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Muudatusettepanek 1

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED*

komisjoni ettepanekule

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

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrust (EL) 2015/1017 Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi 
kestuse pikendamise ning kõnealuse fondi ja Euroopa investeerimisnõustamise keskuse 

tehnilise täiustamise osas

* Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud 
tekst on tähistatud sümboliga ▌.
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EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 172 ja 173, artikli 175 
kolmandat lõiku ja artikli 182 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust, 

võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja arvamust nr 2/20161,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1) Pärast investeerimiskava esitlemist novembris 20142 on tingimused investeeringute 

kasutamiseks paranenud ning usk Euroopa majandusse ja majanduskasvu taastumas. 

Liidu majandus on neljandat aastat järjest mõõdukalt elavnenud: 2015. aastal kasvas 

sisemajanduse koguprodukt 2 %, kuid töötuse määr on endiselt kõrgem, kui see oli 

enne kriisi. Suuremate investeerimisprojektide makromajanduslik mõju ei saa olla 

kohene, ent investeerimiskavaga algatatud laiaulatuslikud jõupingutused annavad 

juba konkreetseid tulemusi, kuigi EFSI täielikku mõju majanduskasvule ei ole veel 

võimalik hinnata. Investeeringute kasv peaks 2016. ja 2017. aastal tasapisi jätkuma, 

kuid tempo on veel tagasihoidlik ja ikka veel allpool varasemat määra. 

(2) Seda positiivset hoogu tuleks hoida ja on vaja jätkata jõupingutusi, et taastada 

investeeringud, mis jõuaksid ka reaalmajandusse, pikaajaliselt ja jätkusuutlikult. 

Investeerimiskava mehhanismid toimivad ning neid tuleks tugevdada, et jätkata 

erainvesteeringute kaasamist Euroopa tuleviku seisukohalt tähtsatesse sektoritesse, 

kus esineb veel turutõrkeid või mitteoptimaalseid investeerimisolukordi, et avaldada 

tugevat makromajanduslikku mõju ja luua töökohti. 

(3) 1. juunil 2016 avaldas komisjon teatise „Euroopa investeerib taas. Euroopa 

investeerimiskava täitmise ülevaade“, milles toodi välja investeerimiskava senised 

saavutused ja kavandati järgmisi samme, sealhulgas Euroopa Strateegiliste 

1 ELT C 465, 13.12.2016, lk 1.
2 COM(2014) 903 (final).
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Investeeringute Fondi (EFSI) kestuse pikendamine kauemaks, kui algselt ette nähtud 

kolm aastat, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) komponendi 

laiendamine olemasolevas raamistikus ja Euroopa investeerimisnõustamise keskuse 

arendamine. 

(4) EIP grupi hallatav▐ EFSI on kvantitatiivses mõttes saavutamas eesmärki kaasata 

2018. aasta keskpaigaks reaalmajandusse vähemalt 315 miljardit eurot 

lisainvesteeringuid. Turg on võimalustest kinni haaranud ja investeeringud ▌vastu 

võtnud eriti kiiresti VKEde komponendi puhul, kus EFSI tulemused on oodatust 

palju paremad ka seetõttu, et fondi kiireks käimalükkamiseks kasutati Euroopa 

Investeerimisfondi (EIF) olemasolevaid volitusi (InnovFin SMEGi, COSME LGFi 

ja RCRi volitus). Juulis 2016 suurendati VKEde komponenti 500 miljoni euro võrra 

määruse (EL) 2015/1017 olemasolevatest näitajatest lähtudes. Senisest suurem osa 

rahastamisvahenditest tuleks suunata VKEdele, arvestades, et VKEde nõudlus 

EFSIst rahastamise järele on turul erakordselt suur: 40 % EFSI tõhustatud 

riskivõtmisvõimest tuleks kasutada selleks, et suurendada VKEde juurdepääsu 

rahastamisele.

