Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 

lahendada probleeme, mis on seotud 

rahastamisega ja tootlike investeeringute 

rakendamisega liidus ning tagada parem 

juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 

peaksid paremast juurdepääsust 

rahastamisele saama eelkõige kasu 

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. 

Samuti on asjakohane laiendada paremast 

juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjatele, st kuni 3 000 töötajaga 

äriühingutele. Euroopa praeguste 

investeerimisraskuste ületamine peaks 

aitama tugevdada liidu majanduslikku, 

sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust. 

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 

lahendada probleeme, mis on seotud 

rahastamisega ja tootlike investeeringute 

rakendamisega liidus ning tagada parem ja 

lihtsam juurdepääs rahastamisele, et luua 

jätkusuutlikku majanduskasvu ning 

kvaliteetseid ja jätkusuutlikke töökohti. 

Kavakohaselt peaksid paremast 

juurdepääsust rahastamisele saama 

eelkõige kasu väikesed ja keskmise 

suurusega ettevõtjad, kes moodustavad 99 

% liidu ettevõtjatest, annavad tööd enam 

kui 90 miljonile inimesele ning on hiljuti 

liidus loonud rohkem kui 80 % uutest 

töökohtadest Samuti on asjakohane 

laiendada paremast juurdepääsust 

rahastamisele saadavat kasu keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele, st kuni 

3 000 töötajaga äriühingutele ning 

sotsiaalsetele ettevõtetele ja 

mikroettevõtjatele. Euroopa praeguste 

investeerimisraskuste ületamine peaks 

aitama tugevdada liidu majanduslikku, 

sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust. 

 

 

Muudatusettepanek  11 

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 sotsiaal-

majanduslik lisandväärtus ning 

kvaliteetsete ja jätkusuutlike töökohtade 

loomise potentsiaal, mis aitavad saavutada 
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liidu pikaajalisi poliitikaeesmärke, eriti 

ühtekuuluvuspoliitika ning strateegia 

„Euroopa 2020” tööhõive-, haridus- ja 

vaesuse vähendamise eesmärke. 

 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Paljud väikesed ja keskmise suurusega 

ettevõtjad ning keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingud kogu 

liidus vajavad abi turupõhise rahastamise 

ligitõmbamisel, eelkõige suurema riskiga 

investeeringute puhul. EFSI peaks aitama 

kõnealustel ettevõtjatel lahendada 

kapitalipuudusega seotud probleeme, 

võimaldades EIP-l ja Euroopa 

Investeerimisfondil (edaspidi „EIF”) teha 

otseseid ja kaudseid kapitalisüste, samuti 

anda tagatisi kõrgekvaliteedilistele laenude 

väärtpaberistamistele ning muudele 

toodetele, mille puhul järgitakse EFSI 

eesmärke. 

(12) Paljud mikro-, väikesed ja keskmise 

suurusega ettevõtjad ning keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingud kogu 

liidus vajavad abi turupõhise rahastamise 

ligitõmbamisel, eelkõige suurema riskiga 

investeeringute puhul. EFSI peaks aitama 

kõnealustel ettevõtjatel lahendada 

kapitalipuudusega seotud probleeme, 

võimaldades EIP-l ja Euroopa 

Investeerimisfondil (edaspidi „EIF”) teha 

otseseid ja kaudseid kapitalisüste, samuti 

anda tagatisi kõrgekvaliteedilistele laenude 

väärtpaberistamistele ning muudele 

toodetele, mille puhul järgitakse EFSI 

eesmärke. Tähtis on, et EFSI võtaks 

arvesse vähem arenenud finantsturuga 

riikide konkreetseid 

investeerimistingimusi. 

 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) EFSI tuleks luua EIP raames, et saada 

kasu EIP kogemustest ja tõendatud 

tulemustest ning tagada tehingute 

positiivne mõju võimalikult kiiresti. EFSI 

tegevus väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate ning keskmise 

(13) EFSI tuleks luua EIP raames, et saada 

kasu EIP kogemustest ja tõendatud 

tulemustest ning tagada tehingute 

positiivne mõju võimalikult kiiresti. EFSI 

tegevus väikeste, keskmise suurusega ja 

mikroettevõtjate ning keskmise 
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turukapitalisatsiooniga äriühingute 

rahastamisel peaks toimuma Euroopa 

Investeerimisfondi (EIF) kaudu, et saada 

kasu EIFi kogemustest selles valdkonnas. 

turukapitalisatsiooniga äriühingute 

rahastamisel peaks toimuma Euroopa 

Investeerimisfondi (EIF) kaudu, et saada 

kasu EIFi kogemustest selles valdkonnas. 

 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 

millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 

väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mis edendavad töökohtade 

loomist, pikaajalist majanduskasvu ja 

konkurentsivõimet. EFSI peaks toetama 

väga erinevaid finantstooteid, sealhulgas 

omakapitali, võlga või tagatisi, et paremini 

vastata konkreetse projekti vajadustele. 

Selline lai tootevalik peaks võimaldama 

EFSI-l kohaneda turu vajadustega, 

edendades samas erainvesteeringuid 

projektidesse. EFSI ei tohiks asendada 

turupõhist rahastamist, vaid peaks 

soodustama erasektori poolset rahastamist, 

kõrvaldades turutõrked, et tagada avaliku 

sektori rahaliste vahendite kõige tõhusam 

ja strateegilisem kasutamine. Riigiabi 

põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 

kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 

kasutamisele. 

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 

millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 

väärtus ning otsene mõju 

reaalmajandusele. Eelkõige peaks EFSI 

keskenduma projektidele, mis soodustavad 

kvaliteetsete ja jätkusuutlike töökohtade 

loomist, jätkusuutlikku ja kaasavat 

pikaajalist majanduskasvu, 

konkurentsivõimet ning teadusuuringuid 
ja innovatsiooni ja oskuste arendamist. 

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. 

 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 a (uus) 



 

RR\1058953ET.doc 193/359 PE551.765v03-00 

 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a) EFSI mõju tööhõivele tuleks 

süstemaatiliselt jälgida ja jätkuvalt 

soodustada, eriti selleks, et saavutada 

pikaajaline ühiskondlik kasu kestliku ja 

kvaliteetse tööhõive kujul, nii et EFSIst 

saaksid kasu nii tööandjad kui ka 

töötajad. 

 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 

tehinguid, peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mille riski ja tootluse profiil 

on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 

instrumentidel. EFSI peaks rahastama 

projekte kogu liidus, sealhulgas riikides, 

mida finantskriis kõige rohkem mõjutas. 

EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei 

ole võimalik rahastada mõistlikel 

tingimustel muudest allikatest. 

(15) EFSI peaks täiendama olemasolevaid 

liidu rahastamisvahendeid ning 
keskenduma projektidele, millel on raske 

erainvesteeringuid ligi tõmmata ning 
mille riski ja tootluse profiil on kõrgem kui 

olemasolevatel EIP ja liidu instrumentidel. 

EFSI peaks rahastama projekte kogu liidus, 

sealhulgas riikides, mida finantskriis kõige 

rohkem mõjutas ning piirkondades, kus 

tööpuudus on eriti suur. EFSId tuleks 

kasutada ainult juhul, kui ei ole võimalik 

rahastada mõistlikel tingimustel muudest 

allikatest. 

 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) EFSI peaks keskenduma 

investeeringutele, mis eeldatavalt on 

majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 

millega võib kaasneda asjakohane risk, 

kuid mis samas peavad vastama 

(16) EFSI peaks keskenduma 

investeeringutele, mis eeldatavalt on 

majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 

millel on märkimisväärne töökohtade 

loomise potentsiaal. Nende 
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teatavatele EFSI rahastamise nõuetele. investeeringutega kaasnev riskitase peaks 

olema kooskõlas EFSI eesmärkidega, 

eelkõige töökohtade loomise seisukohast, 

tingimusel, et teatavad EFSI rahastamise 

nõuded on täidetud. 

Selgitus 

Lisaks elujõulisusele peaks investeeringutel olema märkimisväärne töökohtade loomise 

potentsiaal. Investeeringutega kaasneva riski liigitamine „asjakohaseks” on väga 

ebamäärane; parem oleks see siduda EFSI eesmärkidega, eelkõige tööhõive valdkonnas. 

 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (16 a) EFSI peaks asjakohaselt arvesse 

võtma liikmesriikide ja regioonide tööturu 

olukorda ning arvestama projektide 

hindamisel nende tööhõive suurendamise 

potentsiaali. 

 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (16 b) EFSI juhtorgan peaks määrama 

kindlaks toetuskõlblike projektide 

investeerimispoliitika ja riskiprofiili. 

Arvestades, et projektide valik sõltub 

sellest poliitikast, tuleks Euroopa 

Parlament kaasata kriteeriumide 

koostamisse. 

Selgitus 

Juhtorganil on EFSIs tähtis ülesanne – määrata kindlaks investeerimispoliitika ja seega ka 

projektide valikukriteeriumid. Euroopa Parlament tuleb kindlasti nende kriteeriumide 
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koostamisse kaasata. 

 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (16 c) ESFI peaks keskenduma uute 

investeeringute tegemisele investoritele 

vähem huvi pakkuvates valdkondades 

ning mitte selliste investeeringute 

korvamisele, mida oleks tehtud mujal 

(väljatõrjumine) või suure 

kasumlikkusega investeeringutele, mida 

oleks tehtud igal juhul (tühimõju). Tuleks 

toetada sotsiaalseid investeeringuid, mis ei 

tekita üksnes finantstulu, vaid 

põhjustavad ka ühiskonnale ülekanduvat 

positiivset mõju, nagu seda on 

investeeringud inimkapitali või 

investeeringud, millel on suur mõju 

töökohtade loomisele või vaesuse 

vähendamisele. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (16 d) Suurendamaks EFSI mõju 

tööhõivele, tuleks investeerimisprojektide 

valikumeetodis arvestada riiklike 

finantsturgude erinevat arengutaset ja 

stabiilsust, mis mõjutavad otseselt EFSI 

liikmesriikides kasutamise võimalusi. See 

kindlustab rahaliste vahendite jaotumise 

üle kogu liidu, sh riikidesse, mis on kriisi 

tõttu kõige rohkem kannatanud. 
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Muudatusettepanek  22 

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 

investeerimisprojektide valdkonnas ning 

tõendatud kogemused ühes strateegia 

„Euroopa 2020” viie põhieesmärgi 

valdkonnas. Investeeringute komiteesse 

peaks kuuluma ekspert (eksperdid), kellel 

on asjakohased teadmised, mis võimaldab 

tal (neil) hinnata projektide mõju 

tööhõivele ja ühiskonnale. 

Investeeringute komitee peaks toimima 

läbipaistvalt. 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. 

 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17 a) Investeeringute komitee eksperdid 

peaksid investeeringute komitee 

demokraatliku valitsemistava ja 

aruandekohustuse parandamiseks saama 

heakskiidu Euroopa Parlamendilt. 
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Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Selleks et EFSI saaks toetada 

investeeringuid, peaks liit andma tagatise 

summas 16 000 000 000 eurot. 

Portfellipõhise andmise korral peaks 

sõltuvalt instrumendi liigist (nt võlg, 

omakapital või tagatised) kohaldama 

tagatise ulatuse suhtes ülempiiri, mida 

kajastatakse protsendina olemasolevate 

kohustuste portfelli mahust. 

Prognoositakse, et tagatise 

kombineerimisel EIP eraldatava 

5 000 000 000 euroga peaks EFSI toetus 

võimaldama teha täiendavaid EIP ja EIFi 

investeeringuid 60 800 000 000 eurot. 

Need EFSI toetatavad 60 800 000 000 

eurot peaksid võimaldama teha aastatel 

2015–2017 investeeringuid liidus kokku 

315 000 000 000 eurot. Tagatised, mis on 

seotud projektidega, mis on viidud lõpule 

ilma tagatist realiseerimata, on 

kättesaadavad uute tehingute toetamiseks. 

(18) Selleks et EFSI saaks toetada 

investeeringuid, peaks liit andma tagatise 

summas 16 000 000 000 eurot. 

Portfellipõhise andmise korral peaks 

sõltuvalt instrumendi liigist (nt võlg, 

omakapital või tagatised) kohaldama 

tagatise ulatuse suhtes ülempiiri, mida 

kajastatakse protsendina olemasolevate 

kohustuste portfelli mahust. 

Prognoositakse, et tagatise 

kombineerimisel EIP eraldatava 

5 000 000 000 euroga peaks EFSI toetus 

võimaldama teha täiendavaid EIP ja EIFi 

investeeringuid 60 800 000 000 eurot. 

Need EFSI toetatavad 60 800 000 000 

eurot peaksid võimaldama teha aastatel 

2015–2017 investeeringuid liidus kokku 

315 000 000 000 eurot, näidates nii fondi 

erakorralist olemust ja vajadust saavutada 

kohene mõju järgmise kolme aasta 

jooksul. Tagatised, mis on seotud 

projektidega, mis on viidud lõpule ilma 

tagatist realiseerimata, on kättesaadavad 

uute tehingute toetamiseks. 

Selgitus 

Kahest üldisest lähenemisviisist, mida Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) 

võiks järgida, on äärmiselt oluline toetada lähenemisviisi, mille kohaselt on tegemist 

erakorralise vahendiga, mis avaldab lühiajalist tugevat mõju võitluses töötuse vastu, selle 

asemel, et edendada Euroopas ajakohastamise eesmärgil struktuurimuutust. 

 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) EFSI vahendite täiendavaks 

suurendamiseks peaks selles osalemine 

olema olemasolevate panustajate 

nõusolekul avatud kolmandatele isikutele, 

sealhulgas liikmesriikidele, riiklikele 

tugipankadele või liikmesriikide omandis 

olevatele või kontrollitavatele avalik-

õiguslikele asutustele, erasektori üksustele 

ja liiduvälistele üksustele. Kolmandad 

isikud võivad otseselt panustada EFSI ja 

võtta osa EFSI juhtimisstruktuurist. 

(19) EFSI vahendite täiendavaks 

suurendamiseks peaks selles osalemine 

olema olemasolevate panustajate 

nõusolekul avatud kolmandatele isikutele, 

sealhulgas liikmesriikidele, riiklikele tugi- 

ja investeerimispankadele või 

liikmesriikide või piirkondlike 

institutsioonide omandis olevatele või 

kontrollitavatele avalik-õiguslikele 

asutustele, erasektori üksustele ja 

liiduvälistele üksustele. Kolmandad isikud 

võivad otseselt panustada EFSI ja võtta osa 

EFSI juhtimisstruktuurist, tingimusel et 

otsuste tegemisel ning 

poliitikavaldkondade ja strateegiate 

määratlemisel võetakse arvesse liidu 

üldisi huvisid. 

 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (20 a) EIP peaks kasutama 

kättesaadavaid vahendeid ja ressursse, et 

toetada geograafiliste ja temaatiliste 

investeerimisplatvormide arendamist, mis 

koondaksid kaasinvesteerijaid, avaliku 

sektori asutusi, eksperte, haridus-, 

koolitus- ja teadusinstitutsioone ning teisi 

asjaomaseid osalejaid liidu, liikmesriigi ja 

piirkondlikul tasandil, et edendada 

innovatsiooni, oskuste arendamist ning 

kvaliteetsete ja jätkusuutlike töökohtade 

loomist põhilistes valdkondades, kus 

vajatakse rohkem investeeringuid. 
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Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (20 b) Euroopa Komisjon ei peaks 

liikmesriigi rahalist panust EFSIsse – 

kaasa arvatud võimalikku osalust 

investeerimisplatvormides – pakti 

ennetusliku ja parandusliku osa kohase 

eelarve kohandamise kindlaksmääramisel 

arvesse võtma. Puudujäägi 

kontrollväärtuse ületamise korral ei 

tohiks Euroopa Komisjon algatada 

ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust, 

kui see puudujääk tuleneb ainult 

rahalisest osalusest ning on väike ja 

eelduste kohaselt ajutine. Samuti ei tohiks 

võlakoormuse kontrollväärtuse ületamise 

hindamisel algatada menetlust juhul, kui 

see tuleneb ainult rahalisest osalusest 

EFSIs. 

Selgitus 

Me peame soovitama võimalikult paljudel liikmesriikidel EFSIs osaleda, et selle positiivne 

mõju Euroopa majandusele oleks võimalikult suur. Sellega seoses ei tohi liikmesriikide 

rahaline osalus, sh osalus investeerimisplatvormides, kaasa tuua ülemäärase 

eelarvepuudujäägi menetlust. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Tingimusel et täidetud on kõik 

asjaomased abikõlblikkuse kriteeriumid, 

võivad liikmesriigid kasutada Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfonde, et 

panustada selliste toetuskõlblike projektide 

rahastamisse, mida toetatakse ELi 

tagatisega. Kõnealuse lähenemisviisi 

paindlikkus peaks võimaldama 

(21) Tingimusel et täidetud on kõik 

asjaomased abikõlblikkuse kriteeriumid, 

võivad liikmesriigid kasutada Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfonde, et 

panustada selliste toetuskõlblike projektide 

rahastamisse, mida toetatakse ELi 

tagatisega. Kõnealuse lähenemisviisi 

paindlikkus peaks võimaldama 
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maksimaalselt tõmmata ligi investoreid 

EFSI investeeringute valdkondades. 

maksimaalselt tõmmata ligi investoreid 

EFSI investeeringute valdkondades. EFSI 

kaudu võib kaasrahastada ka neid 

projekte, mis on abikõlblikud Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide 

raames. 

Selgitus 

EFSI tuleks pidada investeerimisvahendiks, mis täiendab olemasolevaid Euroopa 

struktuurifonde. Nii peaks EFSI ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide projektide 

kaasrahastamine toimima kahesuunaliselt, et mõlema vahendi mõju oleks võimalikult suur. 

Eriti EFSI kaudu saadaval olevate rahaliste vahendite nagu laenude kasutamine võib aidata 

minna edasi paljude oluliste struktuuripoliitika projektidega, mis on avaliku sektori raha 

puudumise tõttu seiskunud. 

 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) EIP peaks korrapäraselt hindama EFSI 

toetatavaid tegevusi, et hinnata nende 

asjakohasust, tulemusi ja mõju ning teha 

kindlaks aspektid, millega saab tulevast 

tegevusi tõhustada. Sellised hindamised 

peaksid toetama vastutust ja 

jätkusuutlikkuse analüüsi. 

(25) EIP peaks korrapäraselt hindama EFSI 

toetatavaid tegevusi, et hinnata nende 

asjakohasust, tulemusi ja mõju, eelkõige 

sotsiaalset ja majanduslikku mõju, 

pöörates erilist tähelepanu töökohtade 

loomisele, ning teha kindlaks aspektid, 

millega saab tulevast tegevust tõhustada. 

Sellised hindamised peaksid toetama 

vastutust ja jätkusuutlikkuse analüüsi. 

Hindamised tuleks edastada korrapäraselt 

aruande vormis Euroopa Parlamendile 

arvamuse andmiseks. 

Selgitus 

Väga oluline on EFSI toetatavaid tegevusi hinnata, eriti töökohtade loomise seisukohalt. 

 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 26 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 

rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus peaks 

andma olulist tuge projektide arendamiseks 

ja ettevalmistamiseks kogu liidus, 

kasutades ära komisjoni, EIP, riiklike 

tugipankade ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide juhtimisorganite 

teadmisi. See peaks olema ühtne 

kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud 

investeeringute tehnilise abiga liidus. 

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 

rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus peaks 

andma olulist tuge projektide arendamiseks 

ja ettevalmistamiseks kogu liidus, 

kasutades ära komisjoni, EIP, riiklike 

tugipankade ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide juhtimisorganite, 

VKEde esindajate ning sotsiaal- ja 

tööhõivepoliitika asjatundjate teadmisi. 

See peaks olema ühtne kontaktpunkt 

küsimustes, mis on seotud liidus tehtavate 

investeeringute tehnilise abiga, mille 

kättesaadavust soodustab mitmekeelne ja 

veelgi detsentraliseeritum lähenemisviis, 

et toetada tõhusat teabelevikut.  

 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(29) Liidu eelarvest antava panuse 

osaliseks rahastamiseks tuleks vähendada 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EL) nr 1291/2013 ette nähtud 

teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–

2020. aasta raamprogrammi „Horisont 

2020” ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 1316/20133 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 

(29) Liidu eelarvest antava panuse 

osaliseks rahastamiseks tuleks vähendada 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EL) nr 1291/2013 ette nähtud 

teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–

2020. aasta raamprogrammi „Horisont 

2020” ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 1316/20133 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 
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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. 

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, ilma 

programmide esialgsetest eesmärkidest 

loobumata. 

__________________ __________________ 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 1291/2013, 11. detsember 2013, 

millega luuakse teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogramm „Horisont 

2020” aastateks 2014–2020 ning 

tunnistatakse kehtetuks otsus nr 

1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 

104). 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 1291/2013, 11. detsember 2013, 

millega luuakse teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogramm „Horisont 

2020” aastateks 2014–2020 ning 

tunnistatakse kehtetuks otsus nr 

1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 

104). 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 1316/2013, 11. detsember 2013, 

millega luuakse Euroopa Ühendamise 

Rahastu, muudetakse määrust (EL) 

nr 913/2010 ning tunnistatakse kehtetuks 

määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) 

nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, lk 

129). 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 1316/2013, 11. detsember 2013, 

millega luuakse Euroopa Ühendamise 

Rahastu, muudetakse määrust (EL) 

nr 913/2010 ning tunnistatakse kehtetuks 

määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) 

nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, lk 

129). 

 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 31 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(31) Liidus on märkimisväärne arv 

potentsiaalselt elujõulisi projekte, mida ei 

ole rahastatud selliste projektidega seotud 

ebakindluse ja läbipaistmatuse tõttu. Sageli 

on see tingitud sellest, et erainvestorid ei 

ole projektidest teadlikud või neil ei ole 

piisavalt teavet investeerimisriskide 

(31) Liidus on märkimisväärne arv 

potentsiaalselt elujõulisi projekte, mida ei 

ole rahastatud selliste projektidega seotud 

ebakindluse ja läbipaistmatuse tõttu. Sageli 

on see tingitud sellest, et erainvestorid ei 

ole projektidest teadlikud või neil ei ole 

piisavalt teavet investeerimisriskide 
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hindamiseks. Komisjon ja EIP peaksid 

liikmesriikide toel edendama 

investeerimiseks sobivate praeguste ja 

tulevaste investeerimisprojektide 

läbipaistva registri loomist liidus. 

Projektide register peaks tagama, et teave 

investeerimisprojektide kohta 

avalikustatakse korrapäraselt ja 

struktureeritud viisil, et tagada investoritele 

usaldusväärne teave investeerimisotsuste 

tegemiseks. 

hindamiseks. Komisjon ja EIP peaksid 

liikmesriikide toel edendama 

investeerimiseks sobivate praeguste ja 

tulevaste investeerimisprojektide 

läbipaistva registri loomist liidus. 

Projektide register peaks tagama, et teave 

investeerimisprojektide kohta 

avalikustatakse korrapäraselt ja 

struktureeritud viisil, et tagada investoritele 

usaldusväärne ja läbipaistev teave 

investeerimisotsuste tegemiseks. 

Projektide registriga seoses peetakse 

tähtsaks oluliste ärisaladuste kaitset. 

 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 34 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(34) Selleks et tagada aruandekohustus 

Euroopa kodanike ees, peaks EIP 

korrapäraselt esitama Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruandeid EFSI 

edusammude ja mõju kohta. 

(34) Selleks et tagada aruandekohustus 

Euroopa kodanike ees, peaks EIP 

korrapäraselt esitama Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruandeid EFSI 

edusammude ja tegeliku majandusliku ja 

sotsiaalse mõju kohta, pöörates erilist 

tähelepanu töökohtade loomisele. Selleks 

peaks EIP esitama Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule aastaaruande nende 

arvamuse saamiseks. 

Selgitus 

Eesmärk on täpsustada EIP poolt Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatavate 

korrapäraste aruannete sisu. Nagu osutatud, on oluline hinnata, kas rahastatud 

investeeringud avaldavad mõju töökohtade loomisele. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon sõlmib Euroopa 

Investeerimispangaga (edaspidi „EIP”) 

lepingu Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (edaspidi „EFSI”) 

asutamise kohta. 

1. Komisjon võib sõlmida Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu mandaadi alusel 

Euroopa Investeerimispangaga (edaspidi 

„EIP”) lepingu Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (edaspidi „EFSI”) 

asutamise kohta. Nimetatud leping 

edastatakse Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule ning see avaldatakse. 

 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 

suurendamise teel toetada investeeringuid 

liidus ja tagada parem juurdepääs 

rahastamisele kuni 3 000 töötajaga 

äriühingutele, keskendudes eelkõige 

väikestele ja keskmise suurusega 

ettevõtjatele. 

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 

suurendamise teel toetada avaliku ja 

erasektori kvaliteetseid investeeringuid 

liidus ja tagada parem juurdepääs 

rahastamisele kuni 3 000 töötajaga 

äriühingutele, keskendudes eelkõige 

väikestele ja keskmise suurusega ning 

mikroettevõtjatele ja sotsiaalsetele 

ettevõtetele. EFSI üldeesmärk on toetada 

strateegia „Euroopa 2020” eesmärke ning 

edendada jätkusuutlikku, kaasavat ja 

pikaajalist majanduskasvu ning 

töökohtade loomine liidus. 

 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. EFSI leping on ühinemiseks avatud 

liikmesriikidele. Olemasolevate panustajate 

nõusolekul on EFSI leping avatud 

ühinemiseks ka muudele kolmandatele 

2. EFSI leping on ühinemiseks avatud 

liikmesriikidele. Olemasolevate panustajate 

nõusolekul on EFSI leping avatud 

ühinemiseks ka muudele kolmandatele 
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isikutele, sealhulgas riiklikele 

tugipankadele või liikmesriikide omandis 

olevatele või kontrollitavatele avalik-

õiguslikele asutustele ning erasektori 

üksustele. 

isikutele, sealhulgas riiklikele 

tugipankadele või liikmesriikide, 

piirkondlike või kohalike ametiasutuste 
omandis olevatele või kontrollitavatele 

avalik-õiguslikele asutustele ning 

erasektori üksustele. 

 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. 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. 

2. EFSI lepinguga nähakse ette Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse loomine 

EIP raames. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus on 

läbipaistev ja sõltumatu. 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. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus koostab 

koostöös komisjoniga 

kommunikatsioonistrateegia, et teavitada 

avalikkust oma tegevusest.  

 

 

Muudatusettepanek  38 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Selle eesmärgi täitmiseks kasutab Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus EIP, 

komisjoni, riiklike tugipankade ning 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

juhtimisorganite teadmisi. 

Selle eesmärgi täitmiseks kasutab Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus EIP, 

komisjoni, riiklike tugipankade ning 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

juhtimisorganite, sotsiaalpoliitika ja 

tööhõive valdkonna ekspertide teadmisi 

ning konsulteerib regulaarselt asjaomaste 

sidusrühmadega. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid, kes saavad EFSI lepingu 

osalisteks, peavad suutma anda oma 

panuse, eelkõige raha või EIP-le 

vastuvõetava tagatise vormis. Muud 

kolmandad osalised peavad suutma anda 

oma panuse üksnes rahas. 

3. Liikmesriigid, kes saavad EFSI lepingu 

osalisteks, peavad suutma anda oma 

panuse, eelkõige raha või EIP-le 

vastuvõetava tagatise vormis. Muud 

kolmandad osalised peavad suutma anda 

oma panuse üksnes rahas. Komisjon ei võta 

stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku ja 

parandusliku osa kohase eelarve 

kohandamise kindlaksmääramisel arvesse 

liikmesriigi rahalist panust EFSIsse, 

kaasa arvatud võimalikku osalust 

investeerimisplatvormides. Eelarve 

puudujäägi kontrollväärtuse ületamise 

korral ei tohiks Euroopa Komisjon 

algatada ülemäärase eelarvepuudujäägi 

menetlust, kui see puudujääk tuleneb 

ainult rahalisest osalusest ning on väike 

ja eelduste kohaselt ajutine. Samuti ei tohi 

võlakoormuse kontrollväärtuse ületamise 

hindamisel algatada menetlust juhul, kui 

see tuleneb ainult rahalisest osalusest 

EFSIs. 

Selgitus 

Me peame soovitama võimalikult paljudel liikmesriikidel EFSIs osaleda, et selle positiivne 

mõju Euroopa majandusele oleks võimalikult suur. Sellega seoses ei tohi liikmesriikide 
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rahaline osalus, sh osalus investeerimisplatvormides, kaasa tuua ülemäärase 

eelarvepuudujäägi menetlust. 

 

 

Muudatusettepanek  40 

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. 

Juhtorgani liikmete seas on esindaja(d), 

kellel on tõendatud kogemused tööhõive 

ja sotsiaalpoliitika valdkonnas ning kes 

suudab (suudavad) tegeleda suurte 

sotsiaal-majanduslike probleemidega 

liidus. Juhtorgan valib ühe oma liikmetest 

eesistujaks. Juhtorgan toimib läbipaistvalt 

ja sõltumatult. 

 

 

Muudatusettepanek  41 

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 või EIP hääletab selle vastu. Kui 

otsuse vastu hääletatakse, põhjendatakse 

seda juhtorgani liikmetele. Euroopa 

Parlamenti teavitatakse aastaaruandes 

kõikidest vaidlustest. 
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Muudatusettepanek  42 

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 (sh 

investeerimisplatvormide) analüüsimise 

eest kooskõlas EFSI 

investeerimispoliitikaga ja ELi tagatise 

vormis toetuse (sh 

investeerimisplatvormide) andmise 

heakskiitmise eest tehingutele kooskõlas 

artikliga 5, olenemata nende geograafilisest 

asukohast. 

 

 

Muudatusettepanek  43 

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, teadmised 

asjaomastest sektoritest ja nende 

eripäradest ja/või makromajandusest. 

Vähemalt ühel eksperdil on asjakohased 

teadmised, et hinnata projektide mõju 

tööhõivele ja ühiskonnale. Kõik eksperdid 
nimetab nende pädevuste põhjal ning 

läbipaistva ja sõltumatu menetluse alusel 
ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 

ametiajaks, mida võib pikendada. Kõik 

eksperdid deklareerivad kirjalikult, et neil 

ei ole investeerimistehingute suhtes 

huvide konflikti.  
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Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Kõigi EFSI organite liikmete ametisse 

nimetamise, valiku- või 

värbamismenetluste suhtes kohaldatakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi (XXXX), milles käsitletakse 

soolise tasakaalu parandamist börsil 

noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda 

mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja 

sellega seotud meetmeid 

(2012/0299/COD). 

Selgitus 

Soolise tasakaalu parandamise direktiiv on ka EFSI juhatuse jaoks äärmiselt oluline, sest 

soolisel tasakaalul on investeerimisstruktuurile positiivne mõju. 

 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. 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: 

2. 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. Kõik 

asjaomased tehingud on kooskõlas liidu 

poliitikaga, aitavad kaasa strateegia 

„Euroopa 2020” eesmärkide 

saavutamisele ja toetavad mis tahes 

järgmist üldeesmärki: 
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Muudatusettepanek  46 

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) kapitaliinvesteeringud sotsiaalpoliitika 

toetuseks, sealhulgas sotsiaalteenustesse, 
haridusse alates varasest east ja koolitusse, 

tervishoiu- ja hooldussektorisse, teadus- ja 

arendustegevusse, info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiasse ning 

innovatsiooni, sotsiaalmajandusse ja 

sotsiaalsetesse ettevõtetesse; 

 

 

Muudatusettepanek  47 

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, linnaarenduse, sotsiaal- ja 

avalike teenuste valdkonnas; 

 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (e a) investeeringud, mis annavad suurt 

sotsiaal-majanduslikku kasu ning 

toetavad jätkusuutlikku ja pikaajalist 

majanduskasvu, töökohtade loomist ning 

majanduslikku, sotsiaalset ja 

territoriaalset ühtekuuluvust; 
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Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Et suunata projektide valikut, mida EFSI 

saab toetada, lisab juhtorgan strateegilisse 

suunda, strateegilisse varade jaotusse 

ning tegevuspõhimõtetesse ja -korda, 

sealhulgas investeerimispoliitikasse, 

tööhõive ja sotsiaalse mõjuga arvestamise. 

 

Muudatusettepanek  50 

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 Euroopa struktuuri- 

ja investeerimisfonde, et toetada selliste 

toetuskõlblike projektide rahastamist, 

millesse EIP ELi tagatise toetusel 

investeerib. EFSI kaudu võib 

kaasrahastada ka neid projekte, mis on 

abikõlblikud Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide raames. 

Selgitus 

EFSI tuleks pidada investeerimisvahendiks, mis täiendab olemasolevaid Euroopa 

struktuurifonde. Nii peaks EFSI ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide projektide 

kaasrahastamine toimima kahesuunaliselt, et mõlema vahendi mõju oleks võimalikult suur. 

Eriti EFSI kaudu saadaval olevate rahaliste vahendite nagu laenude kasutamine võib aidata 

minna edasi paljude oluliste struktuuripoliitika projektidega, mis on avaliku sektori raha 

puudumise tõttu seiskunud. 

 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 
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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 ning piirkondlike ja 

kohalike ametiasutuste toel läbipaistva 

praeguste ja võimalike tulevaste 

investeerimisprojektide registri loomist 

liidus. Register ei mõjuta lõplike projektide 

valimist toetuseks vastavalt artikli 3 lõikele 

5. 

 

 

Muudatusettepanek  52 

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, 

struktureeritud ja läbipaistval viisil teavet 

praeguste ja tulevaste investeeringute 

kohta, mis märkimisväärselt aitavad 

saavutada ELi poliitikaeesmärke. 

 

 

Muudatusettepanek  53 

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, piirkondlikud ja/või 

kohalikud ametiasutused koostavad, 

ajakohastavad ja levitavad korrapäraselt, 

läbipaistval ja struktureeritud viisil teavet 

nende territooriumil tehtavate praeguste ja 

tulevaste investeerimisprojektide kohta. 
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Muudatusettepanek  54 

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 ja EFSI investeeringute komitee 

annavad kord poolaastas, vajaduse korral 

koos EIFiga, komisjonile, nõukogule ja 

Euroopa Parlamendile aru käesoleva 

määruse kohaste EIP ja EFSI 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 peaks 

sisaldama ka üksikasjalikku kvalitatiivset 

hinnangut asjaomaste tehingute kohta, 

nagu on määratletud artiklis 5. 

 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) hinnang panuse kohta liidu 

sotsiaalsetesse eesmärkidesse, eelkõige 

strateegia „Euroopa 2020” sihtidesse 

tööhõive, hariduse ja vaesuse 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a b) hinnang loodud töökohtade arvule, 

kvaliteedile ja jätkusuutlikkusele; 

 

 

Muudatusettepanek  57 

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 

saavutatud tulemuste kohta; 

 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 5 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komisjon lisab koos komisjoni teatisega 

iga-aastase majanduskasvu analüüsi 

kohta esitatavasse ühisesse 

tööhõivearuandesse üksikasjaliku 

hinnangu EFSIst rahastatavate 

investeeringute otsese mõju kohta 

töökohtade loomisele ning samuti 

analüüsi selliste investeeringute 

kõrvalmõju kohta tööhõivele Euroopas. 

 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõik 2 – punkt a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) EIP avaldab põhjaliku aruande EFSI 

toimimise kohta; 

(a) EIP avaldab põhjaliku aruande EFSI 

toimimise kohta ja selle tulemuste kohta 

majanduskasvu ja tööhõive osas; 

 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Komisjon esitab hiljemalt [PO-l lisada 

kuupäev: kolm aastat pärast käesoleva 

määruse jõustumist] Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule aruande käesoleva määruse 

rakendamise kohta, lisades sellele mis 

tahes asjakohased ettepanekud. 

5. Komisjon esitab hiljemalt [PO-l lisada 

kuupäev: kolm aastat pärast käesoleva 

määruse jõustumist] Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule põhjaliku 

kvaliteedihinnangu, et hinnata selle 

konkreetse strateegilise kava tegelikku 

sotsiaal-majanduslikku mõju käesoleva 

määruse rakendamisele, lisades sellele mis 

tahes asjakohased ettepanekud. 

Selgitus 

EFSId tuleks hinnata tervikuna pärast kolme aastat, et oleks võimalik hinnata, kas fond on 

lühiajalise kiireloomulise instrumendina oma eesmärgid saavutanud. 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui EIP-il on ELi tagatisega hõlmatud 

tehingute ettevalmistamise, rakendamise 

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. 

1. Kui EIP-il on ELi tagatisega hõlmatud 

tehingute ettevalmistamise, rakendamise 

või lõpetamise mis tahes etapis põhjust 

kahtlustada võimalikku pettust, 

korruptsiooni, rahapesu või mis tahes 

muud ebaseaduslikku tegevust, mis võib 

kahjustada liidu finantshuve, teatab ta 

sellest viivitamatult OLAFile ning esitab 

kogu vajaliku teabe. 
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KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja 

(EL) nr 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Arvamuse koostaja: Miriam Dalli 

 

 

LÜHISELGITUS 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) käsitleva komisjoni ettepaneku 

seletuskirjas tunnistatakse, et majandus- ja finantskriisi tagajärjel on investeeringute tase 

Euroopa Liidus 2007. aasta tipptasemega võrreldes umbes 15 % langenud. See pärsib 

majanduse taastumist, töökohtade loomist, pikaajalist majanduskasvu ja konkurentsivõimet. 

Ettepanekus rõhutatakse samuti, et selline investeeringute nappus seab ohtu strateegia 

„Euroopa 2020” eesmärkide täitmise. 

Raportöör tuletab meelde, et „Euroopa 2020” on ELi käesoleva kümnendi majanduskasvu 

strateegia ja seega vahend, mille abil EL soovib muuta oma majanduse arukaks, säästvaks ja 

kaasavaks. Need kolm üksteist vastastikku toetavat prioriteeti peaksid aitama ELil ning 

liikmesriikidel saavutada suure tööhõive, tootlikkuse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse. 

Konkreetselt strateegias „Euroopa 2020” on liit püstitanud tööhõive, innovatsiooni, hariduse, 

sotsiaalse kaasamise, kliima ja energeetika valdkonnas viis ulatuslikku eesmärki, mis 

soovitakse täita 2020. aastaks. Seetõttu on tähtis, et ka EFSI raames neid eesmärke 

asjakohaselt ja vajalikus ulatuses arvesse võetaks. 

Investeeringud on tänapäeval tõhusaim vahend, mis võimaldab ELil oma majandust 

märkimisväärselt ümber kujundada ja kaasajastada, tagades ühtlasi liidu sotsiaalse ja 

territoriaalse ühtekuuluvuse. Tähtis ei ole mitte üksnes investeeringute maht, vaid ka see, 

kuidas ja kuhu raha investeeritakse. Kahjuks on pandud liiga palju rõhku kokkuhoiule ja liiga 

vähe majanduskasvu ergutamise meetmetele. Niisuguste eksikaalutluste ohvriks on langenud 
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eelkõige era- ja avalikud investeeringud, mis on sedavõrd vähenenud, et nende varal ei ole 

võimalik ei majandust taastada ega ka tulevast majanduskasvu toetada. Seetõttu peab Euroopa 

ja riikide poliitika suunama majanduse praegusest halvast seisust suurema kasvu teele, mis 

võimaldaks võrdse jõu ja otsusekindlusega käsitleda nii ELi majanduslikke, sotsiaalseid kui 

ka keskkonnaprobleeme. 

Raportöör on veendunud, et EFSI ettepanek annab võimaluse rakendada hädavajalikud 

struktuurireformid ja aitab muuta liidu majanduse säästvamaks ning ressursitõhusamaks. 

Samuti saab fondi kaudu ulatuslikult toetada innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevust 

keskkonna- ja tervishoiuvaldkonnas, sest see võimaldab koondada rahastamist tehnoloogia 

väljatöötamisse, kaasa arvatud tutvustamisetapis tehnoloogia.  

 

Raportöör peab vajalikuks järgmist:  

1. Taristuliit, mille aluseks on selge poliitiline kohustusevõtt seada esikohale taastuva 

energia tehnoloogia ning investeeringud vähese CO2-heitega energeetikasse, mis 

hõlmab ulatuslikku investeerimisprogrammi liidu energiatootmisvõime ja 

energiavõrgustike kaasajastamisse ja uuendamisse ning millega kehtestatakse uus 

kohustuslik eesmärk liikmesriikide vaheliste ühenduste loomiseks, et luua Euroopa 

supervõrgud ja uued energia salvestamise lahendused ning gaasibörsid liidule 

energiavarude tagamiseks.  

2. Energialiit, mis seab esikohale säästva, ressursitõhusa ja kliimamuutustele vastupidava 

majanduskasvu, toetab Euroopa riikide tööstuse ja majanduse konkurentsivõimet ning 

põhineb pikaajalisel sotsiaalmajanduslikul ning keskkonnakaitselisel kasul, mida 

annab kasvuhoonegaaside heite vähendamine, keskkonnakaitse ja jäätmekäitlus. 

3. Uuenduslik lähenemine liikuvusele, millega püütakse vähendada transpordisüsteemide 

keskkonnajälge, suurendada liikuvussektori ökoinnovatsiooni, vähendada autode 

heitgaase, edendada taastuvate kütuste kasutamist, investeerida puhtasse 

ühistransporti, elektrilisse liikuvusse ja raskest maismaa- ning meretranspordist 

säästvamatesse alternatiividesse.  

4. Üldine eesmärk saavutada eelnimetatu ja tagada investeerimisprogrammis tugev 

sotsiaalne komponent, kaasates uuele energiamudelile üleminekusse kaks 

põhielementi – töökohtade loomise ja säästva majanduskasvu.  

Selles kontekstis leiab raportöör, et EFSI võib anda võimaluse mitte üksnes majanduskasvu ja 

kvaliteetsete töökohtade taastamiseks, vaid samal ajal ka 21. sajandi peamiste eesmärkide 

saavutamiseks, nagu toimetulek ülemaailmse konkurentsi tingimustes, säästvus, 

kliimamuutuse leevendamine ning puhtale energiale üleminek, mis aitab majanduses CO2-

heidet vähendada. Nimetatud eesmärgid tuleb saavutada kooskõlas strateegiaga „Euroopa 

2020” ning ELi 2030. aasta energia- ja kliimapaketiga. Seetõttu tuleb investeerimisstrateegia 

kujundamisel silmas pidada sellist Euroopat, nagu me tulevikus näha soovime.  
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Raportöör on veendunud, et üleminek säästvale, ressursitõhusale ja vähese CO2-heitega 

majandusele on Euroopa tulevase arengu peamine prioriteet ja poliitiline eesmärk. See on 

raske ülesanne, kuid muud teed edasiliikumiseks ei ole. Kui soovime oma majanduse edukalt 

ümber kujundada, tuleb paljude aastate jooksul teha ulatuslikke investeeringuid. Kuid 

valimatu investeerimine Euroopat edasi ei aita. Investeeringuvõimalused, mida EFSI annab, 

tuleb ära kasutada eelnimetatud ELi eelisvaldkondades.  

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil ning 

majandus- ja rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ettepanek: Ettepanek: 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU MÄÄRUS, 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU MÄÄRUS, 

mis käsitleb Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi ning millega 

muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 

ja (EL) nr 1316/2013 

mis käsitleb Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Investeeringute nappusest tingitud 

nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 

laiaulatuslikke meetmeid. 

Struktuurireformid ja eelarvepoliitiline 

vastutus on investeeringute edendamiseks 

vajalikud eeltingimused. Koos 

investeeringute rahastamise uue hooga 

võivad kõnealused eeltingimused luua 

(2) Investeeringute nappusest tingitud 

nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 

laiaulatuslikke meetmeid. 

Struktuurireformid ja eelarvepoliitiline 

vastutus on Euroopa konkurentsivõime 

parandamiseks ja investeeringute 

edendamiseks vajalikud eeltingimused. 

Euroopa peab keskenduma bürokraatia ja 
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positiivse mõjuringi, kus 

investeerimisprojektid aitavad toetada 

tööhõivet ja nõudlust ning tagavad 

kasvupotentsiaali jätkusuutliku 

suurenemise. 

ettevõtjate halduskoormuse 

vähendamisele, avama siseturu 

investeeringutele ja tagama, et 

finantsturud kindlustavad piisava 

likviidsuse erainvesteeringute 

rahastamiseks. Koos investeeringute 

rahastamise uue hooga võivad kõnealused 

eeltingimused luua positiivse mõjuringi, 

kus investeerimisprojektid aitavad toetada 

tööhõivet ja nõudlust ning tagavad 

kasvupotentsiaali jätkusuutliku 

suurenemise. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Euroopa konkurentsivõime 

suurendamiseks ja investeeringute 

ligitõmbamiseks peab EFSI täiendama 

üldstrateegiat. Erainvesteeringute 

keskkonna edendamise eeltingimus 

Euroopas on struktuurireformid, 

eelarvepoliitiline vastutus ja õigusaktide 

lihtsustamine. 

 

Muudatusettepanek  4 

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. 

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal ei ole liit 

võtnud piisavalt meetmeid majanduskasvu 

soodustamiseks hoolimata strateegia 

„Euroopa 2020” algatustest, mis nägid ette 

aruka, keskkonnasäästliku ja sotsiaalselt 

kaasava majanduskasvu saavutamise. 

Euroopa Investeerimispank (edaspidi 

„EIP”) on suurendanud oma rolli 

investeeringute soodustamisel ja 

edendamisel liidus, osaliselt kapitali 
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Tuleb võtta täiendavaid meetmeid, et 

tagada liidu investeerimisvajaduste 

rahuldamine ning turupõhise likviidsuse 

tõhus kasutamine ja suunamine elujõuliste 

investeerimisprojektide rahastamiseks. 

suurendamise teel 2013. aasta jaanuaris. 

Tuleb võtta täiendavaid meetmeid, et 

tagada liidu investeerimisvajaduste 

rahuldamine ning turupõhise likviidsuse 

tõhus kasutamine ja suunamine elujõuliste 

ja keskkonnasäästlike 
investeerimisprojektide rahastamiseks. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Investeeringute edendamise tõhusust 

tuleb hinnata ka selle järgi, kuidas see 

suudab panna erainvestorid taas 

rahastama majandust pikaajaliselt, sest 

praegu on investeeritud oluline osa 

Euroopa erasäästudest (umbes 16 000 

miljardit eurot) peamiselt lühiajaliselt ja 

sageli väljapoole ELi. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 

lahendada probleeme, mis on seotud 

rahastamisega ja tootlike investeeringute 

rakendamisega liidus ning tagada parem 

juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 

peaksid paremast juurdepääsust 

rahastamisele saama eelkõige kasu 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. 

Samuti on asjakohane laiendada paremast 

juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjatele, st kuni 3 000 töötajaga 

äriühingutele. Euroopa praeguste 

investeerimisraskuste ületamine peaks 

aitama tugevdada liidu majanduslikku, 

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 

lahendada probleeme, mis on seotud 

rahastamisega ja tootlike investeeringute 

rakendamisega liidus, võimaldades 

paremat juurdepääsu rahastamisele, et 

ergutada säästvat majanduskasvu. 

Kavakohaselt tuleks rahastamise parema 

kättesaadavuse tagamisel seada esikohale 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 

ning ühistud. Samuti on asjakohane 

laiendada paremast juurdepääsust 

rahastamisele saadavat kasu keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele, st kuni 

3 000 töötajaga äriühingutele. Euroopa 

praeguste investeerimisraskuste ületamine 
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sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust. EFSI abil peaks aitama tugevdada liidu 

majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 

ühtekuuluvust ning energia- ja 

ressursitõhusust, tagades ülemineku 

jätkusuutlikule, digitaalsele ja 

ringmajandusele. 

Selgitus 

Need ulatuslikud ELi investeeringud peavad olema suunatud hädavajalikele 

struktuurireformidele, et muuta majandus säästvamaks, taastada Euroopas tugev tööstus ja 

anda uut jõudu VKEdele ning mikroettevõtetele.  

 

Muudatusettepanek   7 

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 sotsiaalne, 

keskkonna-alane ja majanduslik 

lisandväärtus, suur jätkusuutlike 

töökohtade loomise potentsiaal ja mis 

aitavad saavutada liidu poliitikaeesmärke, 

eeskätt liidu energia-, kliima- ja 

tõhususeesmärke, mis on sätestatud 

strateegias „Euroopa 2020” ja 2030. aasta 

kliima- ja energiapoliitika raamistikus, 

ning liidu jätkusuutlikke arengueesmärke 

ja juhtalgatust „Innovaatiline liit”, 

keskendudes eelkõige teadusuuringutele 

ja innovatsioonile tervishoiu alal ja uute 

ravimite väljatöötamisele. EFSI peaks 

toetama üleminekut 

keskkonnasäästlikule, säästvale ja 

ressursitõhusale majandusele. 
 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Paljud väikesed ja keskmise suurusega 

ettevõtjad ning keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingud kogu 

liidus vajavad abi turupõhise rahastamise 

ligitõmbamisel, eelkõige suurema riskiga 

investeeringute puhul. EFSI peaks aitama 

kõnealustel ettevõtjatel lahendada 

kapitalipuudusega seotud probleeme, 

võimaldades EIP-l ja Euroopa 

Investeerimisfondil (edaspidi „EIF”) teha 

otseseid ja kaudseid kapitalisüste, samuti 

anda tagatisi kõrgekvaliteedilistele laenude 

väärtpaberistamistele ning muudele 

toodetele, mille puhul järgitakse EFSI 

eesmärke. 

(12) Paljud väikesed ja keskmise suurusega 

ettevõtjad ning keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingud kogu 

liidus vajavad abi turupõhise rahastamise 

ligitõmbamisel, eelkõige suurema riskiga 

investeeringute puhul. See kehtib eelkõige 

ettevõtete kohta maapiirkondades, kus on 

tungivalt vaja majanduskasvu ja 

töökohtade säilitamist. 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. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) EFSI tuleks luua EIP raames, et saada 

kasu EIP kogemustest ja tõendatud 

tulemustest ning tagada tehingute 

positiivne mõju võimalikult kiiresti. EFSI 

tegevus väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate ning keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingute 

rahastamisel peaks toimuma Euroopa 

Investeerimisfondi (EIF) kaudu, et saada 

kasu EIFi kogemustest selles valdkonnas. 

(13) EFSI tuleks luua EIP raames, et saada 

kasu EIP kogemustest ja tõendatud 

tulemustest ning tagada tehingute 

positiivne mõju võimalikult kiiresti. EFSI 

tegevus, eelkõige maapiirkondades, 

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 

ning keskmise turukapitalisatsiooniga 

äriühingute rahastamisel peaks toimuma 

Euroopa Investeerimisfondi (EIF) kaudu, et 

saada kasu EIFi kogemustest selles 

valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 

millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 

väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mis edendavad töökohtade 

loomist, pikaajalist majanduskasvu ja 

konkurentsivõimet. EFSI peaks toetama 

väga erinevaid finantstooteid, sealhulgas 

omakapitali, võlga või tagatisi, et paremini 

vastata konkreetse projekti vajadustele. 

Selline lai tootevalik peaks võimaldama 

EFSI-l kohaneda turu vajadustega, 

edendades samas erainvesteeringuid 

projektidesse. EFSI ei tohiks asendada 

turupõhist rahastamist, vaid peaks 

soodustama erasektori poolset rahastamist, 

kõrvaldades turutõrked, et tagada avaliku 

sektori rahaliste vahendite kõige tõhusam 

ja strateegilisem kasutamine. Riigiabi 

põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 

kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 

kasutamisele.  

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 

mis pakuvad suurt ühiskondlikku, 

jätkusuutlikku, keskkonna-alast ja 

majanduslikku kasu. Eelkõige peaks EFSI 

keskenduma keskkonna-alaselt ja 

ühiskondlikult jätkusuutlikele 
projektidele, mis edendavad kvaliteetsete 

töökohtade loomist, pikaajalist 

majanduskasvu ja jätkusuutlikkust, 

ressursi- ja energiatõhusust, 

innovatsiooni ja uusi tehnoloogiaid 

tervishoius, rohelist majandust 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. 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a) EFSI toetuse saamiseks 

rahastamiskõlblike projektide valimisel 

tuleks pöörata erilist tähelepanu 

energiatõhususele eesmärgiga tagada, et 

energiatõhususe projektid konkureerivad 

võrdsetel alustel projektidega, millega 

püütakse suurendada energiavarustust või 

arendada uusi taristuid; eeskätt tuleks 

energiatõhususe ja nõudlusreageeringu 
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projekte ning energiavarustuse projekte 

käsitleda kulude-tulude analüüsi 

seisukohalt võrdsetel tingimustel. 

Selgitus 

Energialiitu käsitlevas 25. veebruari 2015. aasta teatises „Vastupidava energialiidu ja 

tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika raamstrateegia” (COM(2015) 80), rõhutatakse, 

et „on vaja energiatõhusus põhjalikult ümber hinnata ja käsitleda seda kui energiat säästa 

võimaldavat omaette energiaallikat. Turu ülesehituse läbivaatamise osana tagab komisjon, et 

energiatõhusus ja nõudlusreageering saaksid konkureerida tootmisvõimsusega samal alusel.” 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 

tehinguid, peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mille riski ja tootluse profiil 

on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 

instrumentidel. EFSI peaks rahastama 

projekte kogu liidus, sealhulgas riikides, 

mida finantskriis kõige rohkem mõjutas. 

EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei 

ole võimalik rahastada mõistlikel 

tingimustel muudest allikatest. 

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 

tehinguid, peaks EFSI keskenduma 

keskkonnasäästlikele ja sotsiaalselt 

vastuvõetavatele projektidele, mille riski ja 

tootluse profiil on kõrgem kui 

olemasolevatel EIP ja liidu instrumentidel. 

EFSI peaks rahastama projekte kogu liidus, 

olles samal ajal investeeringuid 

edendavas rollis, sealhulgas riikides, mida 

finantskriis kõige rohkem mõjutas, ning 

Euroopa teistes ebasoodsate tingimustega 

maapiirkondades. EFSId tuleks kasutada 

ainult juhul, kui ei ole võimalik rahastada 

mõistlikel tingimustel muudest allikatest. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) EFSI peaks keskenduma 

investeeringutele, mis eeldatavalt on 

majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 

millega võib kaasneda asjakohane risk, 

kuid mis samas peavad vastama teatavatele 

(16) EFSI peaks keskenduma 

investeeringutele, mis eeldatavalt on 

majanduslikult, sotsiaalselt, keskkonna-

alaselt ja tehniliselt elujõulised ja 

kaalumisele võtmiseks piisavalt läbi 
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EFSI rahastamise nõuetele. töötatud ning millega võib kaasneda 

asjakohane risk, kuid mis samas peavad 

vastama teatavatele EFSI rahastamise 

nõuetele, nimelt kvaliteetsete töökohtade 

loomine, vähest CO2-heidet tekitavale 

majandusele ja ringmajandusele 

ülemineku ergutamine ning liidu 

sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 

edendamine. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (16 a) EFSI tuleks suunata ka Euroopa 

Liidu ja selle kodanike tuleviku jaoks 

innovaatilistele ja struktuurselt olulistele 

investeerimisprojektidele paljudes 

alakasutatud tuleviku-valdkondades, mis 

aitavad kaasa säästvale arengule, näiteks 

uued energiaallikad, bioloogilise 

mitmekesisuse kaitse ja säilitamine, 

roheline majandus ja meremajandus. 

 

Muudatusettepanek  15 

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 

(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 

avaliku ja erasektori 
investeerimisprojektide valdkonnas 

rohelises ja ringmajanduses ja kes 

tagavad projektide 

keskkonnasäästlikkuse. Investeeringute 
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kogemusi, peaks EFSI toetama EIFi 

rahastamist, et EIF saaks võtta ette 

individuaalseid projekte väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate ning 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

äriühingute valdkonnas. 

komitee peaks andma aru EFSI 

juhtorganile, kes peaks teostama 

järelevalvet EFSI ja ELi poliitika 

eesmärkide saavutamise üle. EFSI 

juhtorgan peaks oma otsuste kohta aru 

andma Euroopa Parlamendile. Selleks et 

tõhusalt ära kasutada EIFi kogemusi, peaks 

EFSI toetama EIFi rahastamist, et EIF 

saaks võtta ette individuaalseid projekte 

kõrge keskkonnaalase ja sotsiaalse 

lisandväärtusega väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate ning keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingute 

valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) EFSI vahendite täiendavaks 

suurendamiseks peaks selles osalemine 

olema olemasolevate panustajate 

nõusolekul avatud kolmandatele isikutele, 

sealhulgas liikmesriikidele, riiklikele 

tugipankadele või liikmesriikide omandis 

olevatele või kontrollitavatele avalik-

õiguslikele asutustele, erasektori üksustele 

ja liiduvälistele üksustele. Kolmandad 

isikud võivad otseselt panustada EFSI ja 

võtta osa EFSI juhtimisstruktuurist. 

(19) EFSI vahendite täiendavaks 

suurendamiseks peaks selles osalemine 

olema olemasolevate panustajate 

nõusolekul avatud kolmandatele isikutele, 

sealhulgas liikmesriikidele, riiklikele 

tugipankadele või liikmesriikide omandis 

olevatele või kontrollitavatele avalik-

õiguslikele asutustele, erasektori üksustele 

ja liiduvälistele üksustele. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 a) EFSI rakendamise kord ja 

liikmesriikide ametlik kohustuste võtmine 

mängivad EFSI õnnestumises olulist osa, 

kuid tuleb võtta ka meetmeid tagamaks, et 

objektiivsete kriteeriumide alusel valitakse 
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välja parimad projektid, sõltumata nende 

riiklikust kuuluvusest. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) EFSI toetatavaid EIP rahastamis- ja 

investeerimistehinguid tuleb jätkuvalt teha 

EIP kehtestatud eeskirjade ja korra, sh 

asjakohaste kontrollimeetmete ja 

maksudest kõrvalehoidumise vältimiseks 

võetud meetmete kohaselt, kooskõlas 

kontrollikoja ja Euroopa Pettustevastase 

Ameti (OLAF) asjaomaste eeskirjade ja 

menetlustega, sealhulgas Euroopa 

Komisjoni, Euroopa Kontrollikoja ja 

Euroopa Investeerimispanga vahelise 

kolmepoolse lepinguga.. 