(5) 28. juunil 2016 tõdes Euroopa Ülemkogu, et „Euroopa investeerimiskava, eelkõige 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) on juba andnud konkreetseid 

tulemusi ning on oluline samm, mis aitab kaasata erasektori investeeringuid, samal 

ajal arukalt kasutades nappe eelarvevahendeid. Komisjon kavatseb peatselt esitada 

ettepanekud EFSI tuleviku kohta, mille Euroopa Parlament ja nõukogu peaksid 

esmatähtsana läbi vaatama.“

(6) EFSI loodi algselt kolmeks aastaks ja selle eesmärk oli tagada investeeringuteks 

vähemalt 315 miljardit eurot. Püüd täita seda kvantitatiivset eesmärki ei tohiks 

siiski olla olulisem kui valitud projektide täiendavus. Seetõttu ei soovi komisjon 

mitte üksnes pikendada EFSI investeerimisperioodi ja suurendada 

finantssuutlikkust, vaid ka parandada täiendavuse taset. Seaduslik pikendamine ja 

suurendamine hõlmab käsiloleva mitmeaastase finantsraamistiku perioodi ja peaks 

tagama aastaks 2020 kokku vähemalt poole triljoni euro väärtuses investeeringuid. Et 

suurendada EFSI võimsust veelgi ja saavutada investeerimissihi kahekordistamise 

eesmärk, peaksid liikmesriigid seadma EFSI toetamise prioriteediks. 
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(6a) EFSI ja selle rakendamise potentsiaali ei ole võimalik täielikult ära kasutada ilma 

selliste meetmete rakendamiseta, mille eesmärk on tugevdada ühtset turgu, luua 

soodne ettevõtluskeskkond ja viia ellu sotsiaalselt tasakaalustatud ja jätkusuutlikke 

struktuurireforme. Peale selle on EFSI edu tagamiseks otsustava tähtsusega hästi 

struktureeritud projektid, mis on osa liikmesriikide tasandi investeerimis- ja 

arengukavadest. Seepärast kutsutakse liikmesriike üles toetama suutlikkuse 

suurendamist jätkusuutlike investeeringute abil, eelkõige piirkondlikul ja 

kohalikul tasandil, ning tagama, et selleks vajalikud haldusstruktuurid oleksid 

paigas.

(7) 2020. aastale järgnevaks perioodiks peaks komisjon esitama uue mitmeaastase 

finantsraamistiku alusel seadusandliku ettepaneku tervikliku investeerimiskava 

kohta, mille eesmärk on leida liidus valitsevale investeeringute puudujäägile tõhus 

lahendus. Nimetatud seadusandlik ettepanek peaks põhinema komisjoni aruande 

järeldustel ning sõltumatu hindamise tulemustel, mis tuleb esitada Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2018. Aruandes ja sõltumatul 

hindamisel tuleks käsitleda ka käesoleva määrusega muudetud määruse 

(EL) 2015/1017 rakendamist pikendatud EFSI investeerimisperioodi ajal.

(8) Pikendatud kestuse ja suurendatud finantssuutlikkusega EFSI peaks tegelema 

järelejäänud turutõrgete kõrvaldamise ja mitteoptimaalsete investeerimisolukordade 

lahendamisega ning jätkama erasektori suurema täiendavusega investeeringute 

kaasamist valdkondades, mis on Euroopas töökohtade loomise – sealhulgas noorte 

jaoks –, majanduskasvu ja konkurentsivõime seisukohalt olulised. Selleks on vaja 

investeeringuid energiasektorisse, keskkonna- ja kliimameetmetesse, sotsiaal- ja 

inimkapitali ning nendega seotud taristusse, tervishoidu, teadusuuringutesse, 

uuendustegevusse, piiriülesesse ja säästvasse transporti ning digitaliseerimisse. 

Eelkõige tuleks suurendada nende toimingute rahastamist, mida EFSI toetab, et 

saavutada Pariisi kliimakonverentsil (COP21) liidu▐ seatud ambitsioonikad 

eesmärgid ja täita liidu võetud kohustus vähendada kasvuhoonegaaside 

heitkoguseid 80–95 %. Energiaühendusega seotud prioriteetsetele projektidele ja 

energiatõhususe projektidele tuleks samuti suuremat tähelepanu pöörata. Lisaks 

peaks EFSI toetus kiirteede jaoks olema piiratud era- ja/või avaliku sektori 

transpordiinvesteeringute toetamisega Ühtekuuluvusfondi riikides, vähem 



PE611.529/ 5

ET

arenenud piirkondades või piiriüleste transpordiprojektide puhul või juhtudega, mil 