(24) EFSI toetatavaid EIP rahastamis- ja 

investeerimistehinguid tuleb jätkuvalt teha 

EIP kehtestatud eeskirjade ja korra ning 

horisontaalse ja valdkondliku poliitika, sh 

asjakohaste kontrollimeetmete ja 

maksudest kõrvalehoidumise vältimiseks 

võetud meetmete kohaselt, kooskõlas 

kontrollikoja ja Euroopa Pettustevastase 

Ameti (OLAF) asjaomaste eeskirjade ja 

menetlustega, sealhulgas Euroopa 

Komisjoni, Euroopa Kontrollikoja ja 

Euroopa Investeerimispanga vahelise 

kolmepoolse lepinguga. 

Selgitus 

Täiendus on vajalik, täpsustamaks, et EIP poliitikat, näiteks transpordi-, energia- ja 

kliimapoliitikat, tuleks EFSI raames arvesse võtta, arvestades et EIP kohaldab oma 

tavapärast projektide hindamise menetlust igale projektile, mis seejärel EFSI kaudu edasi 

liigub. 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) EIP peaks korrapäraselt hindama EFSI 

toetatavaid tegevusi, et hinnata nende 

asjakohasust, tulemusi ja mõju ning teha 

kindlaks aspektid, millega saab tulevast 

tegevusi tõhustada. Sellised hindamised 

peaksid toetama vastutust ja 

jätkusuutlikkuse analüüsi. 

(25) EIP peaks korrapäraselt hindama EFSI 

toetatavaid tegevusi, et hinnata nende 

asjakohasust, tulemusi ning projektide 

sotsiaal-majanduslikku ja keskkonnamõju 

ning teha kindlaks aspektid, millega saab 

tulevast tegevusi tõhustada. Sellised 

hindamised peaksid toetama vastutust ja 

keskkonnaalase, sotsiaalse ja 
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majandusliku jätkusuutlikkuse analüüsi. 

Mõjuhinnangus tuleks arvesse võtta ka 

projektide ressursitõhusust. 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 

rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus peaks 

andma olulist tuge projektide arendamiseks 

ja ettevalmistamiseks kogu liidus, 

kasutades ära komisjoni, EIP, riiklike 

tugipankade ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide juhtimisorganite 

teadmisi. See peaks olema ühtne 

kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud 

investeeringute tehnilise abiga liidus. 

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 

rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus peaks 

andma olulist tuge projektide arendamiseks 

ja ettevalmistamiseks kogu liidus, 

kasutades ära komisjoni, EIP, riiklike 

tugipankade ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide juhtimisorganite 

teadmisi. See peaks olema ühtne 

kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud 

investeeringute tehnilise abiga liidus ja 

sobima eeskätt VKEde vajaduste 

rahuldamiseks. 

 

Muudatusettepanek  21 

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”2 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 

(29) ELi tagatisfondi rahastamise liidu 

eelarvest kiidavad järk-järgult heaks 

Euroopa Parlament ja nõukogu aastase 

eelarvemenetluse käigus kuni 

2020. aastani. Sel eesmärgil peaks 

eelarvepädevad institutsioonid kasutama 

vajaduse korral kõiki olemasolevaid 

2014.–2020. aasta mitmeaastase 

finantsraamistiku määruse kohaseid 

paindlikke mehhanisme ja asjakohaseid 

sätteid. 
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investeeringud nende vastavate volituste 

alla kuuluvates valdkondades, kui oleks 

võimalik teha olemasolevate programmide 

raames. EFSI peaks suutma võimendada 

ELi tagatist, et mitmekordistada 

finantsmõju teadus- ja arendustegevuse, 

innovatsiooni ja transpordi-, 

telekommunikatsiooni- ja energiataristu 

valdkonnas võrreldes sellega, kui 

vahendeid oleks kasutatud toetustena 

programmi „Horisont 2020” ja Euroopa 

ühendamise rahastu raames. Seepärast 

oleks asjakohane suunata osa kõnealuste 

programmide jaoks kavandatud 

rahastamisest ümber EFSI tarbeks. 

__________________  

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EL) nr 1291/2013, 11. detsember 

2013, millega luuakse teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogramm „Horisont 

2020” aastateks 2014–2020 ning 

tunnistatakse kehtetuks otsus nr 

1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 

104). 

 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EL) nr 1316/2013, 11. detsember 

2013, millega luuakse Euroopa 

Ühendamise Rahastu, muudetakse 

määrust (EL) nr 913/2010 ning 

tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) 

nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 

348, 20.12.2013, lk 129). 

 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(32) Liikmesriigid on ka riiklikul tasandil 

alustanud projektide registrite loomist ja 

edendamist riikliku tähtsusega projektide 

jaoks. Komisjoni ja EIP koostatav teave 

peaks sisaldama viiteid asjaomastele 

(32) Liikmesriigid on ka riiklikul tasandil 

alustanud projektide registrite loomist ja 

edendamist riikliku tähtsusega keskkonna-

alaselt innovaatiliste projektide jaoks. 

Komisjoni ja EIP koostatav teave peaks 
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riiklikele projektiregistritele. sisaldama viiteid asjaomastele riiklikele 

projektiregistritele. 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 33 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(33) Kuigi projektide registri raames 

kindlaks tehtud projekte võib EIP kasutada 

EFSI toetatavate projektide 

kindlakstegemiseks ja väljavalimiseks, 

peaks projektide registril olema laiem 

kohaldamisala projektide 

kindlakstegemisel kogu liidus. See 

kohaldamisala võib hõlmata projekte, mida 

võib täielikult rahastada erasektori poolt 

või muude Euroopa või riikliku tasandi 

instrumentide abil. EFSI peaks suutma 

toetada rahastamist ja investeeringuid 

projektide registrisse kantud projektidesse, 

kuid ei tohiks olla automaatset seost 

registrisse kandmise ja EFSI toetusele 

juurdepääsu vahel ning EFSI-l peaks olema 

kaalutlusõigus selliste projektide valikul ja 

toetamisel, mis ei ole registrisse kantud. 

(33) Kuigi projektide registri raames 

kindlaks tehtud projekte võib EIP kasutada 

keskkonnasäästlike EFSI toetatavate 

projektide kindlakstegemiseks ja 

väljavalimiseks, peaks projektide registril 

olema laiem kohaldamisala 

keskkonnasäästlike projektide 

kindlakstegemisel kogu liidus. See 

kohaldamisala võib hõlmata projekte, mida 

võib täielikult rahastada erasektori poolt 

või muude Euroopa või riikliku tasandi 

instrumentide abil. EFSI peaks suutma 

toetada rahastamist ja investeeringuid 

projektide registrisse kantud 

keskkonnasäästlikesse projektidesse, kuid 

ei tohiks olla automaatset seost registrisse 

kandmise ja EFSI toetusele juurdepääsu 

vahel ning EFSI-l peaks olema 

kaalutlusõigus selliste projektide valikul ja 

toetamisel, mis ei ole registrisse kantud. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 33 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (33 a) EFSI toetatavate projektide 

valimisel tuleks eelisõigus anda 

ressursitõhusate lahendustega 

projektidele. Rahastada ei tohiks 

süsihappegaase tekitavaid ja 

ressursimahukaid projekte. 
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Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 33 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (33 b) Võttes arvesse komisjoni arvutusi 

142 miljardi euro suuruse 

investeeringuvajaduse kohta ülekande-, 

avamere- ja arukate võrkude taristu jaoks, 

tuleks eriti toetada seda vajadust toetavaid 

projekte. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 36 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (36 a) Kuna EFSI moodustatakse ELi 

eelarve olulistest ümberjaotamistest, 

peaks Euroopa Parlamendil olema õigus 

kutsuda ELi eelarvevolinik parlamendi 

ette, et kontrollida ELi eelarve kasutamist, 

eelkõige seoses tulemuslikkuse ja 

vahendite kasutamise tulemustega, 

Selgitus 

Eelarvevolinik ja Euroopa Kontrollikoda on kutsunud üles muutma viisi, kuidas ELi 

institutsioonid käivad ümber ELi eelarvega – eelkõige seoses vajadusega panna suuremat 

rõhku aruandekohustusele ning keskenduda tulemuslikkusele ja kulutuste tulemustele. Seetõttu 

on oluline, et Euroopa Parlament kontrolliks neid elemente ja hoiaks volinikku vastutavana. 

Kontrolliõigus peaks laienema volinikule vaid EFSI valitsemise sõltumatuse kaitsmiseks. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon sõlmib Euroopa 

Investeerimispangaga (edaspidi „EIP”) 

Komisjon sõlmib Euroopa 

Investeerimispangaga (edaspidi „EIP”) 
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lepingu Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (edaspidi „EFSI”) 

asutamise kohta. 

lepingu Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (edaspidi „EFSI”) 

asutamise kohta – nimetatud 

investeeringud on keskkonnasäästlikud. 

 

 

Muudatusettepanek  28 

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 

keskkonnaohutuid ja sotsiaalselt 

vastuvõetavaid investeeringuid liidus ja 

tagada parem juurdepääs rahastamisele 

kuni 3000 töötajaga äriühingutele, 

keskendudes eelkõige väikestele ja 

keskmise suurusega ettevõtjatele. EFSI 

toetatavad investeeringud on suunatud 

esmajärjekorras uue ja innovaatilise 

majanduskasvu allikatele ja võimaldavad 

ELi majanduse üleminekut tõeliselt 

jätkusuutlikule majandusele. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. EFSI leping on ühinemiseks avatud 

liikmesriikidele. Olemasolevate panustajate 

nõusolekul on EFSI leping avatud 

ühinemiseks ka muudele kolmandatele 

isikutele, sealhulgas riiklikele 

tugipankadele või liikmesriikide omandis 

olevatele või kontrollitavatele avalik-

õiguslikele asutustele ning erasektori 

üksustele. 

2. EFSI leping on ühinemiseks avatud 

liikmesriikidele. Olemasolevate panustajate 

nõusolekul on EFSI leping avatud 

ühinemiseks ka muudele kolmandatele 

isikutele, sealhulgas riiklikele 

tugipankadele või liikmesriikide omandis 

olevatele või kontrollitavatele avalik-

õiguslikele asutustele ning erasektori 

üksustele. Liikmesriigid ja muud 

kolmandad isikud ei tohi EFSI 

juhtimisstruktuuris osaleda. 
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Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 1 a 

 Mõisted 

 Järgmisi mõisteid kasutatakse allpool 

toodud tähenduses ainult käesoleva 

määruse kohaldamisel: 

 (a) „riiklik tugipank või 

finantseerimisasutus” – kutseliselt või 

äriliselt finantseerimise alal tegutsev 

juriidiline isik, kes on saanud 

liikmesriigilt kas kesksel, piirkondlikul või 

kohalikul tasandil volituse tegeleda 

riikliku arendus- või edendustegevusega; 

 (b)„väikesed ja keskmise suurusega 

ettevõtjad (VKEd)” – komisjoni soovituses 

2003/361/EÜ määratletud mikro-, 

väikesed ja keskmise suurusega 

ettevõtjad; 

 (c) „keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtja” – kuni 3000 töötajaga 

juriidiline isik, kes ei ole VKE. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EFSI lepinguga nähakse ette EFSI 

toetusega tehingute ja EIP muude tehingute 

selge eristamine. 

EFSI lepinguga nähakse ette EFSI 

toetusega tehingute ja EIP muude tehingute 

selge eristamine. Juhtorgan tagab sellise 

täiendavuse EFSI riskiprofiili ning 

artikli 5 lõikes 2 esitatud 

poliitikaeesmärkide täitmise alusel. 
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Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 EFSI lepinguga nähakse ette konkreetsed 

ja mõõdetavad kriteeriumid, millega 

hinnata, kui suurel määral aitavad 

projektid kaasa artikli 5 lõikes 2 esitatud 

üldiste poliitikaeesmärkide täitmisele. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. 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.  

2. EFSI lepinguga nähakse ette Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse loomine 

EIP raames, loomata seejuures siiski 

lisabürokraatiat või muid süsteeme. 

Euroopa investeerimisnõustamise keskuse 

eesmärk on tuginedes olemasolevatele EIP 

ja komisjoni nõustamisteenustele anda 

nõuandvat toetust investeerimisprojektide 

kindlakstegemiseks, ettevalmistamiseks ja 

arendamiseks, eelistades säästva ja vähest 

CO2-heidet tekitava energia ja transpordi 
ning ressursitõhususe projekte, 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. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus rajatakse 

selleks, et see aitaks vastata VKEde 

menetluslikele vajadustele. 
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Selgitus 

Euroopa investeerimisnõustamise keskus peaks pöörama erilist tähelepanu projektidele, mis 

on kooskõlas ELi energia-, kliima- ja jätkusuutlikkuse eesmärkidega. Sellest seisukohast 

võivad energia ja ressursitõhususe projektid anda ELile kõige mitmekesisemat kasu, sest 

nendega kaasneb suurim kulude vähendamise potentsiaal (mis suurendab konkreetsete 

sektorite konkurentsivõimet), võimalus luua arvukalt töökohti, eeskujulik kulutõhusus ning 

energiajulgeoleku ja ressurssidega varustamise tõhususe parandamine, mis omakorda 

parandab ELi vastupanuvõimet ja VKEde toetamist.  

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Selle eesmärgi täitmiseks kasutab Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus EIP, 

komisjoni, riiklike tugipankade ning 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

juhtimisorganite teadmisi. 

Selle eesmärgi täitmiseks kasutab Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus EIP, 

komisjoni, riiklike ja piirkondlike 

tugipankade ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide juhtimisorganite 

teadmisi, luues liikmesriigi tasandil 

asjakohased partnerlussuhted. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid, kes saavad EFSI lepingu 

osalisteks, peavad suutma anda oma 

panuse, eelkõige raha või EIP-le 

vastuvõetava tagatise vormis. Muud 

kolmandad osalised peavad suutma anda 

oma panuse üksnes rahas. 

3. Liikmesriigid, kes saavad EFSI lepingu 

osalisteks, peavad suutma anda oma 

panuse, eelkõige raha või EIP-le 

vastuvõetava tagatise vormis. Muud 

kolmandad osalised peavad suutma anda 

oma panuse üksnes rahas. Liikmesriikide 

panuste suhtes kohaldatakse kõiki 

olemasolevaid stabiilsuse ja kasvu pakti 

eeskirju. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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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 EFSI riskiprofiili ja selliste 

projektide investeerimispoliitika, mida 

EFSI võib toetada, et tagada EFSI 

täiendavus võrreldes EIP tavalise 

tegevusega, ja kooskõla artikli 5 lõikes 2 

sätestatud eesmärkidega ning ELi 

aluslepingu sotsiaalse, majandusliku ja 

territoriaalse ühtekuuluvuse 

eesmärkidega. Juhtorgan tegutseb täiesti 

läbipaistvalt ja valib ühe oma liikmetest 

eesistujaks. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui EFSI panustajad on üksnes liit ja 

EIP, jaotatakse juhtorgani liikmete ja 

häälte arv vastavalt raha või tagatise 

vormis antud panuse suurusele. 

Juhtorgani liikmete arv jaotatakse EIP ja 

komisjoni vahel. 

 

Muudatusettepanek  38 

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 ametisse juhtorgani poolt 

komisjoni ja EIP ühisettepaneku alusel 

kolmeaastaseks ametiajaks, mida võib 

pikendada kokku kuni kuue aastani. 

Tegevdirektor ja tegevdirektori asetäitja 

nimetatakse ametisse avatud ja läbipaistva 
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valikumenetluse alusel. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. 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.  

5. 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, tehes seda täiesti läbipaistval ja 

vastutustundlikul viisil, olenemata nende 

geograafilisest asukohast. Investeeringute 

komitee tagab ka projektide 

keskkonnasäästlikkuse. 

Selgitus 

Investeerimispoliitika kujundamisel, suuniste koostamisel ja projektide valikul tuleks tagada 

täielik läbipaistvus ja vastutus, et parandada projektide kvaliteeti ning kindlustada vastutus ja 

sujuv rakendamine. Kogu asjakohane teave ja hinnangud iga projekti kohta tuleks teha 

avalikult kättesaadavaks.  

 

Muudatusettepanek  40 

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 teadmised 

artikli 5 lõikes 2 osutatud 

üldeesmärkidega seotud valdkondades. 

Eksperdid nimetab pärast avatud ja 

läbipaistvat menetlust ametisse juhtorgan 

kolmeaastaseks ametiajaks, mida võib 
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pikendada ainult ühe korra. Tuleb tagada, 

et projektid valitakse EIP põhimõtete ja 

artiklis 5 määratletud jätkusuutlikkuse 

kriteeriumide alusel.  

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 EIP rahastamist ja investeerimist, mida 

EFSI toetab, tuleks juhtida EIP enda 

eeskirjade ja menetluste kohaselt ning 

arvestades panga horisontaalset ja 

valdkondlikku poliitikat. 

Selgitus 

Täiendus on vajalik selgitamaks, et EFSI raames tuleb arvestada kõigi EIP eeskirjadega, 

näiteks transpordi-, energia- ja kliimapoliitika valdkonnas. See on täiesti loogiline, 

arvestades et EIP on kohustunud rakendama oma tavapärast projektide hindamise menetlust 

igale projektile, mis seejärel edastatakse EFSI-le. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. 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: 

2. ELi tagatis antakse EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingutele, mille abil 

edendatakse üleminekut arukale, 

jätkusuutlikule, ring- 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 majanduslikult, keskkonna-

alaselt ja sotsiaalselt elujõulised ning 
kooskõlas liidu poliitikaga, Lissaboni 
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lepingu säästva arengu eesmärkidega, 

liidu energia- ja kliimavaldkonna 

eesmärkidega ja toetavad mis tahes 

järgmist üldeesmärki: 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) taristu arendamine, sealhulgas 

transpordivaldkonnas, eelkõige 

tööstuskeskustes, energiavaldkonnas, 

eelkõige energiaühendus, ja digitaalse 

taristu valdkonnas;  

(a) jätkusuutliku, vähese CO2-heitega ja 

energiatõhusa taristu arendamine 

kooskõlas ELi pikaajaliste kliima-, 

energia- ja keskkonnapoliitika 

eesmärkidega, sealhulgas transpordi, 

eelkõige säästvate transpordiliikide, 

elektrilise liikuvuse, keskkonnahoidlike 

lahenduste valdkonnas tööstuskeskustes, 

linna- ja äärepoolseimates piirkondades, 

ning alternatiivsete ja vähese CO2-heitega 

transporditaristute kujundamine; 

energiavaldkonnas, eelkõige liidusisesed 

energiaühendused, nutivõrgud, 

nutiarvestid, elektri- ja gaasienergia 

salvestamise võimekus, et vähendada 

energiasõltuvust; ja digitaalse taristu 

valdkonnas; 

 

 

Muudatusettepanek 44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) investeeringud haridusse ja koolitusse, 

tervishoidu, teadus- ja arendustegevusse, 

info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasse 

ning innovatsiooni;  

(b) investeeringud haridusse ja koolitusse, 

uuenduslikesse tervishoiulahendustesse, 

nt e-tervis, ja uutesse tõhusatesse 

ravimitesse; teadus- ja arendustegevusse ja 

innovatsiooni, eelkõige uut tüüpi 

taastuvenergiasse, vähese CO2-heitega 

tehnoloogiasse ning alternatiivkütustesse; 

alles tutvustamis- ja katseetapis olevatesse 
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projektidesse; ökouuendustesse; info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiasse; 

 

 

Muudatusettepanek 45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) taastuvenergia ning energia- ja 

ressursitõhususe edendamine; 

(c) taastuvenergia, vähese CO2-heitega 

energiatehnoloogia ja ringmajandust 

edendavate ressursitõhususe meetmete 

arendamine ja edendamine ning kindel 

toetus energiatõhususe projektidele, 

eelkõige nõudlusepoolsetele lahendustele 

ja hoonete põhjalikule uuendamisele 

energiatõhususe suurendamise eesmärgil; 

 

 

Muudatusettepanek   46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – 5 – lõige 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) taristuprojektid keskkonna, 

loodusvarade, linnaarenduse ja 

sotsiaalvaldkonnas; 

(d) jätkusuutlikud taristuprojektid 

keskkonna, loodusvarade ja bioloogilise 

mitmekesisuse valdkonnas vastavalt 

seitsmendale keskkonnaalasele 

tegevusprogrammile ning 

ressursitõhususe, jäätmete vähendamise, 

veemajanduse, maa- ja linnaarenduse, 

jätkusuutliku linnaliikluse ja 

sotsiaalmajanduse valdkonnas; 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) innovaatilised investeeringud 

alakasutatud valdkondades, nagu uued 

energiaallikad, bioloogilise mitmekesisuse 

kaitse ja säilitamine, roheline majandus 

ja meremajandus; 

 

 

Muudatusettepanek  48 

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 ja 

piirkondlike tugipankade toetuseks, kes 

investeerivad tehingutesse, mis vastavad 

käesoleva määruse nõuetele.  

 Et käsitleda energiatõhusust kui energiat 

säästa võimaldavat omaette 

energiaallikat, antakse ELi tagatis EIP 

rahastamis- ja investeerimistehingutele 

üksnes siis, kui võrdsetel tingimustel, 

mille puhul energiatõhusus ja 

nõudlusreageering konkureerivad 

tootmisvõimsusega samal alusel, 

koostatakse võrdlus, kui see on tehniliselt 

teostatav ja kooskõlas I a lisas (uus) 

sätestatud põhimõtete ja kriteeriumidega, 

võttes samas arvesse õigustatud 

kiireloomulisi ja erakorralisi 

energiajulgeoleku kaalutlusi. 

Selgitus 

Energialiitu käsitlevas 25. veebruari 2015. aasta teatises „Vastupidava energialiidu ja 

tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika raamstrateegia” (COM(2015) 80), rõhutatakse, 

et „on vaja energiatõhusus põhjalikult ümber hinnata ja käsitleda seda kui energiat säästa 
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võimaldavat omaette energiaallikat. Turu ülesehituse läbivaatamise osana tagab komisjon, et 

energiatõhusus ja nõudlusreageering saaksid konkureerida tootmisvõimsusega samal alusel. 

Seda tuleks ELi tagatise andmise tingimustes arvesse võtta. 

 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ELi tagatist saab olemasolevate ELi 

rahastamisvahenditega kombineerida või 

kasutada nende täiendamiseks, 

kiirendamiseks või tugevdamiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Asjaomased tehingud ei hõlma järgmist: 

 (a) tuumajõujaamade tegevuse lõpetamine 

või nende rajamine; 

 (b) investeeringud lennujaamade 

taristusse, välja arvatud juhul, kui see on 

seotud keskkonnakaitsega või toimub 

koos negatiivse keskkonnamõju 

leevendamiseks või vähendamiseks 

vajalike investeeringutega; 

 (c) investeeringud kivisöe- ja 

naftataristutesse; 

 (d) investeeringud uutesse kiirteedesse või 

nelja või enama sõidurajaga 

maanteedesse. 

Selgitus 

EFSIst ei tohiks maksumaksja raha eest toetada mõnda konkreetset riskimahukat ja 

vastuolulist sektorit. Punktid a ja b kajastavad Euroopa Regionaalarengu Fondi määrust 
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(määrus (EL) nr 1301/2013). Punktid c ja d kajastavad väga suures koguses süsihappegaasi 

põhjustavaid investeeringuid, mis kuuluvad keskkonnamõju hindamise direktiivi 

(13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide 

keskkonnamõju hindamise kohta) kohaselt kõige riskimahukamate hulka. 

 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 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 ja 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 rahastamine 

nii kulukohustuste kui ka maksete 

assigneeringute osas vaadatakse üle 

mitmeaastase finantsraamistiku (2014–

2020) 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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Muudatusettepanek  52 

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 

jaotatakse varasemate kärbete 

hüvitamiseks ümber programmidele, mille 

pakette võidi kärpida tagatisfondi 

rahastamiseks, nagu osutatakse lõikes 5 a 

(uus); 

 

 

Muudatusettepanek  53 

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 keskkonnasäästlike ja 

sotsiaalselt jätkusuutlike 
investeerimisprojektide registri loomist 

liidus. Register ei mõjuta lõplike projektide 

valimist toetuseks vastavalt artikli 3 lõikele 

5, kuid see peaks näitama, kas 

kavandatud projektid on ELi tagatisega 

katmiseks vastavalt artiklis 5 sätestatud 

eesmärkidele ja kriteeriumidele 

rahastamiskõlblikud. 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon ja EIP koostavad, 

ajakohastavad ja levitavad korrapäraselt ja 

2. Komisjon ja EIP koostavad, 

ajakohastavad ja levitavad korrapäraselt ja 
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struktureeritud viisil teavet praeguste ja 

tulevaste investeeringute kohta, mis 

märkimisväärselt aitavad saavutada ELi 

poliitikaeesmärke.  

struktureeritud viisil teavet praeguste ja 

tulevaste investeeringute kohta, mis on 

keskkonnasäästlikud ja sotsiaalselt 

vastuvõetavad ning mis märkimisväärselt 

aitavad saavutada ELi poliitikaeesmärke. 

Komisjon ja EIP tagavad, et artikli 5 

lõikes 2 esitatud liidu poliitika eesmärke 

võetakse projektide valikul ja 

investeeringute tegemisel võrdselt ja 

tulemuslikult arvesse. 

Selgitus 

Artikli 3 kohaselt delegeeritakse strateegilise suuna ja varade jaotuse kindlaksmääramine 

ning investeerimispoliitika juhtorganile, keda abistab investeerimiskomitee. Läbipaistvuse, 

vastutuse ja varade strateegilise kasutamise huvides peavad käesolevate ja tulevaste 

investeeringute korrapärased ülevaated hõlmama üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas iga 

artikli 5 lõikes 2 toodud ELi poliitikaeesmärki täidetakse ja rahaliselt toetatakse.  

 

 

Muudatusettepanek  55 

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 rohelise ja 

ringmajanduse investeerimisprojektide 

kohta. 

 

 

Muudatusettepanek  56 

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, 

(b) koondhinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute majandusliku, 

sotsiaalse ja keskkonnaalase 
lisandväärtuse, sealhulgas ressursside 
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tulemuste ja mõju kohta; tõhusat kasutamist hindavate näitajate, 
erasektori vahendite kaasamise ning 

hinnanguliste ja tegelike väljundite, 

tulemuste ja mõju kohta; 

 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) hinnang EFSI täiendavuse kohta 

võrreldes EIP standardtehingutega; 

 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Euroopa Parlamendi taotluse korral 

osaleb ELi eelarvevolinik Euroopa 

Parlamendis kuulamisel, kus käsitletakse 

ELi vahendite kasutamist EFSI raames. 

Selgitus 

Kuna EFSI koosneb ELi eelarve olulistest ümberjaotamistest, peaks Euroopa Parlamendil 

olema õigus kutsuda ELi eelarvevolinik parlamendi ette, et kontrollida ELi eelarve 

kasutamist, eelkõige seoses tulemuslikkuse ja vahendite kasutamise tulemustega. 

 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 EIP teeb kooskõlas oma läbipaistvuse 

põhimõtetega, mis käsitlevad 

EIP teeb kooskõlas oma läbipaistvuse 

põhimõtetega, mis käsitlevad 
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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. 

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 ja kriteeriumide täitmisele. 

 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kontrollikoda auditeerib ELi tagatist ja 

selle alusel liidu üldeelarvest tehtud 

makseid ja liidu üldeelarvesse laekunud 

maksete sissenõudmisi. 

EFSI määrusele vastava tegevuse 

välisauditi korraldab Euroopa 
Kontrollikoda kooskõlas ELi toimimise 

lepingu artikliga 287. 

 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 

Määrus (EL) nr 1291/2013  

Artikkel 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 [...] välja jäetud 

Selgitus 

Liidu eelarvest lähtuvaid vahendeid ei tohiks võtta programmist „Horisont 2020” ega 

Euroopa ühendamise rahastust, vaid pigem struktuurifondidest. 

 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 

Määrus (EL) nr 1316/2013  

Artikkel 5 – lõige 1 
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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) 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 (EL, Euratom) nr 1311/2013, 

millega määratakse kindlaks 

mitmeaastane finantsraamistik aastateks 

2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 

884). 

 

Selgitus 

Liidu eelarvest lähtuvaid vahendeid ei tohiks võtta programmist „Horisont 2020” ega 

Euroopa ühendamise rahastust, vaid pigem struktuurifondidest. 

 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

I lisa välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I a lisa (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Lisa I a 

 Põhimõtted ja kriteeriumid, mida 

kohaldatakse ELi tagatise kasutamisel 

EIP rahastamis- ja 

investeerimistehinguteks, võrreldes 

kavandatud investeeringuid 

energiatõhususse ja 

nõudlusreageeringusse kui 

tootmisvõimsuse ja ülekandevõime 

suurendamiseks tehtavate investeeringute 

alternatiive.  

 Energianõudluse tõhususe parandamist ja 

nõudlusreageeringut hõlmavas 

investeerimisprojektide eelhindamises, 

mille puhul energiapakkumise meetmetest 

lähtuvad konkureerivad projektid 

hõlmavad investeerimist tootmisvõimsusse 

ja/või ülekandetaristusse, kasutatakse 

valikukriteeriumidena väikseimate 

kuludega lahendusi, mis tagab 

alljärgneva ühesuguse arvestusmeetodi 

rakendamise abil projektide võrreldavuse. 