see on vajalik liiklusohutuse parandamiseks või säilitamiseks, arukate 

transpordisüsteemide arendamiseks või üleeuroopalisse transpordivõrku kuuluvate 

olemasolevate kiirteede nõuetekohasuse ja terviklikkuse tagamiseks, eelkõige mis 

puudutab ohutuid parkimisalasid, keskkonnahoidliku alternatiivkütuse tanklaid ja 

elektrisõidukite laadimise süsteeme. Digitaalsektoris ja liidu kõikehõlmava 

digitaalmajanduse poliitika raames tuleks seada uued digitaaltaristu sihid 

tagamaks, et ületatakse digitaalne lõhe ja et liit on ülemaailmne teerajaja uuel nn 

asjade interneti, blokiahela tehnoloogia ning küber- ja võrguturvalisuse ajastul. 

Kuigi põllumajanduse, kalanduse ja vesiviljeluse valdkonna projektid juba vastavad 

toetuse saamise tingimustele, tuleks selguse huvides sõnaselgelt ette näha, et sellised 

projektid kuuluvad üldiste eesmärkide alla, mis vastavad EFSI toetuse saamise 

tingimustele.

(8a) Pariisi kliimakonverentsil (COP21) seatud sihtmärkide saavutamiseks peaks EFSI 

juhatus esitama üksikasjalikud suunised ja hindamisvahendid, eelkõige seoses 

rahastamiskõlblike projektide ja EFSI üldportfelliga, pöörates erilist tähelepanu 

COP21-le. Kliimaga seotud tegevuste toetamiseks EFSI raames peaks EIP 

tuginema oma kogemusele kliimavaldkonna kõige olulisema rahastajana ning 

kasutama rahvusvahelisel tasandil kokkulepitud meetodeid, et tuvastada kliimaga 

seotud komponendid ja kulud.

(8b) Kultuuri- ja loomesektor mängib Euroopa tööstuse taastamisel tähtsat rolli, 

ergutab majanduskasvu ning on strateegiliselt võimeline tekitama 

innovatsioonieeliste ülekandumist teistesse majandusharudesse, näiteks turismi, 

jaemüüki ja digitaalsetesse tehnoloogiatesse. EFSI peaks aitama VKEdel täita 

selles sektoris kapitalipuudujääki ja üldjuhul tegelema projektidega, mille 

riskiprofiil on kõrgem kui praegustel programmist „Loov Euroopa“ ja 

tagatisrahastust toetatavatel projektidel.

(9) Projektide valimisel tuleks rohkem järgida täiendavuse kriteeriumi, mis on üks EFSI 

aluspõhimõtteid. Eelkõige tuleks EFSIst toetust anda ainult toimingutele, mille 

eesmärk on kõrvaldada tuvastatud turutõrkeid või lahendada mitteoptimaalseid 

investeerimisolukordi. Taristu- ja innovatsioonikomponendi raames taristuga seoses 
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tehtavaid toiminguid, mis ühendavad kaht või enamat liikmesriiki või piirkonda 

(sealhulgas e-taristu või võrgud TEN-T ja TEN-E) peaksid andma selget tunnistust 

täiendavusest, arvestades nende keerukust ja suurt lisaväärtust liidu jaoks. 

(9a) Täiendavuskriteeriumi täitmine sõltub piirkonna konkreetsetest 

majandustingimustest, sest projekt võib tagada täiendavuse ühes piirkonnas, kuid 

ei pruugi seda teha teises. Seetõttu peaks investeeringute komitee võtma 

täiendavuse kriteeriumi täitmise hindamisel arvesse piirkondade konkreetseid 

tingimusi.

(10) Tuleks ergutada segarahastamistoiminguid, milles on kombineeritud tagastamatu 

toetus ja/või liidu eelarvest eraldatavad rahastamisvahendid,▐ sealhulgas EFSI 

raames antavad EIP vahendid, ja muude investorite toetus, arvestades nende 

potentsiaali tõhustada EFSI sekkumist. Segarahastamise eesmärk on suurendada liidu 

eelarvest tehtavate kulutuste lisaväärtust, meelitades ligi täiendavaid vahendeid 

erainvestoritelt, ning tagada toetatavate meetmete majanduslik ja rahaline 

elujõulisus. Kuigi komisjon on juba avaldanud selle kohta konkreetsed suunised, 

tuleks EFSI ja liidu vahendite kombineerimise võimalusi edasi arendada, võttes 

samas arvesse majanduslikku tõhusust ja finantsvõimenduse piisavust. EFSI ja 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kombineeritud kasutamine võib aidata 

EFSI-l saavutada laiemat geograafilist ulatust.