 Võrreldavuse tagamiseks järgitakse juhul, 

kui võrdlus on tehniliselt teostatav, ELi 

tagatise kasutamisel EIP rahastamis- ja 

investeerimistehinguteks lisaks käesoleva 

määruse artiklis 5 sätestatud muudele 

prioriteetidele, põhimõtetele ja 

kriteeriumidele järgmisi põhimõtteid ja 

kriteeriume1a, 

 1. ELi tagatise võib anda EIP rahastamis- 

ja investeerimistehinguteks, mille puhul 

saab võrrelda nõudlusest ja pakkumisest 
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lähtuvate valikuvõimaluste väikseimaid 

kulusid ning mille puhul võib teha 

kindlaks, et kogu energiatõhususe 

parandamisse ja nõudlusreageeringusse 

tehtavate toetuskõlblike investeeringute 

olelusringi kulud ja kasu on esitatud ja 

neid võib samal alusel võrrelda 

konkureerivate investeeringutega 

energiavarustusse, sealhulgas 

tootmisvõimsusse, ning seonduvasse 

jaotus- ja ülekandetaristusse. 

 2. Nii energia nõudlusest kui ka 

pakkumisest lähtuvatesse projektidesse 

tehtavate investeeringute täieliku 

olelusringi kulude ja kasu analüüs 

hõlmab kõiki mõõdetavaid ja/või 

hinnatavaid majanduslikke, 

keskkonnaalaseid ja ühiskondlikke 

mõjusid, mis arvutatakse ja 

diskonteeritakse aja jooksul kooskõlas 

kehtestatud põhimõtetega (nt 

nüüdispuhasväärtused) ja see kajastab 

reaalseid diskontomäärasid1b ja 

kasutusigasid1c. Võrreldavuse tagamiseks 

tehakse kõik, mis võimalik. Vältida tuleb 

lihtsaid tasuvusperioode.  

 Samamoodi ja nii suurel määral kui 

võimalik kasutatakse samaväärseid 

põhimõtteid ja kriteeriume prognoositava 

ressursitõhususe parandamise projektide 

eelhindamisel ja võrdlemisel 

ressurssidega varustamise projektidesse 

tehtavate investeeringutega. 

 _________________________ 

 1a. Tähelepanu tuleb pöörata ka käesoleva 

määruse artikli 5 lõikes 4 esitatud 

viidetele Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondidele ning sellega seoses 

määrusele (EL) nr 1303/2013 ja selle 

I lisas sätestatud integreeritud käsitlusele. 

 1b. Praegust EIP tava kohaldada 5 % 

suurust diskontomäära, mis kajastab 

sotsiaalseid kulusid ja kasu, tuleks jätkata 

ja seda tuleks kohandada vastavalt 

muutuvatele turumääradele.  
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 1c. Lisanäiteid ja juhiseid 

arvutusmeetodite kohta leiab komisjoni 

16. jaanuari 2012. aasta delegeeritud 

määrusest (EL) nr 244/2013: http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012R02

44 and Guidance Document at http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX:52012XC0

419(02) 
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SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS 

eelarvekomisjonile ja majandus- ja rahanduskomisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja 

(EL) nr 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Arvamuse koostaja: Pascal Durand 

 

 

LÜHISELGITUS 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) sai alguse konsensusest, et Euroopa 

Liidus on võtmetähtsusega taristu ja innovatsiooni valdkond krooniliselt alarahastatud. 

Arvamuse koostaja väljendab heameelt komisjoni käesoleva ettepaneku üle, mis on samm 

selle probleemi lahendamiseks. Arvamuses keskendutakse selle tagamisele, et EFSI saavutaks 

oma eesmärgid, keskendudes ühtsele turule ning integreerides EFSI eesmärgid ja 

rahastamisstruktuurid samal ajal sidusalt liidu õigustiku, eesmärkide ja 

rahastamisvahenditega. 

Seoses fondi eesmärgiga teeb arvamuse koostaja ettepaneku lisada määrusesse konkreetne 

viide mikroettevõtjate (vastavalt komisjoni soovituse 2003/361/EÜ määratlusele) ja VKEde 

kaasamise kohta. Lisatud on ka sotsiaalsed ettevõtjad, nagu kooperatiivid, ühendused, 

sihtasutused ja vastastikused kindlustusandjad. 

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku täiendada artikli 5 lõiget 2, et keskendada fondi eesmärgid 

sektoritele ja valdkondadele, mis lisainvesteeringutest kõige rohkem kasu saaksid 

(töökohtade, innovatsiooni ja taristu näol). See tähendab projekte nendes sektorites ja 

valdkondades, kus praegu on madal tööhõive, innovatsiooni või tootluse tase, kuid millel on 

pikas perspektiivis suur potentsiaal. Sellised projektid peaksid andma pikaajaliselt 

jätkusuutlikku majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnaalast kasu.  

Üks EFSI eesmärke peaks olema siseturu arendamine, eelkõige digitaalse ühtse turu ja 

digitaalse taristu puhul. Digitaalse ühtse turu lõplik väljaarendamine loob kvaliteetseid 

töökohti, majanduskasvu ja innovatsiooni. Lisaks sellele on digitaalse taristu areng 

teadmuspõhise ja kaasava ühiskonna üks eeldusi. 

Tuleks selgeks teha, et EFSI rahastatavad projektid ei hõlma mingil viisil avalike hüvede ja 



 

PE551.765v03-00 256/359 RR\1058953ET.doc 

ET 

teenuste erastamist tagaukse kaudu, ning tagada subsidiaarsuse põhimõtte jätkuvus, eelkõige 

ametiasutuste õigus pakkuda avalikke teenuseid oma parema äranägemise järgi. Projekti 

eesmärgid peaksid olema sidusad ja kokkusobivad liidu eesmärkidega, muu hulgas riigiabi ja 

avalike hangete eeskirjadega, vähendama täielikult toimiva ühtse turu põhjendamatuid 

takistusi, järgides samal ajal subsidiaarsuse põhimõtet, tagades kohaliku omavastutuse 

(kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused, kodanikuühiskond jne) ning võimaluse korral 

kohaliku osaluse projektis. Projektid peaksid samuti andma võimaluse korral ELi 

lisandväärtust.  

Seoses raamprogrammi „Horisont 2020” vahendite eraldamisega EFSI-le teeb arvamuse 

koostaja ettepaneku kehtestada piirang, et kõik üle kantavad „Horisont 2020” vahendid tuleks 

võtta juba turulähedastelt projektidelt. See tagaks, et varases etapis olevaid projekte, mis on 

suurema riskiga ja seetõttu investoritele vähem huvipakkuvad, rahastatakse endiselt 

raamprogrammist „Horisont 2020”. See tagab, et EL jätkab varase innovatsiooni toetamist 

aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu huvides. 

Lõpuks soovib arvamuse koostaja lisada ka eelkontrolli – nimelt peaksid kõik rahastatavad 

projektid olema saanud muu hulgas positiivse mõjuhinnangu majandusliku, sotsiaalse ja 

keskkonnaalase jätkusuutlikkuse kohta. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil ja majandus- 

ja rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

 

Muudatusettepanek  1 

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, töökohtade loomist, 

kasvuväljavaateid pikaajalises perspektiivis 

ja sisemist ning välist konkurentsivõimet. 

Investeerimine on otsustav komponent, 

mis ei stimuleeri mitte ainult kiiret 



 

RR\1058953ET.doc 257/359 PE551.765v03-00 

 ET 

majanduslikku ja sotsiaalset taastumist 

kriisist, vaid ka arvukamate ning 

paremate töökohtade loomist kogu liidus. 

 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal on liit 

võtnud meetmeid majanduskasvu 

soodustamiseks, eelkõige aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

strateegia „Euroopa 2020” algatuste kaudu. 

Ka Euroopa Investeerimispank (edaspidi 

„EIP”) on suurendanud oma rolli 

investeeringute soodustamisel ja 

edendamisel liidus, osaliselt kapitali 

suurendamise teel 2013. aasta jaanuaris. 

Tuleb võtta täiendavaid meetmeid, et 

tagada liidu investeerimisvajaduste 

rahuldamine ning turupõhise likviidsuse 

tõhus kasutamine ja suunamine elujõuliste 

investeerimisprojektide rahastamiseks. 

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal on liit 

võtnud meetmeid majanduskasvu 

soodustamiseks, eelkõige aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

strateegia „Euroopa 2020” algatuste ning 

majanduspoliitika 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 

turupõhise likviidsuse tõhus kasutamine ja 

suunamine elujõuliste 

investeerimisprojektide rahastamiseks. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Ametisseastuv Euroopa Komisjoni 

president esitas 15. juulil 2014 Euroopa 

Parlamendile Euroopa Komisjoni 

poliitikasuunised. Kõnealustes 

poliitkasuunistes kutsuti üles kaasama 

„järgmise kolme aasta jooksul avaliku ja 

erasektori investeeringuteks 

reaalmajandusse juurde kuni 300 miljardit 

eurot”, et soodustada investeeringuid 

(5) Ametisseastuv Euroopa Komisjoni 

president esitas 15. juulil 2014 Euroopa 

Parlamendile Euroopa Komisjoni 

poliitikasuunised. Kõnealustes 

poliitikasuunistes kutsuti üles looma 

energialiitu ja ühendatud digitaalset 

ühtset turgu ning kaasama „järgmise 

kolme aasta jooksul avaliku ja erasektori 

investeeringuteks reaalmajandusse juurde 
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töökohtade loomiseks. kuni 300 miljardit eurot”, et soodustada 

investeeringuid töökohtade loomiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Tuleks parandada 

investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades 

takistused investeerimisel, tugevdades 

ühtset turgu ja edendades regulatiivset 

prognoositavust. Nii EFSI tegevus kui ka 

investeeringud kogu Euroopas tervikuna 

peaksid sellest täiendavast tööst kasu 

saama. 

(9) Tuleks parandada 

investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades 

takistused investeerimisel, tugevdades 

siseturgu, eelkõige energia-, digitaalset ja 

kapitaliturgu, edendades regulatiivset 

prognoositavust ning soodustades 

hoiakumuutust suurema riskivalmiduse 

suunas. Nii EFSI tegevus kui ka 

investeeringud kogu Euroopas tervikuna 

peaksid sellest täiendavast tööst kasu 

saama. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) EFSI peaks järgima ettevõtjate 

suhtes kohaldatavaid liidu 

konkurentsieeskirju (Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklid 101–106).  

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 

lahendada probleeme, mis on seotud 

rahastamisega ja tootlike investeeringute 

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 

lahendada probleeme, mis on seotud 

rahastamisega ja tootlike investeeringute 
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rakendamisega liidus ning tagada parem 

juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 

peaksid paremast juurdepääsust 

rahastamisele saama eelkõige kasu 

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. 

Samuti on asjakohane laiendada paremast 

juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjatele, st kuni 3 000 töötajaga 

äriühingutele. Euroopa praeguste 

investeerimisraskuste ületamine peaks 

aitama tugevdada liidu majanduslikku, 

sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust. 

rakendamisega liidus ning tagada parem 

juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 

peaksid paremast juurdepääsust 

rahastamisele saama eelkõige kasu mikro-, 

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, 

nagu on määratletud komisjoni soovituses 

2003/361/EÜ1a, ja idufirmad. Samuti on 

asjakohane laiendada paremast 

juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjatele, st kuni 1500 töötajaga 

äriühingutele. Euroopa praeguste 

investeerimisraskuste ületamine peaks 

aitama tugevdada liidu majanduslikku, 

sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 

ning edendada konkurentsivõimet, 

innovatsiooni, majanduskasvu ja 

töökohtade loomist liidus. 

 __________________ 

 1a Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 

2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate määratlemise kohta 

(ELT L 124, 20.5.2003, lk 36). 
 

 

Muudatusettepanek  7 

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 

lisaväärtus, sealhulgas suur sotsiaalne ja 

keskkonnaväärtus, mis annavad nii 

lühiajalist majanduslikku, sotsiaalset ja 

keskkonnakasu kui ka edendavad 

pikaajalist jätkusuutlikkust, aidates 
saavutada liidu poliitikaeesmärke. 
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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 

investeerimisprojektide koostamisel ja 

rahastamisel ning vähemalt ühes 

määruses täpsustatud 

tegevusvaldkondadest. 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. 

 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17 a) Juhtorgani ja investeeringute 

komitee läbipaistvuse, vastutuse ja 

sõltumatuse eesmärgil tuleks luua huvide 

konfliktide ennetamise süsteem ja seda 

rakendada. 
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Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 

lepingule peaksid EFSI toetatavad taristu- 

ja projektiinvesteeringud olema kooskõlas 

riigiabi eeskirjadega. Sellega seoses teatas 

komisjon, et määrab kindlaks riigiabi 

hindamise põhimõtted, millele projekt peab 

EFSI toetuse saamiseks vastama. Komisjon 

on teatanud, et juhul, kui projekt vastab 

kõnealustele kriteeriumidele ja saab EFSI 

toetust, hinnatakse mis tahes riiklikku 

täiendavat toetust riigiabi lihtsustatud ja 

kiirendatud hindamismenetluse raames, 

mille puhul kontrollib komisjon täiendavalt 

üksnes avaliku sektori toetuse 

proportsionaalsust (ülemäärase hüvitamise 

puudumine). Samuti on komisjon teatanud, 

et annab täiendavaid suuniseid põhimõtete 

kohta, et tagada avaliku sektori vahendite 

tõhus kasutamine. 

(22) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 

lepingule peaksid EFSI toetatavad taristu- 

ja projektiinvesteeringud vastama riigiabi 

eeskirjadele. Sellega seoses teatas 

komisjon, et määrab kindlaks riigiabi 

hindamise põhimõtted, millele projekt peab 

EFSI toetuse saamiseks vastama. Komisjon 

on teatanud, et juhul, kui projekt vastab 

kõnealustele kriteeriumidele ja saab EFSI 

toetust, hinnatakse mis tahes riiklikku 

täiendavat toetust riigiabi lihtsustatud ja 

kiirendatud hindamismenetluse raames, 

mille puhul kontrollib komisjon täiendavalt 

üksnes avaliku sektori toetuse 

proportsionaalsust (ülemäärase hüvitamise 

puudumine). Samuti on komisjon teatanud, 

et annab täiendavaid suuniseid põhimõtete 

kohta, et tagada avaliku sektori vahendite 

tõhus kasutamine. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (29 a) Kuna EFSI peaks aitama 

ettevõtjatel kapitalipuudusest üle saada, 

on karta, et alusuuringud ja varase etapi 

teadusuuringud ei saa sellest määrusest 

kasu. Komisjon peaks seetõttu tagama, et 

programmist „Horisont 2020” võetavad 

vahendid võetakse ainult nendelt 

programmidelt, millest rahastatakse 

turulähedast tegevust, et kaitsta 

teadusuuringuid, mis käesolevast 

määrusest otseselt kasu ei saa. 
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Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon sõlmib Euroopa 

Investeerimispangaga (edaspidi „EIP”) 

lepingu Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (edaspidi „EFSI”) 

asutamise kohta. 

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 

artikliga 20a vastu delegeeritud õigusakte 
Euroopa Investeerimispangaga (edaspidi 

„EIP”) Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (edaspidi „EFSI”) 

asutamise kohta sõlmitud lepingu kohta. 

Selgitus 

Parlament ja nõukogu kui kaasseadusandjad kontrollivad komisjoni ja Euroopa 

Investeerimispanga (EIP) vahelise lepingu tingimusi, enne kui leping jõustub. 

 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 

suurendamise teel toetada investeeringuid 

liidus ja tagada parem juurdepääs 

rahastamisele kuni 3 000 töötajaga 

äriühingutele, keskendudes eelkõige 

väikestele ja keskmise suurusega 

ettevõtjatele. 

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 

suurendamise teel toetada artikli 5 lõikes 2 

kirjeldatud investeeringuid liidus 

mittediskrimineerival viisil, mis soodustab 

pikaajalist konkurentsivõimelist ja 

kestlikku majanduskasvu ja 

innovatsiooni, ning tagada parem 

juurdepääs rahastamisele kuni 1500 

töötajaga äriühingutele, keskendudes 

eelkõige mikro- ning väikestele ja 

keskmise suurusega ettevõtjatele ja 

idufirmadele. 
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Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 EFSI toetab strateegilisi investeeringuid, 

millel on suur majanduslik lisaväärtus, 

sealhulgas suur sotsiaalne ja 

keskkonnaväärtus, nagu ühtse turu 

lõpuleviimine ja integreerimine, mis 

annab ühtaegu lühiajalist majanduslikku 

kasu ja suurendab pikaajalist 

jätkusuutlikkust kõigis valdkondades, 

kaasa arvatud töökohtade loomine, 

näiteks liidu aruka, kestliku ja kaasava 

majanduskasvu eesmärgid, ning edendab 

majanduslikku, sotsiaalset ja 

territoriaalset ühtekuuluvust, aidates 

saavutada liidu poliitikaeesmärke. Kõik 

projektid peavad olema kooskõlas liidu 

õigustiku, poliitika ja vahenditega. 

 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt g 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(g) ELi tagatise kasutamist reguleerivad 

nõuded, sealhulgas teatavad tähtajad ja 

peamised tulemusnäitajad; 

(g) ELi tagatise kasutamist reguleerivad 

nõuded, sealhulgas teatavad tähtajad¸ 

artikli 5 lõikes 2 loetletud peamised 

projektid ja rahastamisvaldkonnad ning 
peamised tulemusnäitajad; 

 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EFSI lepinguga nähakse ette Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse loomine 

EIP raames. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse eesmärk 

on tuginedes olemasolevatele EIP ja 

komisjoni nõustamisteenustele anda 

nõuandvat toetust investeerimisprojektide 

kindlakstegemiseks, ettevalmistamiseks ja 

arendamiseks ning tegutseda ühtse 

projektide rahastamise tehnilise nõustamise 

keskusena liidus. See hõlmab toetust 

tehnilise abi kasutamiseks projekti 

koostamisel, uudsete rahastamisvahendite 

kasutamiseks, avaliku ja erasektori 

partnerluse kasutamiseks ning vajaduse 

korral nõuandeid ELi õiguse asjaomastes 

küsimustes. 

EFSI lepinguga nähakse ette Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse loomine 

EIP raames. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse eesmärk 

on tuginedes olemasolevatele EIP ja 

komisjoni nõustamisteenustele anda 

nõuandvat toetust investeerimisprojektide 

kindlakstegemiseks, ettevalmistamiseks ja 

arendamiseks ning tegutseda ühtse 

projektide rahastamise tehnilise nõustamise 

keskusena liidus. See hõlmab toetust 

tehnilise abi kasutamiseks projekti 

koostamisel, uudsete rahastamisvahendite 

kasutamiseks, avaliku ja erasektori 

partnerluse kasutamiseks ning vajaduse 

korral nõuandeid liidu õiguse valdkondade 

ja poliitika kohta eelkõige seoses artikli 5 

lõikes 2 sätestatud eesmärkidega. Eriti 

pööratakse tähelepanu uuenduslike 

ettevõtjate teavitamisele ja toetamisele. 

 

 

Muudatusettepanek  17 

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 

investeerimisprojektide koostamise ja 
rahastamise valdkonnas ja vähemalt ühes 

artikli 5 lõikes 2 loetletud valdkonnas. 

Need eksperdid nimetab ametisse 

juhtorgan kolmeaastaseks ametiajaks, mida 

võib pikendada. 
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Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Investeeringute komitee annab aru 

juhtorganile, kes jälgib EFSI eesmärkide 

saavutamist. Juhtorgani vastu võetud 

suuniste rakendamisel ei võta 

investeeringute komitee vastu juhiseid 

EIP-lt, liikmesriikidelt, muudelt liidu 

asutustelt ega üheltki muult organilt.  

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada juhtorgani ja investeeringute komitee vastastikust 

tegevust ning täpsustada, et investeeringute komitee teeb otsuseid iseseisvalt. 

 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 

 

 

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. 

 EFSI keskendub projektidele, mille 

riskiprofiil on kõrgem kui olemasolevatel 

EIP ja liidu instrumentidel ning 

programmidel, et tagada täiendavus 

olemasolevate tehingute suhtes. 

 Asjaomased tehingud on kooskõlas liidu 

poliitikaga, täiendavad olemasolevaid 

liidu programme, taotlevad soodsaimat 
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hinna ja kvaliteedi suhet kooskõlas liidu 

avaliku hanke teemaliste õigusaktidega, 

võimaluse korral annavad ELi 

lisaväärtust ja toetavad mis tahes järgmist 

üldeesmärki: 

 

 

 

Muudatusettepanek  20 

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) siseturu ja selle taristu arendamine, 

sealhulgas digitaalse ühtse turu, 

transpordi ja kestliku liikuvuse 

valdkonnas, kaasa arvatud ühistransport, 

tööstus-, linna- ja turismikeskustes ning 

maapiirkondades, energiavaldkonnas, 

näiteks energiaühendused, 

sünkroniseerimine ja salvestamine, ja 

telekommunikatsioonitaristu valdkonnas, 
eelkõige selleks, et vähendada linna- ja 

maapiirkondade erinevust; 

 

 

 

Muudatusettepanek  21 

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, 

sealhulgas taristusse, digitaaloskustesse, 

kirjaoskusse ning kultuuri- ja 

loovtööstusse, tervishoidu, teadus- ja 

arendustegevusse, info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiasse ning 

innovatsiooni; 
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Muudatusettepanek  22 

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, linnaarenduse ja sotsiaal- 

ning avalike teenuste valdkonnas, kaasa 

arvatud digitaalne avalik haldus ja e-

hanked; 

 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komisjon tagab, et määruse (EL) nr 

1291/2013 II lisa alusel võetavad 

vahendid võetakse ainult nendelt 

programmidelt, millest rahastatakse 

turulähedast tegevust, et kaitsta 

teadusuuringuid, mis käesolevast 

määrusest otseselt kasu ei saa. 

 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2 b (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ELi tagatis antakse EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingutele tervikliku 

jätkusuutlikkuse mõjuhinnangu alusel, 

kus võetakse arvesse majanduslikku, 
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keskkonna- ja sotsiaalset mõju, samuti 

liidu lisaväärtust ja positiivset mõju 

töökohtade loomisele, majanduskasvule 

ning siseturu integratsioonile. 

 

 

Muudatusettepanek  25 

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. 

 

 

Muudatusettepanek  26 

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, 

läbipaistval ja struktureeritud viisil teavet 

praeguste ja tulevaste investeeringute 

kohta, mis märkimisväärselt aitavad 

saavutada liidu poliitikaeesmärke. 

 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid koostavad, ajakohastavad 

ja levitavad korrapäraselt ja struktureeritud 

3. Liikmesriigid ning piirkondlikud ja 

kohalikud omavalitsused koostavad, 
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viisil teavet nende territooriumil tehtavate 

praeguste ja tulevaste 

investeerimisprojektide kohta. 

ajakohastavad ja levitavad korrapäraselt, 

läbipaistval ja struktureeritud viisil teavet 

nende territooriumil tehtavate praeguste ja 

tulevaste investeerimisprojektide kohta. 

 

 

Muudatusettepanek  28 

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 

tulemuslikkuse kohta; 

 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. EIP ja komisjon hindavad, kas 

rahastamisvahendite ümbersuunamine 

raamprogrammist „Horisont 2020” ja 

Euroopa ühendamise rahastust on 

parandanud avalike vahendite kasutamise 

tulemuslikkust ja suurendanud erasektori 

vahendite kaasamist, võrreldes liidu 

eelarvest rahastamisega. 

 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui EIP-il on ELi tagatisega hõlmatud 

tehingute ettevalmistamise, rakendamise 

või lõpetamise mis tahes etapis põhjust 

1. Kui EIP-il on ELi tagatisega hõlmatud 

tehingute ettevalmistamise, rakendamise 

või lõpetamise mis tahes etapis põhjust 
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kahtlustada võimalikku pettust, 

korruptsiooni, rahapesu või muud 

ebaseaduslikku tegevust, mis võib 

kahjustada liidu finantshuve, teatab ta 

sellest viivitamatult OLAFile ning esitab 

kogu vajaliku teabe. 

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. 

 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 

Määrus (EL) nr 1291/2013 

Artikkel 6 – lõiked 1, 2, 3 ning II lisa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 18 välja jäetud 

Määruse (EL) nr 1291/2013 muutmine  

Määrust (EL) nr 1291/2013 muudetakse 

järgmiselt. 

 

(1) Artikli 6 lõiked 1, 2 ja 3 asendatakse 

järgmistega: 

 

„1. Rahastamispakett programmi 

„Horisont 2020” rakendamiseks on 74 

328,3 miljonit eurot jooksevhindades, 

millest kuni 71 966,9 miljonit eurot 

eraldatakse ELi toimimise lepingu 

XIX jaotise kohase tegevuse jaoks.  

 

Euroopa Parlament ja nõukogu 

kinnitavad iga-aastased assigneeringud 

mitmeaastase finantsraamistiku piires. 

 

2. ELi toimimise lepingu XIX jaotise 

kohase tegevuse jaoks ette nähtud summa 

jaotatakse käesoleva määruse artikli 5 

lõikes 2 nimetatud prioriteetide vahel 

järgmiselt: 

 

(a) tipptasemel teadus: 23 897,0 miljonit 

eurot jooksevhindades;  

 

(b) juhtpositsioon tööstuses: 16 430,5 

miljonit eurot jooksevhindades; 

 

(c) ühiskondlikud väljakutsed: 28 560,7  
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miljonit eurot jooksevhindades.  

Maksimaalne kogusumma, mille liit 

eraldab programmist „Horisont 2020” 

artikli 5 lõikes 3 sätestatud 

erieesmärkidele ja Teadusuuringute 

Ühiskeskuse otsestele meetmetele 

väljaspool tuumaenergiavaldkonda, on 

järgmine:  

 

(i) tipptaseme levitamine ja osaluse 

laiendamine: 782,3 miljonit eurot 

jooksevhindades; 

 

(ii) teadus koos ühiskonnaga ja 

ühiskonna heaks: 443,8 miljonit eurot 

jooksevhindades;  

 

(iii) Teadusuuringute Ühiskeskuse otsesed 

meetmed väljaspool 

tuumaenergiavaldkonda: 1 852,6 miljonit 

eurot jooksevhindades.  

 

Artikli 5 lõigetes 2 ja 3 sätestatud 

prioriteetidele ja erieesmärkidele 

eraldatud vahendite soovituslik jaotus on 

kindlaks määratud II lisas.  

 

3. Programmist „Horisont 2020” 

eraldatakse EITile kuni 2 361,4 miljonit 

eurot jooksevhindades, nagu on sätestatud 

II lisas.” 

 

(2) II lisa asendatakse käesoleva määruse 

I lisaga. 

 

Selgitus 

Programmi „Horisont 2020” rahastamise puutumata jätmine on vajalik, et säilitada 

teadusinnovatsioon ning töökohtade ja majanduskasvu edendamine kogu ELis ja liidu 

teadussektori ülemaailmne konkurentsivõime. 

 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 

Määrus (EL) nr 1316/2013 

Artikkel 5 – lõige 1 
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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) 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 (EL, Euratom) nr 1311/2013, 

millega määratakse kindlaks 

mitmeaastane finantsraamistik aastateks 

2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 

884). 

 

Selgitus 

Edukate programmide, näiteks Euroopa ühendamise rahastu vahendite kärpimist tuleks 

vältida. 

 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 20 a 

 Delegeeritud volituste rakendamine 

 1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 

sätestatud tingimustel. 

 2. Volitused võtta vastu artikli 1 lõikes 1 

osutatud delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile määramata ajaks. 

 3. Euroopa Parlament või nõukogu võib 

artikli 1 lõikes 1 osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 

Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 

selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 

või otsuses nimetatud hilisemal 

kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 

delegeeritud õigusaktide kehtivust. 

 4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 

õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 

ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. 

 5. Artikli 1 lõike 1 alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 

juhul, kui Euroopa Parlament ega 

nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 

õigusakti teatavakstegemist Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 

suhtes vastuväidet või kui Euroopa 

Parlament ja nõukogu on enne selle 

tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 

et nad ei esita vastuväidet. Euroopa 

Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 

võrra. 
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REGIONAALARENGUKOMISJONI ARVAMUS 

eelarvekomisjonile ja majandus- ja rahanduskomisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja 

(EL) nr 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Arvamuse koostaja: Lambert van Nistelrooij 

 

 

LÜHISELGITUS 

Ühtekuuluvuspoliitika kuulub reaalmajanduses ELi kõige olulisemate 

investeerimispoliitikavaldkondade hulka ning on suunatud majanduskasvule, 

konkurentsivõimele, töökohtade loomisele, ELi kodanike elukvaliteedi parandamisele ning 

jätkusuutlikule arengule pikas perspektiivis. 500 miljardi euro suuruse eelarvega 

ühtekuuluvpoliitika ning selle Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid, sealhulgas toetuste 

ja rahastamisvahendite kaudu võimendatud riiklik kaasrahastamine ja investeeringud, on ELi 

peamised vahendid, mille abil saavutada strateegia „Euroopa 2020” aruka, kaasava ja 

jätkusuutliku majanduskasvu eesmärgid.  

 

2015. aasta veebruari lõpuks võetakse vastu 266 programmi, mis hõlmavad rohkem kui 256 

miljardit eurot, ning investeeringuid tehakse majanduse konkurentsivõime edendamiseks, 

teadusuuringute, tehnoloogilise arengu ja innovatsiooni tugevdamiseks, ettevõtluse ja 

ettevõtluskeskkonna parandamiseks, töötuse ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemiseks ning vähese 

CO2-heitega majandusele üleminemise edendamiseks. Ülejäänud 122 programmil, mida 

plaanitakse vastu võtta 2015. aasta keskpaigaks, on samuti eesmärk tagada SKP reaalkasv 

ning tugevdada konkurentsivõimet kõigis ELi piirkondades. EL loob Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (EFSI) näol uue vahendi, mille eesmärk on võtta järgmise kolme aasta 

jooksul kasutusele vähemalt 315 miljardi euro suuruses täiendavaid investeeringuid, millega 

maksimeerida avaliku sektori vahendite mõju ning meelitada ligi erainvesteeringuid. EFSI 

puhul piirdutakse projektidega, mis annavad kõrget ühiskondlikku ja majanduslikku väärtust, 

millel on kõrge riski ja tootluse profiil ning mis on majanduslikult ja tehniliselt teostatavad. 

Esialgne eelarve on 21 miljardit eurot (Euroopa Investeerimispangalt (EIP) 5 miljardit eurot 

ning liidu eelarvest 16 miljardit eurot), kuid seda mitmekordistatakse kuni 315 miljardi euroni 

erainvesteeringute, liikmesriikide ja tugipankade osaluse ja finantskorraldusvahendite abil.  
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Kuigi nii Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid (ESIF) kui ka EFSI on vahendid, millega 

toetatakse Euroopa lisaväärtusega strateegilisi investeeringuid liidu poliitikaeesmärkide 

saavutamiseks, on nende vahel kohaldamisala ja eesmärke puudutavaid olulisi erinevusi, mida 

tuleks rõhutada. Ühissätete määruse (määrus (EL) nr 1303/2013) kohaselt toetatakse Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondidest mitmeaastaseid programme, mille eesmärk on rakendada 

liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegiat, ning fondipõhiseid 

ülesandeid, mille eesmärk on saavutada ELi toimimise lepingu artikli 174 lõikes 1 sätestatud 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvusega seotud eesmärke. EFSI (mille 

õiguslik alus on ELi toimimise lepingu artikli 175 lõige 3) eesmärk on aga tegutsemine 

projektide tasandil, eesmärgiga kaasata täiendavaid investeeringuid ning parandada 

rahastamisele juurdepääsu EIP riskitaluvuse tagamise abil.  

 

Arvamuse koostaja on seisukohal, et regionaalarengukomisjoni arvamuses Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (mis käsitleb Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi 

ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013) kohta tuleks 

keskenduda mainitud erinevuste rõhutamisele ning sellele, et oluline on tagada vahendite 

tulemuslik koordineerimine ja korraldus ning vältida võimalikke asendamisi, et suurendada 

koostoimet ja iga vahendi antavat lisaväärtust.  

 

Ühtekuuluvuspoliitika praegune struktuur on tulemustele suunatud ning enne Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide investeeringuid tuleb täita teatavad tingimused, et tagada 

nende mõju maksimeerimiseks sobiv keskkond. Enne investeeringute tegemist tuleb täita 

teatavad eeltingimused, nagu aruka spetsialiseerumise strateegiad või ettevõttesõbralikud 

reformid. Kui majandusliku ja sotsiaalse elujõulisuse tingimused on tagatud ka Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide raames ning kui liikmesriigid pühenduvad fondide 

tõhusamale kasutamisele, on koostoimet kahe vahendi vahel lihtsam saavutada ning seda 

tuleks tõhusalt ära kasutada. 

 

Arvamuse koostaja nõuab seetõttu, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ja EFSI tugi 

oleks täiendav ning üks rahastamisvahend ei tõrjuks välja teist. Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide kasutamist reguleerivad ühissätete määrus ning fonde käsitlevad 

määrused. Kuna EFSI ei ole rahastamisvahend finantsmääruse tähenduses, ei ole olemas 

mehhanismi, mille abil Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid saaksid otseselt panustada 

EFSI kapitali. Sellegipoolest on üksikprojektide tasandil võimalik kombineerida Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfonde EFSI investeeringutega. Vastav projekt peab olema 

kooskõlas Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide õigusraamistikuga, kuuluma teatavasse 

programmi ning vastama Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide eesmärkidele. Peale 

selle võib Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamine olla võimalik ka 

investeerimisplatvormide kaudu, mis võivad olla piirkondlikud (mõningatel juhtudel 

piiriülesed, hõlmates mitut liikmesriiki), valdkondlikud (hõlmates ühte valdkonda mitmes 

liikmesriigis) ning riiklikud (koondades teatavad investeerimisprojektid ühe liikmesriigi 

territooriumil). Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide korraldusasutused võivad 

otsustada, kas investeerida investeerimisplatvormi kapitali või osaleda vahendis, mille puhul 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi poolt toetatava rahastamisvahendi ja 

investeerimisplatvormiga kaasrahastatakse konkreetseid projekte koos erainvestoritega.  

 

Arvamuse koostaja toetab seetõttu erikorra sätestamist vahendite võimalikuks 

kombineerimiseks. Eelseisvatel aastatel kogutakse rohkem teavet sellise korra ulatuse kohta. 
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Selline erikord tuleks igal juhul sätestada komisjoni delegeeritud õigusaktiga.  

 

Kuigi territoriaalsed aspektid ei ole EFSI jaoks peamine probleem, kuna esmatähtis kriteerium 

on projektide elujõulisus, on piirkondliku arengu seisukohast oluline tagada liidus 

geograafiline tasakaal, aidates niimoodi kaasa majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse tugevdamisele. Sellega seoses on selgunud, et piiriülesed projektid pakuvad 

suurt Euroopa lisaväärtust.  

 

Sellest vaatepunktist lähtudes peaksid EIP ja komisjon hindama ning andma teada ka oma 

hinnangutest, mis puudutavad EFSI investeeringute koordineerimist muude liidu 

poliitikavaldkondade ja rahastamisvahenditega, eelkõige Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondidega, ning mõju majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele 

ühtekuuluvusele. Oluline võiks olla hinnata Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

tegelikku osakaalu EFSI projektides. Järgnevatel aastatel saadakse teavet Euroopa struktuuri- 

ja investeerimisfondide tegeliku kasutuse kohta neid EFSIga kombineerides projekti tasandil. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil ning majandus- ja 

rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Volitus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 

lepingut, eriti selle artikleid 172 ja 173, 

artikli 175 lõiget 3 ja artikli 182 lõiget 1, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 

lepingut, eriti selle artikleid 172, 173 ja 

174, artikli 175 lõiget 3 ja artikli 182 lõiget 

1, 

 

Muudatusettepanek  2 

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 

(1) Majandus- ja finantskriisi tõttu on 

investeeringute maht ja teadmiste 

väärtustamine liidus vähenenud. Pärast 

jõudmist haripunkti 2007. aastal on 

investeeringute maht vähenenud ligikaudu 
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liidus tingitud turu ebakindlusest 

majanduslike väljavaadete osas ja 

liikmesriikide eelarvepiirangutest. 

Investeeringute nappus pärsib majanduse 

elavnemist, töökohtade loomist, 

kasvuväljavaateid pikaajalises perspektiivis 

ja konkurentsivõimet. 

15 %, mis mõjutab kõiki Euroopa 

piirkondi ning eelkõige vähem arenenud 

piirkondi. Investeeringute nappus kõigis 

liidu piirkondades ja eelkõige kriisist 

enam mõjutatud piirkondades on tingitud 

turu ebakindlusest majanduslike 

väljavaadete osas ja liikmesriikide 

eelarvepiirangutest. Investeeringute nappus 

pärsib majanduse elavnemist, töökohtade 

loomist, kasvuväljavaateid pikaajalises 

perspektiivis ja konkurentsivõimet. 

Seetõttu takistab see liidu aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

strateegia eesmärkide kiiremat 

saavutamist ning piirkondadevaheliste 

erinevuste vähendamise protsessi 

elluviimist. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Investeeringute nappusest tingitud 

nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 

laiaulatuslikke meetmeid. 

Struktuurireformid ja eelarvepoliitiline 

vastutus on investeeringute edendamiseks 

vajalikud eeltingimused. Koos 

investeeringute rahastamise uue hooga 

võivad kõnealused eeltingimused luua 

positiivse mõjuringi, kus 

investeerimisprojektid aitavad toetada 

tööhõivet ja nõudlust ning tagavad 

kasvupotentsiaali jätkusuutliku 

suurenemise. 

(2) Investeeringute nappusest ja endiselt 

suurenevatest piirkondlikest erinevustest 
tingitud nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 

laiaulatuslikke meetmeid. 

Struktuurireformid ja eelarvepoliitiline 

vastutus on investeeringute edendamiseks 

vajalikud eeltingimused, samal ajal kui 

liikmesriikides investeeringuid soodustava 

keskkonna loomise stiimulid võiksid 

aidata majandust elavdada. Koos 

investeeringute rahastamise uue hooga 

võivad kõnealused eeltingimused luua 

positiivse mõjuringi, kus 

investeerimisprojektid aitavad toetada 

tööhõivet ja nõudlust ning tagavad 

kasvupotentsiaali jätkusuutliku 

suurenemise. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal on liit 

võtnud meetmeid majanduskasvu 

soodustamiseks, eelkõige aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

strateegia „Euroopa 2020” algatuste kaudu. 

Ka Euroopa Investeerimispank (edaspidi 

„EIP”) on suurendanud oma rolli 

investeeringute soodustamisel ja 

edendamisel liidus, osaliselt kapitali 

suurendamise teel 2013. aasta jaanuaris. 

Tuleb võtta täiendavaid meetmeid, et 

tagada liidu investeerimisvajaduste 

rahuldamine ning turupõhise likviidsuse 

tõhus kasutamine ja suunamine elujõuliste 

investeerimisprojektide rahastamiseks. 

(4) Majandus- ja finantskriisi ajal on liit 

võtnud meetmeid majanduskasvu 

soodustamiseks, eelkõige aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

strateegia „Euroopa 2020” algatuste kaudu. 

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 poliitika 

ja vahendite koordineerimiseks ja selleks, 

et tagada liidu investeerimisvajaduste 

tulemuslik rahuldamine ühtlustatud 

arengu kindlustamiseks ning turupõhise 

likviidsuse tõhus kasutamine ja suunamine 

elujõuliste investeerimisprojektide 

rahastamiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Tuleks parandada 

investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades 

takistused investeerimisel, tugevdades 

ühtset turgu ja edendades regulatiivset 

prognoositavust. Nii EFSI tegevus kui ka 

investeeringud kogu Euroopas tervikuna 

peaksid sellest täiendavast tööst kasu 

saama. 

(9) Tuleks parandada ja stabiliseerida 

investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades 

takistused investeerimisel, tugevdades 

ühtset turgu ja edendades regulatiivset 

prognoositavust. Nii EFSI tegevus kui ka 

investeeringud kogu Euroopas tervikuna 

peaksid sellest täiendavast tööst kasu 

saama. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 

lahendada probleeme, mis on seotud 

rahastamisega ja tootlike investeeringute 

rakendamisega liidus ning tagada parem 

juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 

peaksid paremast juurdepääsust 

rahastamisele saama eelkõige kasu 

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. 

Samuti on asjakohane laiendada paremast 

juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjatele, st kuni 3 000 töötajaga 

äriühingutele. Euroopa praeguste 

investeerimisraskuste ületamine peaks 

aitama tugevdada liidu majanduslikku, 

sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust. 

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 

lahendada probleeme, mis on seotud 

rahastamisega ning majanduslikult ja 

ühiskondlikult oluliste tootlike ja 

strateegiliste investeeringute 

rakendamisega liidus, et soodustada 

jätkusuutlikku majandust ja kvaliteetsete 

töökohtade loomist ning tagada parem 

juurdepääs rahastamisele, eelkõige 

piirkondades, kus juurdepääs on 

struktuurselt piiratud. Kavakohaselt 

peaksid paremast juurdepääsust 

rahastamisele saama eelkõige kasu 

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, 

mis loob asjakohase keskkonna 

uuenduslikele idufirmadele. 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. 

 

Muudatusettepanek  7 

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, ühiskondlik ja 

keskkonnaalane lisandväärtus. Need 

investeeringud peaksid liidu muid 

vahendeid suurel määral täiendama ja 

nendega sidusad olema, saades seeläbi 

kasu positiivsest välismõjust, et saavutada 

liidu poliitikaeesmärke ning aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

strateegia eesmärke. 
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Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 

millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 

väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mis edendavad töökohtade 

loomist, pikaajalist majanduskasvu ja 

konkurentsivõimet. EFSI peaks toetama 

väga erinevaid finantstooteid, sealhulgas 

omakapitali, võlga või tagatisi, et paremini 

vastata konkreetse projekti vajadustele. 

Selline lai tootevalik peaks võimaldama 

EFSI-l kohaneda turu vajadustega, 

edendades samas erainvesteeringuid 

projektidesse. EFSI ei tohiks asendada 

turupõhist rahastamist, vaid peaks 

soodustama erasektori poolset rahastamist, 

kõrvaldades turutõrked, et tagada avaliku 

sektori rahaliste vahendite kõige tõhusam 

ja strateegilisem kasutamine. Riigiabi 

põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 

kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 

kasutamisele. 

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 

millel on suur majanduslik, ühiskondlik ja 

keskkonnaalane väärtus ning mis samal 

ajal aitavad tugevdada ka liidu 

majanduslikku, sotsiaalset ja 

territoriaalset ühtekuuluvust, takistades 

seega uue tasakaalustamatuse teket liidu 

eri piirkondade vahel. Eelkõige peaks 

EFSI keskenduma projektidele, mis 

edendavad töökohtade loomist, pikaajalist 

majanduskasvu ja konkurentsivõimet. EFSI 

peaks toetama väga erinevaid 

finantstooteid, sealhulgas omakapitali, 

võlga või tagatisi, et paremini vastata 

konkreetse projekti vajadustele. Selline lai 

tootevalik peaks võimaldama EFSI-l 

kohaneda turu vajadustega, edendades 

samas erainvesteeringuid projektidesse. 

EFSI ei tohiks asendada turupõhist 

rahastamist, vaid peaks soodustama 

erasektori poolset rahastamist, kõrvaldades 

turutõrked, et tagada avaliku sektori 

rahaliste vahendite kõige tõhusam ja 

strateegilisem kasutamine. Riigiabi 

põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 

kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 

kasutamisele. Tähelepanu tuleks pöörata 

ka piirkondade kogemustele ja tavadele 

turuinstrumentide kasutamise osas. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

projektidele, mille riski ja tootluse profiil 

on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 

instrumentidel. EFSI peaks rahastama 

projekte kogu liidus, sealhulgas riikides, 

mida finantskriis kõige rohkem mõjutas. 

EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei 

ole võimalik rahastada mõistlikel 

tingimustel muudest allikatest. 

vastastikune täiendavus olemasolevate 

tehingute suhtes, peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mille riski ja tootluse profiil 

on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 

instrumentidel. EFSI peaks rahastama 

projekte kogu liidus, pöörates erilist 

tähelepanu vähemarenenud piirkondadele 

ja piirkondadele, kus on ebasoodsad 

geograafilised või demograafilised 

tingimused (nt äärepoolseimad 

piirkonnad, põhjapoolseimad piirkonnad, 

saared või mäestikualad), samuti kõrge 

tööpuudusega piirkondadele, mida 

finantskriis üldiselt kõige rohkem mõjutas. 

EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui 

projekti ei ole mõistlikel 

finantstingimustel võimalik täies mahus 

rahastada muudest allikatest ja eri 

ressursside väljatõrjumist tuleks projekti 

tasandil vältida nii palju kui võimalik. 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) EFSI peaks keskenduma 

investeeringutele, mis eeldatavalt on 

majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 

millega võib kaasneda asjakohane risk, 

kuid mis samas peavad vastama teatavatele 

EFSI rahastamise nõuetele. 

(16) EFSI peaks keskenduma 

investeeringutele, mis eeldatavalt on 

majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 

millega võib kaasneda asjakohane risk, 

kuid mis samas peavad vastama teatavatele 

EFSI rahastamise nõuetele. Seetõttu on 

vaja kehtestada EFSI toetuse 

kasutamiseks selged põhimõtted, 

kriteeriumid ja tingimused. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Projektide tasandil võivad kolmandad 

isikud kaasrahastada EFSIga 

projektipõhiselt või 

investeerimisplatvormide kaudu, mis on 

seotud teatavate geograafiliste 

piirkondadega või valdkondlike 

sektoritega. 

(20) Liikmesriigid võivad kasutada 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde 

selliste toetuskõlblike projektide 

rahastamiseks, millel on ELi tagatis, 

järgides nende fondide suhtes 

kohaldatava õigusraamistiku kohaseid 

eesmärke, põhimõtteid ja eeskirju ning 

eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrust (EL) nr 1303/20131a (ühissätete 

määrus) ning partnerluslepinguid ja 

asjakohaseid programme. Selle 

lähenemisviisi paindlikkus peaks 

suurendama koostoimet liidu vahendite 

vahel, tagama maksimaalse 

lisandväärtuse ja parandama võimet 

tõmmata ligi investoreid EFSI 

investeeringute valdkondades. Tagada 

tuleks vahendite ja investeeringute täielik 

vastastikune täiendavus ilma Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide alla 

kuuluvaid rahastamisvahendeid 

asendamata, et vältida vahendite 

väljatõrjumist nii palju kui võimalik. 

 ____________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 

1303/2013, millega kehtestatakse 

ühissätted Euroopa Regionaalarengu 

Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 

Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 

Arengu Põllumajandusfondi ning 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 

kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 

Regionaalarengu Fondi, Euroopa 

Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 

kohta (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320). 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Tingimusel et täidetud on kõik 

asjaomased abikõlblikkuse kriteeriumid, 

võivad liikmesriigid kasutada Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfonde, et 

panustada selliste toetuskõlblike 

projektide rahastamisse, mida toetatakse 

ELi tagatisega. Kõnealuse lähenemisviisi 

paindlikkus peaks võimaldama 

maksimaalselt tõmmata ligi investoreid 

EFSI investeeringute valdkondades. 

(21) Projektide tasandil võivad kolmandad 

isikud kaasrahastada EFSIga 

projektipõhiselt või 

investeerimisplatvormide kaudu, mis on 

seotud teatavate geograafiliste 

piirkondadega või valdkondlike 

sektoritega. Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide abi piirkondlikele, 

riiklikele ja valdkondlikele 

investeerimisplatvormidele peaks olema 

võimalik teatavatel tingimustel, mis tuleks 

määrata kindlaks komisjoni delegeeritud 

õigusaktiga. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) EIP peaks korrapäraselt hindama EFSI 

toetatavaid tegevusi, et hinnata nende 

asjakohasust, tulemusi ja mõju ning teha 

kindlaks aspektid, millega saab tulevast 

tegevusi tõhustada. Sellised hindamised 

peaksid toetama vastutust ja 

jätkusuutlikkuse analüüsi. 

(25) EIP ja komisjon peaksid korrapäraselt 

hindama EFSI toetatavaid tegevusi, et 

hinnata nende asjakohasust, tulemusi, mõju 

ning nende kooskõla, täiendavust ja 

järjepidevust seoses muude ELi 

poliitikapõhimõtete ja 

rahastamisvahendite ning eelkõige 

Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondidelt saadava toetusega, 

ning teha kindlaks aspektid, millega saab 

tulevast tegevust tõhustada. Sellised 

hindamised peaksid toetama vastutust ja 

jätkusuutlikkuse analüüsi. 

 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(29) Liidu eelarvest antava panuse 

osaliseks rahastamiseks tuleks vähendada 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EL) nr 1291/2013 ette nähtud 

teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–

2020. aasta raamprogrammi „Horisont 

2020” ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 1316/2013 ette nähtud 

Euroopa ühendamise rahastu 

rahastamispaketti. EFSI ei dubleeri 

kõnealuste programmide eesmärki. 

Mõlema programmi vähendamine 

tagatisfondi rahastamiseks peaks siiski 

tagama suuremad investeeringud nende 

vastavate volituste alla kuuluvates 

valdkondades, kui oleks võimalik teha 

olemasolevate programmide raames. EFSI 

peaks suutma võimendada ELi tagatist, et 

mitmekordistada finantsmõju teadus- ja 

arendustegevuse, innovatsiooni ja 

transpordi-, telekommunikatsiooni- ja 

energiataristu valdkonnas võrreldes 

sellega, kui vahendeid oleks kasutatud 

toetustena programmi „Horisont 2020” ja 

Euroopa ühendamise rahastu raames. 

Seepärast oleks asjakohane suunata osa 

kõnealuste programmide jaoks kavandatud 

rahastamisest ümber EFSI tarbeks. 

(29) Liidu eelarvest antava panuse 

osaliseks rahastamiseks tuleks vähendada 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EL) nr 1291/2013 ette nähtud 

teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–

2020. aasta raamprogrammi „Horisont 

2020” ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 1316/2013 ette nähtud 

Euroopa ühendamise rahastu 

rahastamispaketti. EFSI ei dubleeri 

kõnealuste programmide eesmärki. 

Mõlema programmi vähendamine 

tagatisfondi rahastamiseks peaks siiski 

tagama suuremad investeeringud nende 

vastavate volituste alla kuuluvates 

valdkondades, kui oleks võimalik teha 

olemasolevate programmide raames. EFSI 

peaks suutma võimendada ELi tagatist, et 

mitmekordistada finantsmõju 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. 

Idufirmasid edendatavate projektide ning 

muude teadus- ja arendustegevust ning 

innovatsiooni edendavate projektide 

rahastamine EFSI poolt peaks kõigil 

juhtudel andma reaalmajandusele 

lisandväärtust. 

 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (29 a) Komisjon peaks eelarvepädevaid 

institutsioone mitmeaastase 

finantsraamistiku vahekokkuvõtte raames 

teavitama sellest, millised võimalused 

eksisteerivad olemasolevate rahaliste 

vahendite ümbersuunamiseks ELi 

tagatisele, võttes selleks vahendeid mujalt 

kui programmist „Horisont 2020” ja 

Euroopa ühendamise rahastust. 

 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 31 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(31) Liidus on märkimisväärne arv 

potentsiaalselt elujõulisi projekte, mida ei 

ole rahastatud selliste projektidega seotud 

ebakindluse ja läbipaistmatuse tõttu. Sageli 

on see tingitud sellest, et erainvestorid ei 

ole projektidest teadlikud või neil ei ole 

piisavalt teavet investeerimisriskide 

hindamiseks. Komisjon ja EIP peaksid 

liikmesriikide toel edendama 

investeerimiseks sobivate praeguste ja 

tulevaste investeerimisprojektide 
läbipaistva registri loomist liidus. 

Projektide register peaks tagama, et teave 

investeerimisprojektide kohta 

avalikustatakse korrapäraselt ja 

struktureeritud viisil, et tagada investoritele 

usaldusväärne teave investeerimisotsuste 

tegemiseks. 

(31) Liidus on märkimisväärne arv 

potentsiaalselt elujõulisi projekte, mida ei 

ole rahastatud selliste projektidega seotud 

ebakindluse ja läbipaistmatuse tõttu. Sageli 

on see tingitud sellest, et erainvestorid ei 

ole projektidest teadlikud või neil ei ole 

piisavalt teavet investeerimisriskide 

hindamiseks. Komisjon ja EIP peaksid 

liikmesriikide toel edendama liidus 

läbipaistva registri loomist praegustest ja 

tulevastest investeerimiseks sobivatest 

projektidest, mida saab edendada muu 

hulgas ka avaliku ja erasektori 

partnerluste kaudu. Projektide register 

peaks tagama, et teave 

investeerimisprojektide kohta 

avalikustatakse korrapäraselt ja 

struktureeritud viisil, et tagada investoritele 

usaldusväärne teave investeerimisotsuste 

tegemiseks. 
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Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(32) Liikmesriigid on ka riiklikul tasandil 

alustanud projektide registrite loomist ja 

edendamist riikliku tähtsusega projektide 

jaoks. Komisjoni ja EIP koostatav teave 

peaks sisaldama viiteid asjaomastele 

riiklikele projektiregistritele. 

(32) Piirkondlikud ja kohalikud asutused 

ja sidusrühmad, sealhulgas piirkondlikud 

innovatsiooniplatvormid, piirkondlikud 

arenguagentuurid ning Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide 

haldusasutused omavad ülivajalikku 

teavet praeguste ja tulevaste 

investeerimisvõimaluste kohta. Seetõttu 

peaksid liikmesriigid kaaluma oma 

panust, luues projektide registreid ja 

edendades neid riikliku, piirkondliku, 

piiriülese või makropiirkondliku 
tähtsusega projektide jaoks. Komisjoni ja 

EIP koostatav teave peaks sisaldama viiteid 

asjaomastele riiklikele projektiregistritele. 

 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 34 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(34) Selleks et tagada aruandekohustus 

Euroopa kodanike ees, peaks EIP 

korrapäraselt esitama Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruandeid EFSI 

edusammude ja mõju kohta. 

(34) Selleks et tagada aruandekohustus 

Euroopa kodanike ees, peaksid EIP ja 

komisjon korrapäraselt esitama Euroopa 

Parlamendile, nõukogule, Euroopa 

Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 

Regioonide Komiteele aruandeid EFSI 

edusammude ja mõju kohta. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 
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Artikkel 1 Artikkel 1 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute 

Fond 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute 

Fond 

1. Komisjon sõlmib Euroopa 

Investeerimispangaga (edaspidi „EIP”) 

lepingu Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (edaspidi „EFSI”) 

asutamise kohta. 

1. Komisjon sõlmib Euroopa 

Investeerimispangaga (edaspidi „EIP”) 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute 

Fondi (edaspidi „EFSI”) asutamise kohta 

lepingu, mis edastatakse Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. 

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 

suurendamise teel toetada investeeringuid 

liidus ja tagada parem juurdepääs 

rahastamisele kuni 3000 töötajaga 

äriühingutele, keskendudes eelkõige 

väikestele ja keskmise suurusega 

ettevõtjatele. 

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 

suurendamise teel toetada 

konkurentsivõimelisi ja tõhusaid 
investeeringuid liidus ja tagada 

ulatuslikum ja kättesaadavam 

rahastamine kuni 3000 töötajaga 

äriühingutele, sealhulgas idufirmadele, 

keskendudes eelkõige väikestele ja 

keskmise suurusega ettevõtjatele. 

 1 a. Komisjon ja EIP tagavad, et EFSI 

antav toetus on liidu teiste 

poliitikavaldkondade ja 

rahastamisvahenditega kooskõlas ja 

täiendab neid, aidates samuti kaasa 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse eesmärgi saavutamisele. 

2. EFSI leping on ühinemiseks avatud 

liikmesriikidele. Olemasolevate panustajate 

nõusolekul on EFSI leping avatud 

ühinemiseks ka muudele kolmandatele 

isikutele, sealhulgas riiklikele 

tugipankadele või liikmesriikide omandis 

olevatele või kontrollitavatele avalik-

õiguslikele asutustele ning erasektori 

üksustele. 

2. EFSI leping on ühinemiseks avatud 

liikmesriikidele. Olemasolevate panustajate 

nõusolekul on EFSI leping avatud 

ühinemiseks ka muudele kolmandatele 

isikutele, sealhulgas riiklikele 

tugipankadele või liikmesriikide omandis 

olevatele või kontrollitavatele avalik-

õiguslikele asutustele, piirkondlikele ja 

kohalikele omavalitsustele ning erasektori 

üksustele. 
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 Artikkel 1 a 

 Mõisted 

 Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi 

mõisteid: 

 (1) „investeerimisplatvorm” – 

kaasrahastamise kord, mis luuakse sellise 

projektide rühma rahastamiseks, mille 

õiguslik vorm võib olla eriotstarbeline 

rahastamisvahend, hallatav konto või 

leping; investeerimisplatvorm võib olla 

piirkondlik (koondatakse mitme 

liikmesriigi ja/või piirkonna projektid), 

riiklik (koondatakse konkreetse 

liikmesriigi territooriumil paiknevad 

teatavad investeerimisprojektid) või 

valdkondlik (koondatakse mitme 

liikmesriigi ühe valdkonna projektid); 

 (2)„kolmas osapool” – avalik-õiguslik või 

eraõiguslik asutus, mis ei ole komisjon 

ega EIP, ning mis võib olemasolevate 

panustajate nõusolekul otseselt panustada 

EFSI ja võtta osa EFSI 

juhtimisstruktuurist, sealhulgas 

liikmesriigid, riiklikud tugipangad või 

liikmesriikide omandis olevad või 

kontrollitavad avalik-õiguslikud asutused, 

eraõiguslikud üksused ja liiduvälised 

üksused; 

 (3)„täiendavus” – EFSIst ja muudest liidu 

vahenditest või eraallikatest pärit 

ressursside vastastikust väljatõrjumist 

välditakse nii palju kui võimalik ning 

EFSI vahendeid kasutatakse vaid juhul, 

kui projekte ei saa mõistlikel 

finantstingimustel täies mahus rahastada 

muudest vahenditest. 
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2. 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. 

2. EFSI lepinguga nähakse ette Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse loomine 

EIP raames. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus pakub 

toetust, mille puhul võetakse arvesse 

liikmesriikide eripära ja konkreetseid 

vajadusi. Keskuse eesmärk on 

olemasolevatele EIP ja komisjoni 

nõustamisteenustele tuginedes ning neid 

täiendades anda nõuandvat toetust 

investeerimisprojektide 

kindlakstegemiseks, ettevalmistamiseks ja 

arendamiseks ning tegutseda ühtse 

projektide rahastamise tehnilise nõustamise 

keskusena EFSI raames. See hõlmab 

toetust tehnilise abi kasutamiseks projekti 

koostamisel, uudsete rahastamisvahendite 

kasutamiseks, avaliku ja erasektori 

partnerluse kasutamiseks ning vajaduse 

korral nõuandeid ELi õiguse asjaomastes 

küsimustes, piiramata komisjoni pädevust 

kontrollida liidu õiguse kohaldamist.  