(11) Selleks et suurendada EFSI kasutuselevõttu vähem arenenud ja 

üleminekupiirkondades, tuleks laiendada EFSI toetuse tingimustele vastavate 

üldeesmärkide ulatust. Kuna EFSI toetusele kvalifitseeruvate projektide suurusele 

ei peaks olema mingeid piiranguid, ei tohiks takistada väikesemahulistel 

projektidel taotleda EFSI rahastust. Pigem on vaja lisameetmeid tehnilise abi ja 

EFSI tutvustusmeetmete suurendamiseks nendes piirkondades.

(11a) Investeerimisplatvormid on oluline vahend turutõrgete kõrvaldamiseks, eelkõige 

mitut projekti ühendava, piirkondliku või temaatilise projekti, sealhulgas 

energiatõhususe projektide ja piiriüleste projektide rahastamisel. Seetõttu on 

oluline ergutada partnerlusi riikide tugipankade või finantseerimisasutustega, 

sealhulgas investeerimisplatvormide loomiseks. Selliste partnerluste raames peaks 

investeeringute komiteel olema kooskõlas juhatuse asjakohaste suunistega 
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võimalik anda asjakohase osa ELi tagatisest otse investeerimisplatvormidele ning 

liikmesriikide tugipankadele või finantseerimisasutustele ja anda seejärel otsuse 

tegemise õigus projektide väljavalimise kohta nendele üksustele. Sellisel juhul 

peaks investeeringute komiteele jääma õigus igal ajal projektide valiku menetluse 

üle järelevalvet teha, tagamaks, et seda menetlust rakendatakse kooskõlas 

käesoleva määrusega.

(11b) Võimalus ELi tagatise andmiseks otse investeerimisplatvormidele ning 

liikmesriikide tugipankadele või finantseerimisasutustele ei tohiks kaasa tuua 

selliste liikmesriikide üldist diskrimineerimist, kes ei ole selliseid üksusi asutanud, 

samuti ei tohiks see põhjustada geograafilist koondumist.

(12) Kogu investeerimisperioodi jooksul peaks liit selleks, et võimaldada EFSI-l toetada 

investeeringuid, andma liidu tagatise (edaspidi „ELi tagatis“), mis ei tohiks mingil 

juhul ületada 26 000 000 000 eurot, millest kuni 16 000 000 000 eurot peaks olema 

kättesaadav enne 6. juulit 2018.

(13) Eeldatakse, et ELi tagatise kombineerimisel EIP eraldatava 7 500 000 000 euroga 

peaks EFSI toetus võimaldama teha täiendavaid EIP ja EIFi investeeringuid 100 000 

000 000 euro ulatuses. EFSI toetatavad 100 000 000 000 eurot peaksid võimaldama 

teha 2020. aasta lõpuks reaalmajandusse vähemalt 500 000 000 000 euro ulatuses 

täiendavaid investeeringuid.

(14) Selleks et osaliselt rahastada liidu üldeelarvest täiendavate investeeringute 

toetamiseks ELi tagatisfondile eraldatavat panust, tuleks selleks otstarbeks eraldada 

mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) ülemmäärade piires 

mittesihtotstarbelisest varust 650 000 000 euro suurune summa, mille peavad iga-

aastase eelarvemenetluse raames heaks kiitma Euroopa Parlament ja nõukogu1 ▐. 

Lisaks tuleks Euroopa ühendamise rahastu rahastamisvahenditest paigutada rahastu 

toetuse ossa ümber 1 645 797 000 eurot, et hõlbustada segarahastamist koos EFSIga, 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1316/2013, 
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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või muudesse asjakohastesse rahastamisvahenditesse, eelkõige nendesse, mis on ette 

nähtud energiatõhususe parandamiseks.

(15) Tuginedes EFSI toetatavate investeeringutega seoses saadud kogemustele, peaks 

tagatisfondi sihtsumma olema 35 % ELi tagatisega võetavate kohustuste 

kogusummast, et tagada piisav kaitsetase. 