Selle eesmärgi täitmiseks kasutab Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus EIP, 

komisjoni, riiklike tugipankade ning 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

juhtimisorganite teadmisi.  

Selle eesmärgi täitmiseks kasutab Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus EIP, 

komisjoni, tehnilise abi ekspertide, riiklike 

ja piirkondlike tugipankade, kohalike ja 

piirkondlike asutuste ja sidusrühmade, sh 

piirkondlikud innovatsiooniplatvormid, 
ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide juhtimisorganite ja 

järelevalvekomiteede, samuti piirkondlike 

arenguagentuuride teadmisi. 
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Artikkel 3 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSId 

juhib juhtorgan, kes määrab kindlaks 

strateegilise suuna, strateegilise varade 

1. EFSI lepinguga nähakse ette, et EFSId 

juhib juhtorgan, kes määrab kindlaks 

strateegilise suuna, strateegilise varade 
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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. 

jaotuse ning tegevuspõhimõtted ja -korra, 

sealhulgas selliste projektide 

investeerimispoliitika, mida EFSI võib 

toetada, ja EFSI riskiprofiili kooskõlas 

artikli 5 lõikes 2 sätestatud eesmärkidega. 

Nende kindlaksmääramisel võtab 
juhtorgan arvesse vajadust vältida 

geograafilist koondumist. Juhtorgan valib 

ühe oma liikmetest eesistujaks. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. 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.  

5. 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. 

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 ulatuslikud 

ekspertteadmised muu hulgas 

regionaalarengu valdkonnas ning nad 

nimetab ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 

ametiajaks, mida võib pikendada.  

Investeeringute komitee otsused tehakse 

lihthäälteenamusega.  

Investeeringute komitee otsused tehakse 

lihthäälteenamusega.  
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 5 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Investeeringute komitee võtab arvesse 

liidu eesmärki tugevdada majanduslikku, 

sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 

ning vältida piirkondadevahelise 

tasakaalustamatuse suurendamist, et 

saavutada kogu liidus igakülgne 

harmooniline areng. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. 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: 

2. 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 poliitika ning 

liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 

majanduskasvu strateegiaga ja toetavad 

mis tahes järgmist üldeesmärki: 

(a) taristu arendamine, sealhulgas 

transpordivaldkonnas, eelkõige 

tööstuskeskustes, energiavaldkonnas, 

eelkõige energiaühendus, ja digitaalse 

taristu valdkonnas; 

(a) taristu arendamine, sealhulgas 

transpordi- ja piiriüleste ühenduste 

valdkonnas, eelkõige tööstus- ja 

turismikeskustes, energiavaldkonnas, 

eelkõige energiaühendus ja 

taastuvenergia, ja digitaalse taristu 

valdkonnas; 

(b) investeeringud haridusse ja koolitusse, 

tervishoidu, teadus- ja arendustegevusse, 

info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasse 

ning innovatsiooni; 

(b) investeeringud haridusse ja koolitusse, 

sotsiaalsesse kaasamisse, tervishoidu, 

teadus- ja arendustegevusse, info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiasse, 

innovatsiooni ja sinisesse majanduskasvu; 

(c) taastuvenergia ning energia- ja 

ressursitõhususe edendamine; 

(c) taastuvenergia ning energia- ja 

ressursitõhususe edendamine; 

(d) taristuprojektid keskkonna, 

loodusvarade, linnaarenduse ja 

(d) taristuprojektid keskkonna, 

loodusvarade, linnaarenduse ja 
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sotsiaalvaldkonnas; sotsiaalvaldkonnas, sh vajaduse korral 

sotsiaaleluruumid, ning avalike teenuste 

valdkonnas; 

(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. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Asjaomaste tehingutega aidatakse 

kaasa tehingute teostamise piirkonna 

pikaajalisele säästvale arengule. 

 

Muudatusettepanek  27 

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 vastavalt nende 

fondide suhtes kohaldatava 

õigusraamistiku kohastele eesmärkidele, 

põhimõtetele ja eeskirjadele ning 

partnerluslepingutele ja asjakohastele 

programmidele. Tagatakse 

koordineerimine, täiendavus ja 

vastastikune täiendavus, sidusus ja 

koostoime. Samale kuluartiklile ei anta 

toetust rohkem kui ühest allikast. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)  
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 17 vastu delegeeritud õigusakte, 

millega sätestatakse täiendav erikord, mis 

puudutab Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide toetuse 

kombineerimist projektidega, mida EIP 

rahastab ELi tagatise abiga, sealhulgas 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi 

osalemise kord investeerimisplatvormide 

raames. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 4 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 b. Komisjon, EIP ja liikmesriigid 

tagavad, et kõikide EFSI rahalise toega 

investeeringute puhul võetakse arvesse 

nende mõju piirkondlikul tasandil ning 

mõju majanduslikule, sotsiaalsele ja 

territoriaalsele ühtekuuluvusele 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. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 9 Artikkel 9 

Euroopa investeerimisprojektide register Euroopa investeerimisprojektide register 

1. Komisjon ja EIP edendavad 1. Komisjon ja EIP edendavad 
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liikmesriikide toel läbipaistva praeguste ja 

võimalike tulevaste investeerimisprojektide 

registri loomist liidus. Register ei mõjuta 

lõplike projektide valimist toetuseks 

vastavalt artikli 3 lõikele 5. 

liikmesriikide toel läbipaistva praeguste ja 

võimalike tulevaste investeerimisprojektide 

registri loomist liidus. Register ei mõjuta 

lõplike projektide valimist toetuseks 

vastavalt artikli 3 lõikele 5. Projektide 

valimisel võetakse arvesse lisandväärtust 

majandusliku ja sotsiaalse 

jätkusuutlikkuse seisukohast. 

 1 a. Liikmesriigid kasutavad ära 

piirkondlike ja kohalike asutuste ja 

sidusrühmade, sealhulgas piirkondlike 

innovatsiooniplatvormide, 

arenguagentuuride ning Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide 

haldusasutuste eksperditeadmisi, et saada 

teavet praeguste ja tulevaste 

investeerimisvõimaluste ja -suundumuste 

kohta. 

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 kogu kättesaadavat 

teavet praeguste ja tulevaste 

investeeringute kohta, mis 

märkimisväärselt aitavad saavutada ELi 

poliitikaeesmärke. Euroopa Parlament 

võib küsida komisjonilt ja EIP-lt selle 

kohta täiendavaid selgitusi. 

3. Liikmesriigid koostavad, ajakohastavad 

ja levitavad korrapäraselt ja struktureeritud 

viisil teavet nende territooriumil tehtavate 

praeguste ja tulevaste 

investeerimisprojektide kohta. 

3. Liikmesriigid ning vajaduse korral 

piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 
koostavad, ajakohastavad ja levitavad 

korrapäraselt ja struktureeritud viisil teavet 

nende territooriumil tehtavate praeguste ja 

tulevaste investeerimisprojektide kohta. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 

 

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, 

nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
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avalikustatakse ja see hõlmab järgmist: Komiteele aru EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute kohta. See aruanne 

avalikustatakse ja see hõlmab järgmist: 

(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, piirkonna ja makropiirkonna 

tasandil ning nende tehingute käesolevale 

määrusele vastavuse kohta koos 

hinnanguga EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute jaotuse kohta artikli 

5 lõikes 2 esitatud eesmärkide lõikes; 

 (-a) nende projektide kirjeldus, mille 

puhul Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide rahaline abi on 

kombineeritud EFSI-lt saadava abiga, 

ning mõlemast rahastamisallikast saadava 

abi kogusumma; 

 (-aa) hinnang Euroopa lisaväärtusele ja 

EFSI panusele liidu poliitika eesmärkide, 

eelkõige aruka, jätkusuutliku ja kaasava 

majanduskasvu eesmärkide saavutamisse; 

(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; 

(c) koondhinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingutest kasusaajatele üle 

kantud rahalise kasu kohta; 

(c) koondhinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingutest kasusaajatele üle 

kantud rahalise kasu kohta; 

(d) hinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute kvaliteedi kohta; 

(d) hinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute kvaliteedi, sh 

saavutatud tulemuste kohta; 

(e) üksikasjalik teave ELi tagatise 

kasutamise kohta; 

(e) üksikasjalik teave ELi tagatise 

kasutamise kohta; 

(f) EFSI finantsaruanded. (f) EFSI finantsaruanded. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Lõike 2 punktis b viidatud aruandes 

hindab komisjon EFSI rahalist panust 

liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 

majanduskasvu strateegiasse, selle 

kooskõla muude liidu 

poliitikavaldkondade ja vahenditega ning 

EFSI tehingute mõju majanduslikule, 

sotsiaalsele ja territoriaalsele 

ühtekuuluvusele. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. Kui käesoleva määruse artikli 5 lõike 

4 kohaselt kasutatakse Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfonde selliste 

toetuskõlblike projektide rahastamiseks, 

millesse EIP investeerib ELi tagatise toel, 

annavad liikmesriigid kõnealuse 

rahastamise kohta teavet ühissätete 

määruse artikli 50 lõikes 5 ja artikli 52 

lõike 2 punktis d sätestatud 

aruandekohustuste raames. 
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PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja 

(EL) nr 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Arvamuse koostaja: Albert Deß 

 

 

LÜHISELGITUS 

Investeeringute tase ELis on võrreldes haripunktiga 2007. aastal vähenenud ligikaudu 15 % ja 

see jääb tublisti alla minevikutrendidel põhinevatele ootustele. See on majandus- ja 

finantskriisi tagajärg ning pärsib majanduse elavnemist, töökohtade loomist, pikaajalist 

majanduskasvu ja konkurentsivõimet. Lähiaastatel on oodata vaid osalist taastumist, mistõttu 

on kõnealuse investeerimislünga täitmiseks vaja täiendavaid meetmeid. Põllumajanduse ja 

maaelu arengu komisjon toetab seepärast Euroopa Komisjoni poliitilisi suuniseid aastateks 

2014–2019, milles käsitatakse nimetatud probleemi keskse poliitilise ülesandena.  

 

Esitatud Euroopa investeerimiskava ühendab järgmise kolme aasta jooksul vähemalt 315 

miljardi euro ulatuses täiendavate investeeringute kasutuselevõtu, mis peaks tagama avaliku 

sektori vahenditele maksimaalse kasuteguri ning soodustama erainvesteeringuid, 

sihtotstarbeliste algatustega, mis on kohandatud reaalmajanduse vajadustele, ning 

meetmetega, mille eesmärk on muuta Euroopa investeeringute tegemiseks atraktiivsemaks. 

 

Investeerimiskava põhieeldus on õiguslikud raamtingimused ja eraldatud eelarvevahendid. 

Kavandatud määruse vastuvõtmise järel rakendavad komisjon ja Euroopa Investeerimispank 

(EIP) seda ühiselt strateegiliste partneritena, kuid seejuures ei tohi luua lisabürokraatiat või 

täiendavaid maksesüsteeme, mis kahjustavad Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi 

(EFSI) eesmärkide tõhusust. 

 

Võttes arvesse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate olulist rolli ELi majanduses, 

eelkõige töökohtade loomisel, on nemad käesoleva ettepaneku kohasest toetusest suurimad 

kasusaajad. Sellega seoses on oluline kaasata täielikult ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP), 

kuna ÜPP on ainus täielikult ühenduse pädevusse kuuluv poliitikavaldkond, mida 

kohaldatakse territoriaalselt, ja seetõttu sobib see väga hästi EFSIga seotud projektide 
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üldiseks läbiviimiseks. Samuti on ÜPP loonud paljudes Euroopa Liidu osades erilist 

lisaväärtust. 

 

Rahastamismehhanismide ülesehitus ja rakendamine peaksid põhinema kogemustel, mis on 

saadud olemasolevate rahastamisvahendite ja programmidega, näiteks ÜPPga, et rakendada 

edukalt sihtotstarbelisi investeeringuid. See kehtib eelkõige ettevõtete kohta maapiirkondades, 

kus on tungivalt vaja majanduskasvu ja töökohtade säilitamist. 

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ning 

majandus- ja rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

 

 

 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Investeeringute nappusest tingitud 

nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 

laiaulatuslikke meetmeid. 

Struktuurireformid ja eelarvepoliitiline 

vastutus on investeeringute edendamiseks 

vajalikud eeltingimused. Koos 

investeeringute rahastamise uue hooga 

võivad kõnealused eeltingimused luua 

positiivse mõjuringi, kus 

investeerimisprojektid aitavad toetada 

tööhõivet ja nõudlust ning tagavad 

kasvupotentsiaali jätkusuutliku 

suurenemise. 

(2) Investeeringute nappusest tingitud 

nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 

laiaulatuslikke meetmeid. 

Struktuurireformid ja eelarvepoliitiline 

vastutus on majanduskasvu ergutamiseks 

ja investeeringute edendamiseks vajalikud 

eeltingimused. Koos investeeringute 

rahastamise uue hooga võivad kõnealused 

eeltingimused luua positiivse mõjuringi, 

kus investeerimisprojektid aitavad toetada 

tööhõivet ja nõudlust ning tagavad 

kasvupotentsiaali jätkusuutliku 

suurenemise. 

 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) EFSI on osa terviklikust 

lähenemisviisist, et lahendada avaliku ja 

erasektori investeeringute ebakindlusega 

seotud probleeme. Strateegia rajaneb 

kolmel alusel: mobiliseerida rahalised 

vahendid investeeringuteks, tagada 

investeeringute jõudmine reaalmajandusse 

ja parandada investeerimiskeskkonda 

liidus. 

(8) EFSI on osa terviklikust 

lähenemisviisist, et lahendada avaliku ja 

erasektori investeeringute ebakindlusega 

seotud probleeme. Strateegia rajaneb 

kolmel alusel: mobiliseerida rahalised 

vahendid investeeringuteks, tagada 

investeeringute jõudmine reaalmajandusse 

ja parandada investeerimiskeskkonda 

liidus. See strateegia täiendab eesmärke, 

mis on seotud Euroopa Liidu 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse edendamisega nii liidus 

kui ka liikmesriikides. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Tuleks parandada 

investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades 

takistused investeerimisel, tugevdades 

ühtset turgu ja edendades regulatiivset 

prognoositavust. Nii EFSI tegevus kui ka 

investeeringud kogu Euroopas tervikuna 

peaksid sellest täiendavast tööst kasu 

saama. 

(9) Tuleks parandada 

investeerimiskeskkonda liidus, viies läbi 

vajalikud struktuurireformid, kõrvaldades 

takistused investeerimisel, tugevdades 

ühtset turgu, edendades regulatiivset 

prognoositavust ning vähendades 

bürokraatiat. Nii EFSI tegevus kui ka 

investeeringud kogu Euroopas tervikuna 

peaksid sellest täiendavast tööst kasu 

saama. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 

lahendada probleeme, mis on seotud 

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 

lahendada probleeme, mis on seotud 
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rahastamisega ja tootlike investeeringute 

rakendamisega liidus ning tagada parem 

juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 

peaksid paremast juurdepääsust 

rahastamisele saama eelkõige kasu 

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. 

Samuti on asjakohane laiendada paremast 

juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjatele, st kuni 3 000 töötajaga 

äriühingutele. Euroopa praeguste 

investeerimisraskuste ületamine peaks 

aitama tugevdada liidu majanduslikku, 

sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust. 

rahastamisega ja tootlike investeeringute 

rakendamisega liidus, ning tagada parem ja 

geograafiliselt tasakaalustatum 
juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 

peaksid paremast juurdepääsust 

rahastamisele saama eelkõige kasu 

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, 

sh põllumajanduslikud majapidamised. 

Samuti on asjakohane laiendada paremast 

juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjatele, st kuni 3 000 töötajaga 

äriühingutele. Euroopa praeguste 

investeerimisraskuste ületamine peaks 

aitama tugevdada liidu konkurentsivõimet, 

kasvupotentsiaali ning majanduslikku, 

sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 

seda eelkõige maapiirkondades, 

äärealadel ja ebasoodsamas olukorras 

olevates piirkondades. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 

investeeringuid, millel on suur majanduslik 

lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 

poliitikaeesmärke. 

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 

investeeringuid, millel on suur majanduslik 

lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 

poliitikaeesmärke, arendada 

infrastruktuuri (eelkõige 

maapiirkondades) ning teadus- ja 

arendustegevust, edendada 

põllumajandusliku toidutööstuse arengut 

ja ajakohastamist ning parandada selle 

valdkonna VKEde juurdepääsu 

rahastamisele. ÜPP on ainus täielikult 

ühenduse pädevusse kuuluv 

poliitikavaldkond, mida kohaldatakse 

territoriaalselt, ja seetõttu sobib see väga 

hästi EFSIga seotud projektide üldiseks 

läbiviimiseks. Paljusid olemasolevaid 

ÜPP vahendeid saab kasutada 

sihtotstarbeliste investeeringute edukaks 
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rakendamiseks. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Paljud väikesed ja keskmise suurusega 

ettevõtjad ning keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingud kogu 

liidus vajavad abi turupõhise rahastamise 

ligitõmbamisel, eelkõige suurema riskiga 

investeeringute puhul. EFSI peaks aitama 

kõnealustel ettevõtjatel lahendada 

kapitalipuudusega seotud probleeme, 

võimaldades EIP-l ja Euroopa 

Investeerimisfondil (edaspidi „EIF”) teha 

otseseid ja kaudseid kapitalisüste, samuti 

anda tagatisi kõrgekvaliteedilistele laenude 

väärtpaberistamistele ning muudele 

toodetele, mille puhul järgitakse EFSI 

eesmärke. 

(12) Paljud väikesed ja keskmise suurusega 

ettevõtjad ning keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingud kogu 

liidus vajavad abi turupõhise rahastamise 

ligitõmbamisel, eelkõige suurema riskiga 

investeeringute puhul. See kehtib eelkõige 

maapiirkondades, kus on tungivalt vaja 

tagada majanduskasv ja töökohtade 

säilitamine, et ennetada massilist 

maapiirkondadest lahkumist. 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. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) EFSI tuleks luua EIP raames, et saada 

kasu EIP kogemustest ja tõendatud 

tulemustest ning tagada tehingute 

positiivne mõju võimalikult kiiresti. EFSI 

tegevus väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate ning keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingute 

rahastamisel peaks toimuma Euroopa 

(13) EFSI tuleks luua EIP raames, et saada 

kasu EIP kogemustest ja tõendatud 

tulemustest ning tagada tehingute 

positiivne mõju ja nendest saadav kasu 

võimalikult kiiresti. EFSI tegevus eelkõige 

maapiirkondades tegutsevate väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate ning 

keskmise turukapitalisatsiooniga 
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Investeerimisfondi (EIF) kaudu, et saada 

kasu EIFi kogemustest selles valdkonnas. 

äriühingute rahastamisel peaks toimuma 

Euroopa Investeerimisfondi (EIF) kaudu, et 

saada kasu EIFi kogemustest selles 

valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 

millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 

väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mis edendavad töökohtade 

loomist, pikaajalist majanduskasvu ja 

konkurentsivõimet. EFSI peaks toetama 

väga erinevaid finantstooteid, sealhulgas 

omakapitali, võlga või tagatisi, et paremini 

vastata konkreetse projekti vajadustele. 

Selline lai tootevalik peaks võimaldama 

EFSI-l kohaneda turu vajadustega, 

edendades samas erainvesteeringuid 

projektidesse. EFSI ei tohiks asendada 

turupõhist rahastamist, vaid peaks 

soodustama erasektori poolset rahastamist, 

kõrvaldades turutõrked, et tagada avaliku 

sektori rahaliste vahendite kõige tõhusam 

ja strateegilisem kasutamine. Riigiabi 

põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 

kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 

kasutamisele. 

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 

millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 

väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mis edendavad kvaliteetsete 

ja püsivate töökohtade loomist, pikaajalist 

säästvat majanduskasvu, innovatsiooni ja 

konkurentsivõimet, sh eelkõige 

taristumeetmeid (digitaalsektor ja 

transport, sh kiire lairibaühendus igas 

liidu piirkonnas). 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 ja 

maapiirkondade kogukondade 

kaasamist 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, loomata lisabürokraatiat või 

täiendavaid maksesüsteeme, mis 

kahjustavad EFSI eesmärkide tõhusust. 

Riigiabi põhimõtete järgimise nõue peaks 

aitama kaasa sellisele tõhusale ja 

strateegilisele kasutamisele. EFSI peaks 

samuti tagama järjepidevuse ja selle, et 

täiendatakse projekte, mida on juba liidu 

vahenditest rahastatud, kusjuures erilist 

tähelepanu tuleks pöörata maaelu arengu 
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vahenditele. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 

tehinguid, peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mille riski ja tootluse profiil 

on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 

instrumentidel. EFSI peaks rahastama 

projekte kogu liidus, sealhulgas riikides, 

mida finantskriis kõige rohkem mõjutas. 

EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei 

ole võimalik rahastada mõistlikel 

tingimustel muudest allikatest. 

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 

tehinguid, peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mille riski ja tootluse profiil 

on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 

instrumentidel. EFSI peaks rahastama 

projekte kogu liidus, sealhulgas eelkõige 

riikides ja piirkondades, mida finantskriis 

kõige rohkem mõjutas, aga ka Euroopa 

paljudes ebasoodsamas olukorras olevates 

maapiirkondades ja äärepoolseimates 

piirkondades, kus on probleemiks suur 

töötuse määr ja massiline 

maapiirkondades lahkumine. EFSId 

tuleks kasutada ainult juhul, kui ei ole 

võimalik rahastada mõistlikel tingimustel 

muudest allikatest. 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) EFSI peaks keskenduma 

investeeringutele, mis eeldatavalt on 

majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 

millega võib kaasneda asjakohane risk, 

kuid mis samas peavad vastama teatavatele 

EFSI rahastamise nõuetele. 

(16) EFSI peaks keskenduma 

investeeringutele, mis eeldatavalt on 

majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 

millega võib kaasneda asjakohane risk, 

kuid mis samas peavad vastama teatavatele 

EFSI rahastamise nõuetele, samuti peaks 

EFSI keskenduma eelkõige 

investeeringutele, mille abil luua 

täiendavat majandustegevust. 
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Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) EFSI vahendite täiendavaks 

suurendamiseks peaks selles osalemine 

olema olemasolevate panustajate 

nõusolekul avatud kolmandatele isikutele, 

sealhulgas liikmesriikidele, riiklikele 

tugipankadele või liikmesriikide omandis 

olevatele või kontrollitavatele avalik-

õiguslikele asutustele, erasektori üksustele 

ja liiduvälistele üksustele. Kolmandad 

isikud võivad otseselt panustada EFSI ja 

võtta osa EFSI juhtimisstruktuurist. 

(19) EFSI vahendite täiendavaks 

suurendamiseks peaks selles osalemine 

olema olemasolevate panustajate 

nõusolekul avatud kolmandatele isikutele, 

sealhulgas liikmesriikidele, riiklikele 

tugipankadele või liikmesriikide omandis 

olevatele või kontrollitavatele avalik-

õiguslikele asutustele, erasektori üksustele 

ja liiduvälistele üksustele. Kolmandad 

isikud võivad otseselt panustada EFSI ja 

nendega võib EFSI juhtimisstruktuuri 

raames konsulteerida. 

 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (20 a) Euroopa Komisjon ei võta 

stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku osa 

alusel tehtavate eelarvekohanduste 

kindlaksmääramisel arvesse liikmesriikide 

rahalist osalust EFSIs, sealhulgas nende 

võimalikku osalust 

investeerimisplatvormides. 

 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Tingimusel et täidetud on kõik 

asjaomased abikõlblikkuse kriteeriumid, 

võivad liikmesriigid kasutada Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfonde, et 

panustada selliste toetuskõlblike projektide 

rahastamisse, mida toetatakse ELi 

tagatisega. Kõnealuse lähenemisviisi 

paindlikkus peaks võimaldama 

maksimaalselt tõmmata ligi investoreid 

EFSI investeeringute valdkondades. 

(21) Tingimusel et täidetud on kõik 

asjaomased abikõlblikkuse kriteeriumid, 

võivad liikmesriigid kasutada Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfonde, et 

panustada selliste toetuskõlblike projektide 

rahastamisse, mida toetatakse ELi 

tagatisega. Samuti on vaja kasutada 

täielikult ära ühise 

põllumajanduspoliitika vahendeid, mis on 

juba andnud paljudes liidu eri osades 

konkreetset lisaväärtust. EFSI peab olema 

täielikult kokkusobiv 

põllumajanduspoliitikas kasutatavate 

uuenduslike rahastamisvahenditega. 
Kõnealuse lähenemisviisi paindlikkus 

peaks võimaldama maksimaalselt tõmmata 

ligi investoreid EFSI investeeringute 

valdkondades. 

 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 

lepingule peaksid EFSI toetatavad taristu- 

ja projektiinvesteeringud olema kooskõlas 

riigiabi eeskirjadega. Sellega seoses teatas 

komisjon, et määrab kindlaks riigiabi 

hindamise põhimõtted, millele projekt peab 

EFSI toetuse saamiseks vastama. Komisjon 

on teatanud, et juhul, kui projekt vastab 

kõnealustele kriteeriumidele ja saab EFSI 

toetust, hinnatakse mis tahes riiklikku 

täiendavat toetust riigiabi lihtsustatud ja 

kiirendatud hindamismenetluse raames, 

mille puhul kontrollib komisjon täiendavalt 

üksnes avaliku sektori toetuse 

proportsionaalsust (ülemäärase hüvitamise 

puudumine). Samuti on komisjon 

teatanud, et annab täiendavaid suuniseid 

(22) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 

lepingule peaksid EFSI toetatavad taristu-, 

teadus- ja arendustegevuse ning 

projektiinvesteeringud olema kooskõlas 

riigiabi eeskirjadega. Sellega seoses teatas 

komisjon, et määrab kindlaks riigiabi 

hindamise põhimõtted, millele projekt peab 

EFSI toetuse saamiseks vastama. Komisjon 

on teatanud, et juhul, kui projekt vastab 

kõnealustele kriteeriumidele ja saab EFSI 

toetust, hinnatakse mis tahes riiklikku 

täiendavat toetust riigiabi lihtsustatud ja 

kiirendatud hindamismenetluse raames, 

mille puhul kontrollib komisjon täiendavalt 

üksnes avaliku sektori toetuse 

proportsionaalsust (ülemäärase hüvitamise 

puudumine). Komisjon kaalub selleks, et 
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põhimõtete kohta, et tagada avaliku sektori 

vahendite tõhus kasutamine. 

tagada avaliku sektori vahendite tõhus 

kasutamine, täiendavate suuniste andmist, 

et kindlustada täielik kooskõla 

sektoripõhiste riigiabi eeskirjadega juhul, 

kui projekte rahastatakse osaliselt 

avalikest toetustest. 

 

 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 

rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus peaks 

andma olulist tuge projektide arendamiseks 

ja ettevalmistamiseks kogu liidus, 

kasutades ära komisjoni, EIP, riiklike 

tugipankade ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide juhtimisorganite 

teadmisi. See peaks olema ühtne 

kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud 

investeeringute tehnilise abiga liidus. 

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 

rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus peaks 

andma olulist tuge projektide arendamiseks 

ja ettevalmistamiseks kogu liidus, 

kasutades ära komisjoni, EIP, riiklike ja 

piirkondlike tugipankade ning Euroopa 

struktuuri-, põllumajandus- ja 

investeerimisfondide juhtimisorganite 

teadmisi. See peaks olema ühtne 

kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud 

investeeringute tehnilise abiga ja 

halduskoormusega liidus. 

 

 

Muudatusettepanek  16 

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.–

(29) Liidu eelarvest antava panuse 

osaliseks rahastamiseks tuleks vähendada 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EL) nr 1291/20132 ette nähtud 

teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–
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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. 

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. ESFId 

ei tohiks rahastada täiendavate eraldiste 

abil Euroopa struktuuri- või 

investeerimisfondidest. 

__________________ __________________ 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 1291/2013, 11. detsember 2013, 

millega luuakse teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogramm „Horisont 

2020” aastateks 2014–2020 ning 

tunnistatakse kehtetuks otsus nr 

1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 

104). 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 1291/2013, 11. detsember 2013, 

millega luuakse teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogramm „Horisont 

2020” aastateks 2014–2020 ning 

tunnistatakse kehtetuks otsus nr 

1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 

104). 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 1316/2013, 11. detsember 2013, 

millega luuakse Euroopa Ühendamise 

Rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 

913/2010 ning tunnistatakse kehtetuks 

määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 

67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, lk 129). 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 1316/2013, 11. detsember 2013, 

millega luuakse Euroopa Ühendamise 

Rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 

913/2010 ning tunnistatakse kehtetuks 

määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 

67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, lk 129). 
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Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 31 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(31) Liidus on märkimisväärne arv 

potentsiaalselt elujõulisi projekte, mida ei 

ole rahastatud selliste projektidega seotud 

ebakindluse ja läbipaistmatuse tõttu. Sageli 

on see tingitud sellest, et erainvestorid ei 

ole projektidest teadlikud või neil ei ole 

piisavalt teavet investeerimisriskide 

hindamiseks. Komisjon ja EIP peaksid 

liikmesriikide toel edendama 

investeerimiseks sobivate praeguste ja 

tulevaste investeerimisprojektide 

läbipaistva registri loomist liidus. 

Projektide register peaks tagama, et teave 

investeerimisprojektide kohta 

avalikustatakse korrapäraselt ja 

struktureeritud viisil, et tagada investoritele 

usaldusväärne teave investeerimisotsuste 

tegemiseks. 

(31) Liidus on märkimisväärne arv 

potentsiaalselt elujõulisi projekte, mida ei 

ole rahastatud selliste projektidega seotud 

ebakindluse ja läbipaistmatuse tõttu. Sageli 

on see tingitud sellest, et erainvestorid ei 

ole projektidest teadlikud või neil ei ole 

piisavalt teavet investeerimisriskide 

hindamiseks. Komisjon ja EIP peaksid 

liikmesriikide toel edendama 

investeerimiseks sobivate praeguste ja 

tulevaste investeerimisprojektide 

läbipaistva registri loomist liidus, 

konsulteerides piirkondlike ametiasutuste, 

erasektori ja kodanikuühiskonnaga. 

Projektide register peaks tagama, et teavet 

investeerimisprojektide kohta 

avalikustatakse korrapäraselt ning 

kasutajasõbralikul ja struktureeritud viisil, 

et tagada investoritele usaldusväärne teave 

investeerimisotsuste tegemiseks. 

 

Muudatusettepanek  18 

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 toetada EIP 

riskivõtmisvõime suurendamise teel 

investeeringuid liidus ja tagada parem, 

lihtsam ja geograafiliselt tasakaalustatum 
juurdepääs rahastamisele kuni 3 000 

töötajaga äriühingutele, keskendudes 

eelkõige väikestele ja keskmise suurusega 

ettevõtjatele ning pidades eelkõige 

esmatähtsaks ettevõtteid ja ühistuid, mis 

asuvad maapiirkondades, struktuuriliste 

puudustega ja ebasoodsamas olukorras 
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olevates või äärepoolseimates 

piirkondades ning pöörates samuti 

tähelepanu maapiirkondades 

territoriaalset ühtekuuluvust ja ühendusi 

edendavate projektide arendamisele. 

 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 EFSI toetab strateegilisi investeeringuid, 

millel on suur ühiskondlik, 

keskkonnaalane ja majanduslik 

lisaväärtus ning mille abil edendatakse 

majanduslikku, sotsiaalset ja 

territoriaalset ühtekuuluvust ning 

aidatakse kaasa liidu eesmärkide 

saavutamisele kõikides 

poliitikavaldkondades, sh 

põllumajanduses ja põllumajanduslikus 

toidutööstuses. 

 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. EFSI leping on ühinemiseks avatud 

liikmesriikidele. Olemasolevate panustajate 

nõusolekul on EFSI leping avatud 

ühinemiseks ka muudele kolmandatele 

isikutele, sealhulgas riiklikele 

tugipankadele või liikmesriikide omandis 

olevatele või kontrollitavatele avalik-

õiguslikele asutustele ning erasektori 

üksustele. 

2. EFSI leping on ühinemiseks avatud 

liikmesriikidele. Olemasolevate panustajate 

nõusolekul on EFSI leping avatud 

ühinemiseks ka muudele kolmandatele 

isikutele, sealhulgas riiklikele 

tugipankadele või liikmesriikide omandis 

olevatele või kontrollitavatele avalik-

õiguslikele asutustele, piirkondlikele ja 

kohaliku tasandi ametiasutustele, 

avalikku huvi esindavatele organitele, 

avaliku ja erasektori partnerlustele ning 
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avalik-õiguslikele teadusasutustele. 

 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. EFSI vastutab olulist lisaväärtust 

andvate projektide rahastamise eest, 

pöörates seejuures kogu aeg tähelepanu 

täiendavusele ja kooskõlale muude ELi 

rahastatavate projektidega. 

 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. ELi tagatise kasutamise kriteeriumid 

 EFSI lepingus sätestatakse, et EFSI 

toetab projekte, mis: 

 a) on kooskõlas liidu poliitikaga; 

 b) on majanduslikult ja tehniliselt 

teostatavad; 

 c) annavad lisaväärtust ja 

 d) kaasavad võimaluse korral 

maksimaalselt erasektori kapitali. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EFSI lepinguga nähakse ette Euroopa EFSI lepinguga nähakse ette Euroopa 
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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.  

investeerimisnõustamise keskuse loomine 

EIP raames, loomata seejuures täiendavat 

halduskoormust või muid süsteeme. 

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. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus pakub 

sihtotstarbelist abi vastavalt vähem 

arenenud finantsturgudega liikmesriikide 

eripärale ja vajadustele. See hõlmab 

toetust tehnilise abi kasutamiseks projekti 

koostamisel, uudsete rahastamisvahendite 

kasutamiseks, avaliku ja erasektori 

partnerluse kasutamiseks ning vajaduse 

korral nõuandeid ELi õiguse asjaomastes 

küsimustes. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Selle eesmärgi täitmiseks kasutab Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus EIP, 

komisjoni, riiklike tugipankade ning 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

juhtimisorganite teadmisi.  

Selle eesmärgi täitmiseks kasutab Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus EIP, 

komisjoni, riiklike ja piirkondlike 

tugipankade ning Euroopa struktuuri-, 

põllumajandus- ja investeerimisfondide 

juhtimisorganite teadmisi. 

 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus Investeeringute komiteesse kuuluvad 
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sõltumatut eksperti ja tegevdirektor. 

Sõltumatutel ekspertidel on suured 

asjakohased kogemused projektide 

rahastamise valdkonnas ja nad nimetab 

ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 

ametiajaks, mida võib pikendada. 

kaheksa sõltumatut eksperti ja 

tegevdirektor. Sõltumatutel ekspertidel on 

suured asjakohased kogemused projektide 

koostamise ja rahastamise valdkonnas 

ning makromajanduslikud 

eksperditeadmised piirkonna tasandi 

majandusliku ja sotsiaalse arengu 

edendamisel. Investeeringute komiteesse 

kuuluvad mitmete valdkondade esindajad, 

kellel on ulatuslikud eksperditeadmised 

paljude eri sektorite kohta, nagu 

põllumajandus, teadustegevus, transport 

ja VKEd. Selle nimetab ametisse juhtorgan 

kolmeaastaseks ametiajaks, mida võib 

pikendada. Komitee ametisse nimetamisel 

võtab juhtorgan arvesse ka liikmete soolist 

tasakaalu. 

 

 

Muudatusettepanek  26 

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 investeerimistehinguteks 

tagatise, mis on reguleeritud käesoleva 

määrusega (ELi tagatis). ELi tagatis 

antakse nõudmisel tagatisena artiklis 6 

osutatud instrumentide suhtes. EFSI 

tagatise loomine ei mõjuta mingil juhul 

programmi „Horisont 2020” ja Euroopa 

ühendamise rahastu eesmärke. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) taristu arendamine, sealhulgas 

transpordivaldkonnas, eelkõige 

(a) taristu, sealhulgas kohaliku ja 

piirkondliku tasandi kogukondadega 
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tööstuskeskustes, energiavaldkonnas, 

eelkõige energiaühendus, ja digitaalse 

taristu valdkonnas; 

seotud taristu arendamine 
transpordivaldkonnas (eelkõige 

tööstuslikes ja maapiirkondades, 

põllumajanduslikes piirkondades, aga ka 

turismikeskustes), energiavaldkonnas 

(eelkõige energiaühendus) ning digitaalse 

ja telekommunikatsioonitaristu 

valdkonnas, pöörates erilist tähelepanu 

maapiirkondadele, kus ei ole veel kiiret 

lairibaühendust; 

 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – 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, sotsiaal- ja pikaajalisse 

hoolekandesse, teadus- ja 

arendustegevusse, sh teadustöösse, 

kohalike kogukondade võimekuse 

arendamisse ning teadustöö ja 
innovatsiooni jaoks vajalikku taristusse;  

 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) taastuvenergia ning energia- ja 

ressursitõhususe edendamine; 

(c) taastuvenergia, sellega seotud 

teadustöö ning energia- ja ressursitõhususe 

edendamine; 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) taristuprojektid keskkonna, 

loodusvarade, linnaarenduse ja 

sotsiaalvaldkonnas; 

(d) taristuprojektid keskkonna, 

põllumajanduse, loodusvarade, maa- ja 

linnapiirkondade arenduse ja 
sotsiaalvaldkonnas; 

 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – 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 ning 

rahaline toetus investeeringutele, mille 

abil ergutada majandustegevust. 

 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) liidu üldeelarvest tehtavate maksetega; (a) liidu üldeelarvest tehtavate maksetega, 

taotlemata seejuures mingeid täiendavaid 

eraldisi Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondidest;  

 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon ja EIP edendavad 

liikmesriikide toel läbipaistva praeguste ja 

1. Komisjon ja EIP edendavad 

liikmesriikide toel ning piirkondlike 
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võimalike tulevaste investeerimisprojektide 

registri loomist liidus. Register ei mõjuta 

lõplike projektide valimist toetuseks 

vastavalt artikli 3 lõikele 5. 

ametiasutuste, erasektori ja 

kodanikuühiskonnaga konsulteerides 
läbipaistva praeguste ja võimalike tulevaste 

investeerimisprojektide registri loomist 

liidus. Register ei mõjuta lõplike projektide 

valimist toetuseks vastavalt artikli 3 lõikele 

5. 

 

 

Muudatusettepanek  34 

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 ning piirkondlikud ja 

kohalikud ametiasutused koostavad, 

ajakohastavad ja levitavad korrapäraselt ja 

struktureeritud viisil teavet nende 

territooriumil tehtavate praeguste ja 

tulevaste investeerimisprojektide kohta. 
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KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS 

eelarvekomisjonile ning majandus- ja rahanduskomisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja 

(EL) nr 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Arvamuse koostaja: Bogdan Andrzej Zdrojewski 

 

 

LÜHISELGITUS 

Komisjon on võtnud kohustuse käivitada algatus, milles keskendutakse töökohtade loomisele, 

pikaajalisele majanduskasvule ja konkurentsivõimele. Komisjoni teatisega „Investeerimiskava 

Euroopa jaoks” anti esimesed suunised, kuidas Euroopa saaks üle majandus- ja finantskriisist. 

Uue algatuse õigusraamistik on esitatud ettepanekus võtta vastu määrus, mis käsitleb Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI). EFSI eesmärk on ergutada erainvesteeringuid, 

selleks võetakse kasutusele avaliku sektori rahalised vahendid ja luuakse 

investeerimissõbralik keskkond. Esialgne ELi tagatis Euroopa Investeerimispangale (EIP) on 

16 miljardit eurot, sellele lisandub EIP võetud kohustus eraldada 5 miljardit eurot. Sellega 

mobiliseeritakse erasektori raha, mis lõpptulemusena annab 315 miljardit eurot lisavahendeid 

investeeringuteks. EIP on juba teatanud, et on valmis enne 2015. aasta suvepuhkusi 

eelrahastama projekte, mis on mõeldud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. 

 

Haridus ja koolitus 

EFSI eesmärk on keskenduda projektidele, mis ergutavad töökohtade loomist, edendavad 

pikaajalist majanduskasvu ja suurendavad konkurentsivõimet. Komisjon paigutab väga õigesti 

artikli 5 lõikes 2 rahastamis- ja investeerimistehingute üldeesmärkide alla ka investeeringud 

haridusse ja koolitusse. Kvaliteetne haridus ja koolitus on võtmetähtsusega sotsiaalse 

kaasatuse edendamiseks ning selle positiivset mõju on hiljem tunda investeerimisotsustes ja 

majanduskasvus. 

 

Kultuuri- ja loomesektor 

Komisjon ei ole tähelepanu pööranud võimalusele rohkem ära kasutada kultuuri- ja 

loomesektori suurt potentsiaali. Euroopa Parlament on oma resolutsioonis Euroopa loome- ja 

kultuurisektori kui majanduskasvu ja töökohtade allika edendamise kohta rõhutanud seda 
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otsustavat rolli, mida kultuuri- ja loomesektor saab täita ELi majanduse taastumises. Kultuuri- 

ja loomesektor on majandusliku ja sotsiaalse innovatsiooni allikaks, mõjutab paljusid teisi 

majandussektoreid ja on atraktiivne investorite jaoks. Investeeringud kultuuri- ja 

loomesektorisse tuleks seega lisada artikli 5 lõikes 2 loetletud üldeesmärkide alla, et edendada 

otseinvesteeringuid sellesse olulisesse majandussektorisse. 
 

Asjakohased eksperditeadmised 

EFSI juhtimine on edu saavutamisel otsustava tähtsusega. Investeeringute komitee annab 

projektile lõpliku hinnangu ja otsustab, kas konkreetse projekti puhul saab kasutada ELi 

tagatist. Kogemused projektide rahastamise valdkonnas on väga oluline, kuid siiski mitte 

ainus kriteerium ekspertide valimisel investeeringute komiteesse. Kindlustamaks seda, et 

rahastamis- ja investeerimistehingute üldeesmärgid täidetakse, tuleb ühtlasi tagada, et 

investeeringute komitee liikmetel oleks kogemusi selles, kuidas toetada kõigi nende 

eesmärkide täitmist. Igati tuleks vältida komitee ühepoolset koosseisu, millega kaasneks oht, 

et eelistatakse teatud poliitilisi eesmärke ja jäetakse kõrvale vajalikud investeeringud teistesse 

valdkondadesse, nagu näiteks haridus ja koolitus ning kultuuri- ja loomesektor. 

 
Euroopa ühendamise rahastu 

EFSI rahastamiseks saadakse osa vahendeid sel moel, et Euroopa ühendamise rahastust 

suunatakse ümber 3,3 miljardit eurot. Selle summa sees on 0,1 miljardit eurot 2017/18. aasta 

eelarvest Euroopa digiteenuste taristute tarbeks. Sellelt eelarverealt rahastatakse praegu 

Europeanat, Euroopa digitaalset raamatukogu, arhiivi ja muuseumi. Tuleb tagada, et Euroopa 

ühendamise rahastu vahendite vähendamine ei mõjutaks Europeana rahastamist ja sujuvat 

toimimist. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ning majandus- ja 

rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

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 

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. 

Samuti on asjakohane laiendada paremast 

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 

lahendada probleeme, mis on seotud 

rahastamisega ja tootlike investeeringute 

rakendamisega liidus, et ergutada 

majandust, töökohtade loomist ning 

sotsiaalset ja kultuurilist kaasamist. 

Kavakohaselt peaksid paremast 

juurdepääsust rahastamisele saama 

eelkõige kasu väikesed ja keskmise 
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juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjatele, st kuni 3000 töötajaga 

äriühingutele. Euroopa praeguste 

investeerimisraskuste ületamine peaks 

aitama tugevdada liidu majanduslikku, 

sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust. 

suurusega ettevõtjad. Samuti on asjakohane 

laiendada paremast juurdepääsust 

rahastamisele saadavat kasu keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele, st kuni 

3000 töötajaga äriühingutele. Euroopa 

praeguste investeerimisraskuste ületamine 

peaks aitama tugevdada liidu 

majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 

ühtekuuluvust. 

 

 

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 sotsiaalne 

ja majanduslik lisandväärtus, mis 

edendavad teadust, haridust ja koolitust 

ning aitavad saavutada liidu 

poliitikaeesmärke. 

 

 

Muudatusettepanek  3 

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 

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 

millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 

väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mis edendavad 

teadusuuringuid, haridust ja koolitust, 
töökohtade loomist, pikaajalist 

majanduskasvu ja konkurentsivõimet ning 

aitavad saavutada liidu aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

strateegia eesmärke. EFSI peaks toetama 

väga erinevaid finantstooteid, sealhulgas 

omakapitali, võlga või tagatisi, et paremini 

vastata konkreetse projekti vajadustele. 
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turupõhist rahastamist, vaid peaks 

soodustama erasektori poolset rahastamist, 

kõrvaldades turutõrked, et tagada avaliku 

sektori rahaliste vahendite kõige tõhusam 

ja strateegilisem kasutamine. Riigiabi 

põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 

kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 

kasutamisele. 

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. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a) EFSI peaks keskenduma 

projektidele kultuuri- ja loomesektoris. 

Kultuuri- ja loomesektor aitab käivitada 

ja levitada innovatsiooni, mille kasulik 

mõju ei piirdu üksnes kultuuri- ja 

loomesektoriga, vaid laieneb ka paljudele 

teistele majandusvaldkondadele. 

Selgitus 

Paljud uuringud on kinnitanud, et kultuuri- ja loomesektor, mis loob majanduskasvu ja 

töökohti, annab suure panuse liidu majandusse. Oluline on tagada kultuuri- ja loomesektorile 

juurdepääs rahastamismeetoditele ja -mudelitele, sest igasugune loometegevus tähendab riski 

võtmist. 

 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) EFSI peaks keskenduma 

investeeringutele, mis eeldatavalt on 

majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 

(16) EFSI peaks keskenduma 

investeeringutele, mis eeldatavalt on 

majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 
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millega võib kaasneda asjakohane risk, 

kuid mis samas peavad vastama teatavatele 

EFSI rahastamise nõuetele. 

millega võib kaasneda asjakohane risk, 

kuid mis samas peavad vastama teatavatele 

EFSI rahastamise nõuetele. Seetõttu on 

vaja kehtestada EFSI toetuse saamiseks 

selged põhimõtted, asjakohased 

majanduslikud ja sotsiaalsed kriteeriumid 

ning tingimused. 

 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (16 a) EFSI peaks toetama ka hariduse, 

koolituse ja teadusuuringute, IKT-oskuste 

ja digitaalse kirjaoskuse arendamise ning 

kultuuri- ja loometööstuse valdkonna 

projekte. Nendesse valdkondadesse 

investeerimine peab toimuma tervikliku 

lähenemise alusel, austades kõigil 

juhtudel hariduse ja kultuuri olemuslikku 

väärtust. Otsustavad kriteeriumid 

toetatavate projektide valikul on nende 

pikaajaline mõju, kestlikkus ja kvaliteet. 

 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 

kohta taristu ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingute suurte 

projektide puhul peaks tegema 

investeeringute komitee. Investeeringute 

komiteesse peaksid kuuluma sõltumatud 

eksperdid, kellel on teadmisi ja kogemusi 

investeerimisprojektide valdkonnas. 

Investeeringute komitee peaks andma aru 

EFSI juhtorganile, kes peaks teostama 

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 

kohta taristu ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingute suurte 

projektide puhul peaks tegema 

investeeringute komitee. Investeeringute 

komiteesse peaksid kuuluma sõltumatud 

eksperdid, kellel on teadmisi ja kogemusi 

investeerimisprojektide ning rahastamis- 

ja investeerimistehingute üldeesmärkide 

toetamise valdkonnas. Investeeringute 
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järelevalvet EFSI eesmärkide saavutamise 

üle. Selleks et tõhusalt ära kasutada EIFi 

kogemusi, peaks EFSI toetama EIFi 

rahastamist, et EIF saaks võtta ette 

individuaalseid projekte väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate ning 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

äriühingute valdkonnas. 

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. 

Selgitus 

Artikli 3 lõike 5 muudatusega kohandamine. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 

rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus peaks 

andma olulist tuge projektide arendamiseks 

ja ettevalmistamiseks kogu liidus, 

kasutades ära komisjoni, EIP, riiklike 

tugipankade ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide juhtimisorganite 

teadmisi. See peaks olema ühtne 

kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud 

investeeringute tehnilise abiga liidus. 

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 

rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus peaks 

andma olulist tuge projektide arendamiseks 

ja ettevalmistamiseks kogu liidus, 

kasutades ära komisjoni, EIP, riiklike 

tugipankade ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide juhtimisorganite 

teadmisi. See peaks olema ühtne 

kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud 

investeeringute tehnilise abiga liidus, ning 

juurdepääsu sellele kontaktpunktile peaks 

soodustama mitmekeelne ja 

detsentraliseeritud lähenemine, et toetada 

teabe tulemuslikku levitamist. 

 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(29) Liidu eelarvest antava panuse 

osaliseks rahastamiseks tuleks vähendada 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 1291/20132 ette 

nähtud teadusuuringute ja innovatsiooni 

2014.–2020. aasta raamprogrammi 

„Horisont 2020” ja Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu määrusega (EL) nr 

1316/20133 ette nähtud Euroopa 

ühendamise rahastu rahastamispaketti. 

EFSI ei dubleeri kõnealuste programmide 

eesmärki. Mõlema programmi 

vähendamine tagatisfondi rahastamiseks 

peaks siiski tagama suuremad 

investeeringud nende vastavate volituste 

alla kuuluvates valdkondades, kui oleks 

võimalik teha olemasolevate programmide 

raames. EFSI peaks suutma võimendada 

ELi tagatist, et mitmekordistada 

finantsmõju teadus- ja arendustegevuse, 

innovatsiooni ja transpordi-, 

telekommunikatsiooni- ja energiataristu 

valdkonnas võrreldes sellega, kui 

vahendeid oleks kasutatud toetustena 

programmi „Horisont 2020” ja Euroopa 

ühendamise rahastu raames. Seepärast 

oleks asjakohane suunata osa kõnealuste 

programmide jaoks kavandatud 

rahastamisest ümber EFSI tarbeks. 

välja jäetud 

__________________  

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EL) nr 1291/2013, 11. detsember 

2013, millega luuakse teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogramm „Horisont 

2020” aastateks 2014–2020 ning 

tunnistatakse kehtetuks otsus nr 

1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 

104). 

 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EL) nr 1316/2013, 11. detsember 

2013, millega luuakse Euroopa 

Ühendamise Rahastu, muudetakse 

määrust (EL) nr 913/2010 ning 

tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) 
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nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 

348, 20.12.2013, lk 129). 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(32) Liikmesriigid on ka riiklikul tasandil 

alustanud projektide registrite loomist ja 

edendamist riikliku tähtsusega projektide 

jaoks. Komisjoni ja EIP koostatav teave 

peaks sisaldama viiteid asjaomastele 

riiklikele projektiregistritele. 

(32) Liikmesriigid ning piirkondlikud ja 

kohalikud omavalitsused peaksid 

tegelema projektiregistrite loomise ja 

edendamisega üleeuroopalise tähtsusega 

projektide jaoks. Komisjoni ja EIP 

koostatav teave peaks sisaldama viiteid 

asjaomastele riiklikele projektiregistritele. 

 

 

Muudatusettepanek  11 

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 ning tagada ulatuslikum ja 

kättesaadavam rahastamine kuni 3000 

töötajaga äriühingutele, keskendudes 

eelkõige väikestele ja keskmise suurusega 

ettevõtjatele. 

 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. EFSI leping on ühinemiseks avatud 

liikmesriikidele. Olemasolevate panustajate 

2. EFSI leping on ühinemiseks avatud 

liikmesriikidele. Olemasolevate panustajate 
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nõusolekul on EFSI leping avatud 

ühinemiseks ka muudele kolmandatele 

isikutele, sealhulgas riiklikele 

tugipankadele või liikmesriikide omandis 

olevatele või kontrollitavatele avalik-

õiguslikele asutustele ning erasektori 

üksustele. 

nõusolekul on EFSI leping avatud 

ühinemiseks ka muudele kolmandatele 

isikutele, sealhulgas riiklikele 

tugipankadele või liikmesriikide omandis 

olevatele või kontrollitavatele avalik-

õiguslikele asutustele, piirkondlikele ja 

kohalikele omavalitsustele ning erasektori 

üksustele. 

 

Muudatusettepanek  13 

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. 

Investeeringute komiteel tervikuna on 

laialdased eksperditeadmised artikli 5 

lõike 2 punktides a kuni e loetletud 

üldeesmärkide osas.  

Selgitus 

ELi tagatise optimaalseks kasutamiseks tuleb tagada, et investeeringute komitee sõltumatutel 

ekspertidel oleks kogemusi ka selles, kuidas toetada artikli 5 lõikes 2 loetletud üldeesmärkide 

täitmist. 

 

 

Muudatusettepanek  14 

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 turismi- ja 

tööstuskeskustes, energiavaldkonnas 

(eelkõige energiaühendused) ja digitaalse 
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taristu valdkonnas; taristu valdkonnas; 

 

 

Muudatusettepanek  15 

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 

eesmärgiga teha lõpp oskustöötajate 

nappusele, suurendada tööalast 

konkurentsivõimet ja edendada seeläbi 

majanduskasvu, sotsiaalpoliitikasse, 

sealhulgas sotsiaalkaitsesse ja 

sotsiaalteenustesse, kultuuri- ja 

loomesektorisse, tervishoidu, teadus- ja 

arendustegevusse, info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiasse ning 

innovatsiooni; 

 

 

Muudatusettepanek  16 

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 ning piirkondlike ja 

kohalike omavalitsuste toel läbipaistva 

praeguste ja võimalike tulevaste 

investeerimisprojektide registri loomist 

liidus. Register ei mõjuta lõplike projektide 

valimist toetuseks vastavalt artikli 3 lõikele 

5. 

 

 

Muudatusettepanek  17 

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 omavalitsused koostavad, 

ajakohastavad ja levitavad korrapäraselt ja 

struktureeritud viisil teavet nende 

territooriumil tehtavate praeguste ja 

tulevaste investeerimisprojektide kohta. 

 

 

Muudatusettepanek  18 

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 Euroopa 

lisaväärtuse, erasektori vahendite 

kaasamise ning hinnanguliste ja tegelike 

väljundite, tulemuste ja mõju kohta; samuti 

selle kohta, kuidas need aitasid täita liidu 

poliitika ja eelkõige liidu aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

strateegia eesmärke; 
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PÕHISEADUSKOMISJONI ARVAMUS 

eelarvekontrollikomisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja 

(EL) nr 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Arvamuse koostaja: Danuta Maria Hübner 

 

 

LÜHISELGITUS 

Ettepanek võtta vastu määrus Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) loomiseks 

on komisjoni 2014. aasta novembris käivitatud algatuse „Investeerimiskava Euroopa jaoks” 

keskmes. Ettepaneku eesmärk on elavdada Euroopa majandust, meelitades ligi täiendavaid 

avaliku sektori investeeringuid ning kasutades maksimaalselt ära avalikke vahendeid. See on 

esimene samm investeerimiskava rakendamiseks ning sellega luuakse kava jaoks vajalik 

õigusraamistik ELi õiguskorra raames. 

 

Ehkki komisjoni ettepanekus on esitatud vajalikud põhisätted EFSI loomiseks, on arvamuse 

koostaja tuvastanud mõned puudused, mis on seotud läbipaistvusega ning seotusega üldise 

institutsionaalse struktuuri ja liidu õigusraamistikuga. Eelkõige sooviks arvamuse koostaja 

tõhustada EFSI juhtimisstruktuuri, suurendades selle läbipaistvust ja demokraatlikku 

vastutust, tugevdades Euroopa Parlamendi rolli ning täpsustades ülesannete jagamist fondi 

juhtimisüksuste vahel. Eri juhtimistasandite suhteid tuleb lihtsustada, et oleks selge, kes 

vastutab otsuste eest projekti hindamise igas etapis. Igal juhul tuleb tagada projektide valikul 

täielik sõltumatus ja läbipaistvus, samuti demokraatlik vastutus, eriti seetõttu, et rahastamine 

toimub tagatiste näol osaliselt ELi eelarvest. 

 

Aruandluse puhul tuleb tugevdada parlamendi rolli. Parlamenti kui ainukest Euroopa 

kodanike poolt otse valitud institutsiooni tuleks EFSI ja selle juhtimisüksuste tegevusest 

korrapärasemalt teavitada. Lisaks sellele peaks Euroopa Investeerimispank (EIP) samuti 

andma aru Euroopa investeerimisnõustamise keskuse osutatud teenuste ja kasutatud eelarve 

kohta. 

 

Läbipaistvuse osas peaks EFSI juhtkond järgima kõiki asjaomaseid ELi eeskirju üldsuse 

juurdepääsu kohta dokumentidele ja teabele. Lisaks sellele tuleks kindlustada juhtorgani ja 
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investeeringute komitee sõltumatus poliitilisest sekkumisest ning tuleks tagada, et selle 

liikmetel on vajalikud eksperditeadmised, et hinnata paljude eri valdkondade ja geograafiliste 

piirkondade projekte. Samuti peaks kogu investeerimisvõimaluste ja projektide 

valikukriteeriumidega seotud dokumentatsioon olema avalik ning investoritele ja huvitatud 

pooltele vabalt kättesaadav. Sellega seoses peaks investeeringute komitee kehtestama selged 

ja läbipaistvad kriteeriumid projektide valikuks, et välistada poliitilise sekkumise võimalus 

ning seeläbi tagada õiglane alus erainvestorite osalemiseks.  

 

Komisjon peaks tagama kõikide osaliste võrdse ja õiglase kohtlemise EFSI projektide 

kaasrahastamisel, määrates kindlaks riigiabi hindamise põhimõtted, millele projekt peab EFSI 

toetuse saamiseks vastama. Need kriteeriumid peaksid olema samuti kõikidele investoritele 

teada. 

 

Seoses õigusakti valikuga on arvamuse koostaja seisukohal, et mõned aspektid, mille 

komisjon on soovitanud lisada EFSI lepingusse, peaksid olema pigem määruse osad, sest need 

puudutavad põhisätteid fondi juhtimise ja selle koha kohta liidu institutsionaalses struktuuris. 

Sellega seoses tuleks Euroopa investeerimisnõustamise keskuse suhtes kohaldada rangemaid 

aruandluseeskirju, sest seda rahastatakse osaliselt ELi eelarvest. 

 

Kuna liikmesriikide rahalist panust EFSIsse ei arvestata stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku 

ja parandusliku osa kohase eelarve kohandamise arvutamisel, nõuab arvamuse koostaja, et 

Eurostat võtaks võimalikult kiiresti vastu vastavad eeskirjad sellise panuse statistilise 

aruandluse kohta, et tagada õiguslik kindlus ja prognoositavus. Kokkuvõttes võib EFSId küll 

näha katalüsaatorina investeeringute suurendamiseks Euroopas, aga see võib ka sillutada teed 

paremaks majanduspoliitika koordineerimiseks ning olla isegi samm sügavama majandus- ja 

rahaliidu suunas. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Põhiseaduskomisjon palub vastutavatel majandus- ja rahanduskomisjonil ning 

eelarvekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Volitus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 

lepingut, eriti selle artikleid 172 ja 173, 

artikli 175 lõiget 3 ja artikli 182 lõiget 1, 

 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 

lepingut, eriti selle artikleid 172 ja 173, 

artikli 175 lõiget 3, artikli 182 lõiget 1 ja 

artiklit 194, 
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Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) EFSI on osa terviklikust 

lähenemisviisist, et lahendada avaliku ja 

erasektori investeeringute ebakindlusega 

seotud probleeme. Strateegia rajaneb 

kolmel alusel: mobiliseerida rahalised 

vahendid investeeringuteks, tagada 

investeeringute jõudmine reaalmajandusse 

ja parandada investeerimiskeskkonda 

liidus. 

(8) EFSI on osa terviklikust 

lähenemisviisist, et lahendada avaliku ja 

erasektori investeeringute ebakindlusega 

seotud probleeme, kuni liidu eelarve 

omavahendite süsteemi osas kokkuleppele 

jõutakse. Strateegia rajaneb kolmel alusel: 

mobiliseerida rahalised vahendid 

investeeringuteks, tagada investeeringute 

jõudmine reaalmajandusse ja parandada 

investeerimiskeskkonda majandusliku, 

sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 

saavutamiseks liidus. 

 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Tuleks parandada 

investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades 

takistused investeerimisel, tugevdades 

ühtset turgu ja edendades regulatiivset 

prognoositavust. Nii EFSI tegevus kui ka 

investeeringud kogu Euroopas tervikuna 

peaksid sellest täiendavast tööst kasu 

saama. 

(9) Tuleks parandada 

investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades 

takistused investeerimisel, tugevdades 

ühtset turgu ja edendades regulatiivset 

prognoositavust. Nii EFSI tegevus kui ka 

investeeringud kogu Euroopas tervikuna 

peaksid sellest riiklikele jõupingutustele 

lisaväärtust andvast tööst kasu saama. 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Ehkki EFSI põhieesmärk on 

suurendada investeeringuid Euroopas, 

võib see algatus mängida ka olulist rolli 
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liikmesriikide majanduspoliitika parema 

koordineerimise ning majandus- ja 

rahaliidu süvendamise edendajana. 

 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 

investeeringuid, millel on suur majanduslik 

lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 

poliitikaeesmärke. 

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 

investeeringuid, millel on suur majanduslik 

lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 

poliitikaeesmärke ja väärtusi. 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 a) Kõik peamised sätted, mis on 

seotud EFSI ja Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse loomise, 

juhtimise ja aruandlusega, sisalduvad 

käesolevas määruses ning komisjoni ja 

EIP vaheline EFSI leping peaks 

sisaldama üksnes käesoleva määruse 

rakendamiseks vajalikke meetmeid, 

piiramata liidu institutsioonide vastavaid 

volitusi. 

 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) EFSI peaks keskenduma 

investeeringutele, mis eeldatavalt on 

majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 

(16) EFSI peaks keskenduma 

investeeringutele, mis eeldatavalt on 

majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 



 

RR\1058953ET.doc 335/359 PE551.765v03-00 

 ET 

millega võib kaasneda asjakohane risk, 

kuid mis samas peavad vastama teatavatele 

EFSI rahastamise nõuetele. 

millega võib kaasneda asjakohane risk, 

kuid mis samas peavad vastama teatavatele 

EFSI rahastamise nõuetele. Kui riigi 

kontrollikoda, sõltumatu nõukogu või 

liikmesriigi korruptsioonivastane asutus 

on väljendanud kahtlusi mõne projekti, 

investeeringu liigi või avaliku sektori raha 

investeeriva asutuse kohta ja need 

kahtlused on edastatud EFSI-le, peaks 

viimane esitatud arvamusi arvesse võtma. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (16 a) EFSI juhtimisüksused (juhtorgan 

ja investeeringute komitee) peaksid neile 

käesoleva määrusega antud ülesandeid 

täites tegutsema sõltumatult ja EFSI 

huvides ning nad ei tohiks küsida ega 

võtta vastu suuniseid üheltki avalikult ega 

eraõiguslikult asutuselt. 

 

 

Muudatusettepanek  9 

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 

(17) Otsuseid EFSI toetuse kasutamise 

kohta taristu ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingute suurte 

projektide puhul peaks tegema 

investeeringute komitee. Investeeringute 

komiteesse peaksid kuuluma sõltumatud ja 

erapooletud eksperdid, kellel on teadmisi 

ja kogemusi investeerimisprojektide 

valdkonnas. Investeeringute komitee 

eksperdid tuleks valida läbipaistva 

menetluse teel, mis tagab, et komitee 

käsutuses on võimalikult laialdased 
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kogemusi, peaks EFSI toetama EIFi 

rahastamist, et EIF saaks võtta ette 

individuaalseid projekte väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate ning 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

äriühingute valdkonnas. 

eksperditeadmised, mis hõlmavad 

erinevaid liidu majandussektoreid ja 

geograafilisi turge. 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. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17 a) Investeeringute komitee peaks 

kehtestama projektide hindamiseks 

läbipaistvad, õiglased ja objektiivsed 

kriteeriumid, mis peaksid olema 

avalikkusele teada ning aitama 

investeeringute komiteed tema 

kaalutlustes. Investeeringute komitee 

kaalutluste tulemused peaksid olema 

avalikkusele teada. 

 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) EFSI vahendite täiendavaks 

suurendamiseks peaks selles osalemine 

olema olemasolevate panustajate 

nõusolekul avatud kolmandatele isikutele, 

sealhulgas liikmesriikidele, riiklikele 

tugipankadele või liikmesriikide omandis 

olevatele või kontrollitavatele avalik-

(19) EFSI vahendite täiendavaks 

suurendamiseks peaks selles osalemine 

olema olemasolevate panustajate 

nõusolekul avatud kolmandatele isikutele, 

sealhulgas liikmesriikidele, riiklikele ja 

piirkondlikele tugipankadele või 

liikmesriikide ja piirkondlike 
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õiguslikele asutustele, erasektori üksustele 

ja liiduvälistele üksustele. Kolmandad 

isikud võivad otseselt panustada EFSI ja 

võtta osa EFSI juhtimisstruktuurist. 

omavalitsuste omandis olevatele või 

kontrollitavatele avalik-õiguslikele 

asutustele, erasektori üksustele ja 

liiduvälistele üksustele. Kolmandad isikud 

võivad otseselt panustada EFSI.  

 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Tingimusel et täidetud on kõik 

asjaomased abikõlblikkuse kriteeriumid, 

võivad liikmesriigid kasutada Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfonde, et 

panustada selliste toetuskõlblike 

projektide rahastamisse, mida toetatakse 

ELi tagatisega. Kõnealuse lähenemisviisi 

paindlikkus peaks võimaldama 

maksimaalselt tõmmata ligi investoreid 

EFSI investeeringute valdkondades. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 

lepingule peaksid EFSI toetatavad taristu- 

ja projektiinvesteeringud olema kooskõlas 

riigiabi eeskirjadega. Sellega seoses teatas 

komisjon, et määrab kindlaks riigiabi 

hindamise põhimõtted, millele projekt peab 

EFSI toetuse saamiseks vastama. Komisjon 

on teatanud, et juhul, kui projekt vastab 

kõnealustele kriteeriumidele ja saab EFSI 

toetust, hinnatakse mis tahes riiklikku 

täiendavat toetust riigiabi lihtsustatud ja 

kiirendatud hindamismenetluse raames, 

mille puhul kontrollib komisjon täiendavalt 

üksnes avaliku sektori toetuse 

(22) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 

lepingule peaksid EFSI toetatavad taristu- 

ja projektiinvesteeringud olema kooskõlas 

riigiabi eeskirjadega. Sellega seoses teatas 

komisjon, et määrab kindlaks riigiabi 

hindamise põhimõtted, millele projekt peab 

EFSI toetuse saamiseks vastama. 

Kriteeriumid, mis tuleks välja töötada 

nendest põhimõtetest lähtudes, peaksid 

tagama kõikide projekti kaasrahastamises 

osalevate sidusrühmade võrdse ja õiglase 

kohtlemise. Komisjon on teatanud, et 

juhul, kui projekt vastab kõnealustele 

õiglastele ja objektiivsetele kriteeriumidele 
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proportsionaalsust (ülemäärase hüvitamise 

puudumine). Samuti on komisjon teatanud, 

et annab täiendavaid suuniseid põhimõtete 

kohta, et tagada avaliku sektori vahendite 

tõhus kasutamine. 

 

ja saab EFSI toetust, hinnatakse mis tahes 

riiklikku täiendavat toetust riigiabi 

lihtsustatud ja kiirendatud 

hindamismenetluse raames, mille puhul 

kontrollib komisjon täiendavalt üksnes 

avaliku sektori toetuse proportsionaalsust 

(ülemäärase hüvitamise puudumine). 

Samuti on komisjon teatanud, et annab 

täiendavaid suuniseid peamiste põhimõtete 

kohta, et tagada avaliku sektori vahendite 

tõhus kasutamine. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (23 a) Kuna komisjon ei võta stabiilsuse ja 

kasvu pakti ennetusliku ja parandusliku 

osa kohase eelarve kohandamise 

kindlaksmääramisel arvesse liikmesriikide 

rahalist panust EFSIsse, peaks Eurostat 

võtma võimalikult kiiresti vastu eeskirjad, 

kuidas liikmesriikide rahalist panust 

EFSIsse statistiliselt arvestada ja liigitada, 

et tagada liikmesriikide jaoks 

prognoositavus ja kindlus, kui nad 

valmistuvad oma stabiilsus- ja 

lähenemisprogramme ning riiklikke 

reformikavasid esitama. 

 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) EIP peaks korrapäraselt hindama EFSI 

toetatavaid tegevusi, et hinnata nende 

asjakohasust, tulemusi ja mõju ning teha 

kindlaks aspektid, millega saab tulevast 

tegevusi tõhustada. Sellised hindamised 

(25) EIP ja investeeringute komitee 

peaksid korrapäraselt hindama EFSI 

toetatavaid tegevusi, et hinnata nende 

asjakohasust, tulemusi ja mõju ning teha 

kindlaks aspektid, millega saab tulevast 
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peaksid toetama vastutust ja 

jätkusuutlikkuse analüüsi. 

tegevusi tõhustada, ning esitama selle 

kohta aruande Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. Sellised hindamised ja 

aruanded tuleks teha avalikuks ning need 
peaksid toetama vastutust ja 

jätkusuutlikkuse analüüsi. 

 

 

Muudatusettepanek  16 

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 avalik 

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. EIP peaks Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse osutatud 

teenuste ja tema eelarve täitmise kohta 

igal aastal Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aru andma. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(29) Liidu eelarvest antava panuse 

osaliseks rahastamiseks tuleks vähendada 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EL) nr 1291/2013 ette nähtud 

teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–

2020. aasta raamprogrammi „Horisont 

(29) Liidu eelarvest antava panuse 

osaliseks rahastamiseks tuleks vähendada 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EL) nr 1291/2013 ette nähtud 

teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–

2020. aasta raamprogrammi „Horisont 



 

PE551.765v03-00 340/359 RR\1058953ET.doc 

ET 

2020” ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 1316/2013 ette nähtud 

Euroopa ühendamise rahastu 

rahastamispaketti. EFSI ei dubleeri 

kõnealuste programmide eesmärki. 

Mõlema programmi vähendamine 

tagatisfondi rahastamiseks peaks siiski 

tagama suuremad investeeringud nende 

vastavate volituste alla kuuluvates 

valdkondades, kui oleks võimalik teha 

olemasolevate programmide raames. EFSI 

peaks suutma võimendada ELi tagatist, et 

mitmekordistada finantsmõju teadus- ja 

arendustegevuse, innovatsiooni ja 

transpordi-, telekommunikatsiooni- ja 

energiataristu valdkonnas võrreldes 

sellega, kui vahendeid oleks kasutatud 

toetustena programmi „Horisont 2020” ja 

Euroopa ühendamise rahastu raames. 

Seepärast oleks asjakohane suunata osa 

kõnealuste programmide jaoks kavandatud 

rahastamisest ümber EFSI tarbeks. 

2020” ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 1316/2013 ette nähtud 

Euroopa ühendamise rahastu 

rahastamispaketti. EFSI ei dubleeri 

kõnealuste programmide eesmärki. 

Mõlema programmi vähendamine 

tagatisfondi rahastamiseks peaks siiski 

tagama suuremad investeeringud nende 

vastavate volituste alla kuuluvates 

valdkondades, kui oleks võimalik teha 

olemasolevate programmide raames. EFSI 

peaks suutma võimendada ELi tagatist, et 

mitmekordistada finantsmõju teadus- ja 

arendustegevuse, innovatsiooni ja 

transpordi-, telekommunikatsiooni- ja 

energiataristu valdkonnas võrreldes 

sellega, kui vahendeid oleks kasutatud 

toetustena programmi „Horisont 2020” ja 

Euroopa ühendamise rahastu raames. 

Seepärast oleks asjakohane suunata osa 

kõnealuste programmide jaoks kavandatud 

rahastamisest ümber EFSI tarbeks. Nende 

programmide õigusliku aluse mis tahes 

täiendavad muudatused, mida on vaja 

nende tõhusaks toimimiseks pärast nende 

rahaliste vahendite vähendamist, tuleks 

teha võimalikult kiiresti, et vältida 

rakendamise viivitusi.  

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 31 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(31) Liidus on märkimisväärne arv 

potentsiaalselt elujõulisi projekte, mida ei 

ole rahastatud selliste projektidega seotud 

ebakindluse ja läbipaistmatuse tõttu. Sageli 

on see tingitud sellest, et erainvestorid ei 

ole projektidest teadlikud või neil ei ole 

piisavalt teavet investeerimisriskide 

hindamiseks. Komisjon ja EIP peaksid 

liikmesriikide toel edendama 

investeerimiseks sobivate praeguste ja 

tulevaste investeerimisprojektide 

(31) Liidus on märkimisväärne arv 

potentsiaalselt elujõulisi projekte, mida ei 

ole rahastatud selliste projektidega seotud 

ebakindluse ja läbipaistmatuse tõttu. Sageli 

on see tingitud sellest, et erainvestorid ei 

ole projektidest teadlikud või neil ei ole 

piisavalt teavet investeerimisriskide 

hindamiseks. Komisjon ja EIP peaksid 

liikmesriikide toel ja üksnes teavitamise 

eesmärgil edendama investeerimiseks 

sobivate praeguste ja tulevaste 
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läbipaistva registri loomist liidus. 

Projektide register peaks tagama, et teave 

investeerimisprojektide kohta 

avalikustatakse korrapäraselt ja 

struktureeritud viisil, et tagada investoritele 

usaldusväärne teave investeerimisotsuste 

tegemiseks. 

investeerimisprojektide läbipaistva registri 

loomist liidus. Projektide register peaks 

tagama, et teave investeerimisprojektide 

kohta avalikustatakse korrapäraselt ja 

struktureeritud viisil, et tagada investoritele 

usaldusväärne teave investeerimisotsuste 

tegemiseks. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 34 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(34) Selleks et tagada aruandekohustus 

Euroopa kodanike ees, peaks EIP 

korrapäraselt esitama Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruandeid EFSI 

edusammude ja mõju kohta. 

(34) Selleks et tagada aruandekohustus 

Euroopa kodanike ees, peaksid EIP ja 

EFSI juhtimisüksused korrapäraselt 

esitama Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aruandeid EFSI edusammude ja 

mõju kohta. EIP peaks kooskõlas liidu 

eeskirjadega üldsuse juurdepääsu kohta 

dokumentidele ja teabele tegema oma 

veebisaidil avalikkusele kättesaadavaks ka 

teabe kõigi EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute kohta ning selle 

kohta, kuidas need tehingud aitavad 

kaasa EFSI üldeesmärkide saavutamisele. 

 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon sõlmib Euroopa 

Investeerimispangaga (edaspidi „EIP”) 

lepingu Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (edaspidi „EFSI”) 

asutamise kohta. 

Komisjon sõlmib käesolevas määruses 

sätestatud nõuete kohaselt Euroopa 

Investeerimispangaga (edaspidi „EIP”) 

lepingu Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (edaspidi „EFSI”) 

asutamise kohta. 
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Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. EFSI leping on ühinemiseks avatud 

liikmesriikidele. Olemasolevate panustajate 

nõusolekul on EFSI leping avatud 

ühinemiseks ka muudele kolmandatele 

isikutele, sealhulgas riiklikele 

tugipankadele või liikmesriikide omandis 

olevatele või kontrollitavatele avalik-

õiguslikele asutustele ning erasektori 

üksustele. 

2. EFSI leping on EFSI lepingus 

kehtestatud tingimustel ühinemiseks 

avatud liikmesriikidele. Olemasolevate 

panustajate nõusolekul on EFSI leping 

avatud ühinemiseks ka muudele 

kolmandatele isikutele, sealhulgas 

riiklikele tugipankadele või liikmesriikide 

omandis olevatele või kontrollitavatele 

avalik-õiguslikele asutustele ning 

erasektori üksustele. Liikmesriigid ja 

muud kolmandad isikud ei tohi EFSI 

juhtimisstruktuuris osaleda. 

 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Vastavalt artiklile 17 antakse 

komisjonile õigus sõlmida delegeeritud 

õigusakti abil liidu nimel EFSIga leping 

tingimusel, et EFSI leping vastab 

käesoleva määrusega kehtestatud 

nõuetele. 

 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. Vastavalt artiklile 17 antakse 

komisjonile õigus nõustuda delegeeritud 

õigusakti abil EFSI lepingu hilisemate 
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muudatustega tingimusel, et EFSI 

lepingu muudatused vastavad käesoleva 

määrusega kehtestatud nõuetele. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) EFSI juhtimiskord vastavalt artiklile 

3, ilma et see piiraks Euroopa 

Investeerimispanga põhikirja 

kohaldamist; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  25 

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.  

Käesoleva määrusega 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. 
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Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 EIP annab kord aastas Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aru Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse osutatud 

teenuste ja tema eelarve täitmise kohta. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige -1 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1. Käesolevas artiklis osutatud EFSI 

juhtimisüksused tegutsevad neile 

käesoleva määrusega antud ülesandeid 

täites sõltumatult ja EFSI huvides ning 

nad ei küsi ega võta vastu suuniseid 

üheltki avalikult ega eraõiguslikult 

asutuselt. 

Muudatusettepanek  28 

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 oma liikmete hulgast 

eesistuja kolmeaastaseks ametiajaks, mida 

võib ühe korra pikendada. 
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Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Juhtorgan teeb otsuseid ühehäälselt. Juhtorgan teeb otsuseid ühehäälselt ning 

teeb oma otsused avalikuks ja 

kättesaadavaks.  

 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kui riigi kontrollikoda, sõltumatu 

nõukogu või liikmesriigi 

korruptsioonivastane asutus on 

väljendanud kahtlusi mõne projekti, 

investeeringu liigi või avaliku sektori raha 

investeeriva asutuse suhtes ja need 

kahtlused on edastatud EFSI-le, võtab 

juhtorgan esitatud arvamused arvesse;  

 

Muudatusettepanek  31 

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 vähemalt kord aastas 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule EFSI 

tegevusaruande. Kvartaliaruanne 

avalikustatakse. 

 Juhtorgani koosolekute protokollid 

tehakse Euroopa Parlamendile 

kättesaadavaks, sealhulgas iga projekti 

hääletustulemused juhul, kui juhtorgan ei 

teinud otsust ühehäälselt. 
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Muudatusettepanek  32 

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 ametisse avatud ja läbipaistva 

valikumenetluse alusel. Kooskõlas EIP 

menetlustega läbi viidud avatud 

valikumenetluse põhjal ja pärast 
juhtorgani kuulamist ja EIP nõusoleku 

saamist esitab komisjon Euroopa 

Parlamendile kandidaatide nimekirja 

tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitja 

ametisse nimetamiseks.  
 

 Komisjon esitab pärast EIP nõusoleku 

saamist Euroopa Parlamendile 

ettepaneku tegevdirektori ja tegevdirektori 

asetäitja ametisse nimetamise 

heakskiitmiseks. Pärast ettepaneku 

heakskiitmist nimetab juhtorgan 

tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitja 

ametisse kolmeaastaseks ametiajaks, mida 

võib ühe korra pikendada. 

 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Investeeringute komitee arvestab liidu 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse eesmärgiga ning väldib 

tasakaalustamatuse suurenemist Euroopa 

Liidu piirkondades. 
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Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Investeeringute komiteesse kuuluvad 

kaheksa sõltumatut eksperti ja 

tegevdirektor, kes valitakse avatud ja 

läbipaistva valikumenetlusega. 

Sõltumatutel ekspertidel on 

valdkonnaülene lähenemisviis ja suured 

asjakohased kogemused projektide 

rahastamise ja tehnoloogia valdkonnas, 

laialdased teadmised liidu 

majandussektoritest ja geograafilistest 

turgudest, ning juhtorgan nimetab nad 

ametisse kolmeaastaseks ametiajaks, mida 

võib pikendada. Oma tööülesandeid täites 

on investeerimiskomitee liikmed 

sõltumatud ning ei küsi ega võta vastu 

suuniseid liidult, liikmesriikidelt, 

valitsustelt, EIP-lt ega üheltki muult 

avalikult või eraõiguslikult asutuselt.  

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Investeeringute komitee koostab 

projektide hindamiseks läbipaistvad, 

õiglased ja objektiivsed kriteeriumid, mis 

tehakse avalikkusele teatavaks ning mis 

aitavad investeeringute komiteed tema 

kaalutlustes. Investeeringute komitee 

kaalutluste tulemused tehakse 

avalikkusele teatavaks. 

 

 

Muudatusettepanek  36 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Investeeringute komitee otsused tehakse 

lihthäälteenamusega. 

Investeeringute komitee otsused tehakse 

lihthäälteenamusega ning need tehakse 

avalikuks ja kättesaadavaks. 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Tegevdirektor annab juhtorganile 

investeeringute komitee tegevuse kohta 

korrapäraselt aru. 

 

 

Muudatusettepanek  38 

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 ning 

piirkondlike tugipankade toetuseks, kes 

investeerivad tehingutesse, mis vastavad 

käesoleva määruse nõuetele. Sel juhul 

määrab juhtorgan kindlaks põhimõtted 

aktsepteeritavate investeerimisplatvormide 

suhtes, millesse peavad olema kaasatud 

pädevad riigiasutused ning asjaomased 

sotsiaal- ja majanduspartnerid ning 

kodanikuühiskonna esindajad. 
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Muudatusettepanek  39 

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 kohalike omavalitsuste 

toel läbipaistva praeguste ja võimalike 

tulevaste investeerimisprojektide registri 

loomist liidus, mis tehakse avalikult 

kättesaadavaks investorite ja teiste 

huvitatud poolte jaoks. Registris 

sisalduvate projektide nimekiri 

koostatakse üksnes teavitamise eesmärgil 

ning see ei mõjuta lõplike projektide 

valimist toetuseks vastavalt artikli 3 lõikele 

5. 

 

 

Muudatusettepanek  40 

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, konsulteerides kohalike 

omavalitsustega, koostavad, ajakohastavad 

ja levitavad korrapäraselt ja struktureeritud 

viisil teavet nende territooriumil tehtavate 

praeguste ja tulevaste 

investeerimisprojektide kohta. 

 

Muudatusettepanek  41 

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 

1. EIP annab kord poolaastas, vajaduse 

korral koos EIFiga, Euroopa 

Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 

aru käesoleva määruse kohaste EIP 
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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.  

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. 

 

 

Muudatusettepanek  42 

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 

avalikustatakse ja see hõlmab järgmist: 

2. EIP annab kord poolaastas suuliselt ja 

kord aastas kirjalikult, vajaduse korral 

koos EIFiga, Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aru EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingute kohta. Mõlemad 

aruanded avalikustatakse ja need 

hõlmavad järgmist: 

 

Muudatusettepanek  43 

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, Euroopa 

Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 

igal aastal järgmise teabe: 
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 ET 

Muudatusettepanek  44 

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. Euroopa Parlamendi taotluse korral 

osalevad juhtorgani eesistuja ja 
tegevdirektor Euroopa Parlamendis 

kuulamisel, mis käsitleb EFSI tulemusi, nii 

tihti, kui parlament seda vajalikuks peab.  

 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Tegevdirektor vastab Euroopa 

Parlamendi poolt EFSI-le esitatud 

küsimustele kas suuliselt või kirjalikult, 

kuid igal juhul viie nädala jooksul alates 

küsimuse saamisest. 

2. Juhtorgani eesistuja ja tegevdirektor 

vastavad Euroopa Parlamendi poolt EFSI-

le esitatud küsimustele kas suuliselt või 

kirjalikult, kuid igal juhul viie nädala 

jooksul alates küsimuse saamisest. 

 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kõigi EFSI raames rahastatavate 

projektide suhtes kohaldatakse EIP 

kaebuste mehhanismi poliitikat ja 

menetlusi ning Euroopa Ombudsmaniga 

sõlmitud vastastikuse mõistmise 

memorandumit. 
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Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. Euroopa Parlamendi pädeva 

komisjoni taotlusel võib OLAF esitada 

teavet käesoleva määruse kohaldamise 

kohta, avaldamata teavet käimasolevate 

uurimiste kohta. 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Euroopa Parlamendi taotluse korral 

esitab komisjon Euroopa Parlamendile 

aruande käesoleva määruse rakendamise 

kohta. 

3. Euroopa Parlamendi taotluse korral 

esitab komisjon ja/või EIP Euroopa 

Parlamendile aruande käesoleva määruse 

rakendamise, ELi tagatise kasutamise 

ning tagatisfondi toimimise kohta. 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Euroopa Parlamendi taotlusel annab 

EIP Euroopa investeerimisnõustamise 

keskuse osutatud teenuste ja tema eelarve 

täitmise kohta aru. 

 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 3 b (uus) 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 b. Euroopa Parlamendi ja EIP vahel 

sõlmitakse kokkulepe EIP poolt käesoleva 

määruse kohaselt tehtud rahastamis- ja 

investeerimistehinguid puudutava 

Euroopa Parlamendi ja EIP vahelise 

teabevahetuse üksikasjaliku korra kohta. 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. EIP ja EIF esitavad Euroopa 

Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 

korrapäraselt kõik oma sõltumatud 

hindamisaruanded, milles hinnatakse EIP 

ja EIFi käesoleva määruse kohaste 

konkreetsete tegevustega saavutatud 

praktilisi tulemusi.  

4. EIP ja EIF esitavad Euroopa 

Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 

korrapäraselt – ja taotluse korral alati – 

kõik oma sõltumatud hindamisaruanded, 

milles hinnatakse EIP ja EIFi käesoleva 

määruse kohaste konkreetsete tegevustega 

saavutatud praktilisi tulemusi. 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Komisjon esitab hiljemalt [PO-l lisada 

kuupäev: kolm aastat pärast käesoleva 

määruse jõustumist] Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule aruande käesoleva määruse 

rakendamise kohta, lisades sellele mis 

tahes asjakohased ettepanekud. 

5. Komisjon esitab hiljemalt [PO-l lisada 

kuupäev: kolm aastat pärast käesoleva 

määruse jõustumist] Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule aruande käesoleva määruse 

rakendamise kohta, lisades sellele mis 

tahes asjakohased ettepanekud käesoleva 

määruse läbivaatamiseks. 
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Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 

 

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 liidu eeskirjadega 

üldsuse juurdepääsu kohta dokumentidele 

ja teabele 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.  

 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Artikli 1 lõikes 3 osutatud õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile üheks aastaks alates 

käesoleva määruse jõustumisest. 

 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Artikli 1 lõikes 4 osutatud õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile määramata ajaks. 
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 ET 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Euroopa Parlament või nõukogu võib 

artikli 8 lõikes 6 osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 

nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 

jõustub järgmisel päeval pärast selle 

avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 

otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 

ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

õigusaktide kehtivust. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 

artikli 1 lõigetes 3 ja 4 ja artikli 8 lõikes 6 

osutatud volituste delegeerimise igal ajal 

tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 

lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 

delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 

päeval pärast selle avaldamist Euroopa 

Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 

hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 

jõustunud delegeeritud õigusaktide 

kehtivust. 

 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Artikli 1 lõike 3 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. 

 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 5 



 

PE551.765v03-00 356/359 RR\1058953ET.doc 

ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Artikli 8 lõike 6 alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 

kahe 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 kahe kuu võrra. 

5. Artikli 1 lõike 4 või artikli 8 lõike 6 

alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt 

jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 

Parlament ega nõukogu ei ole kahe 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 kahe kuu võrra. 
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