(16) Kuna VKEde nõudlus EFSIst rahastamise järele on turul erakordselt suur ja 

eeldatavasti sellisena ka püsib, tuleks EFSI VKEde komponenti laiendada. Erilist 

tähelepanu tuleks pöörata sotsiaalsetele ettevõtetele ja sotsiaalteenustele, sealhulgas 

uute instrumentide arendamise ja kasutuselevõtmise kaudu, mis on sektori vajaduste 

ja eripäradega kooskõlas.

(17) EIP ja EIF peaksid tagama, et lõppkasusaajad, sealhulgas VKEd, oleksid teadlikud 

EFSI toetuse olemasolust, et suurendada määruse (EL) nr 2015/1017 alusel antava 

ELi tagatise nähtavust. Selge viide EFSI-le peaks paiknema rahastamislepingul 

väljapaistval kohal.

(18) Selleks et suurendada EFSI toimingute läbipaistvust, peaks investeeringute komitee 

põhjendama nendes otsustes, mis avaldatakse ja tehakse kättesaadavaks, miks ta 

leiab, et toimingule tuleks anda ELi tagatis, pöörates erilist tähelepanu täiendavuse 

kriteeriumi järgimisele. Näitajate tulemustabel tuleks avaldada pärast ELi tagatise 

saanud toimingut käsitleva lepingu allkirjastamist. 

(18a) Tulemustabelit tuleks ranges vastavuses käesoleva määrusega ning delegeeritud 

määruse (EL) 2015/15581 ja selle lisaga kasutada investeeringute komitee 

sõltumatu ja läbipaistva hindamisvahendina, et seada prioriteediks ELi tagatise 

kasutamine toimingute jaoks, millel on paremad näitajad ja lisaväärtus. EIP peaks 

eelnevalt välja arvutama punktid ja näitajad ning jälgima tulemusi pärast projekti 

lõpetamist.

1 Komisjoni 22. juuli 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/1558, millega 
täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/1017, kehtestades 
ELi tagatise rakendamise eesmärgil näitajate tulemustabeli (ELT L 244, 19.9.2015, lk 
20).
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(18b) Tõhustamaks projektide hindamist, peaks juhatus investeerimissuunised läbi 

vaatama, et kehtestada tulemustabeli eri kriteeriumide minimaalne alammäär.

(19) EFSI toetatavate toimingute puhul tuleks järgida liidu hea maksuhaldustava 

põhimõtteid. EIP ei tohiks koosõlas liidu õiguse, soovituste ja suunistega kasutada 

oma toimingute teostamisel maksustamise vältimise struktuure ja eelkõige 

agressiivse maksuplaneerimise skeeme ega neis osaleda, ega anda raha 

kasusaajatele, kes selliseid struktuure kasutavad või neis osalevad.

(20) Lisaks on asjakohane esitada teatavaid tehnilisi selgitusi EFSI juhtimist ning ELi 

tagatise andmist ja sellega hõlmatud instrumente käsitleva kokkuleppe sisu kohta, 

sealhulgas vahetuskursi riski katmine teatavates olukordades. EFSI juhtimist ning 

ELi tagatise andmist käsitlevat kokkulepet EIPga tuleks vastavalt käesolevale 

määrusele kohandada.

(21) Euroopa investeerimisnõustamise keskuse tegevust tuleks tõhustada ja selle tegevuse 

raames tuleks käsitleda kõiki EFSI rakendamisel esinevaid puudusi. Keskus peaks 

kaasa aitama sellele, et projektide arendajatel oleks võimalik käivitada ja arendada 

elujõulisi, jätkusuutlikke ja kvaliteetseid projekte. Keskus peaks erilist tähelepanu 

pöörama kaht või enamat liikmesriiki või piirkonda kaasavate projektide ning 

strateegias „Euroopa 2020“ ja Pariisi kliimakonverentsil seatud eesmärkide 

saavutamisele kaasa aitavate projektide ettevalmistamise toetamisele. Keskus peaks▐ 

ka aktiivselt kaasa aitama EFSI valdkondliku ja geograafilise mitmekesisuse 

eesmärgi saavutamisele ja ennetavalt toetama EIPd▐ projektide algatamisel ja 

toimingute käivitamisel ning nõudluse soodustamisel, kui see on vajalik. Keskuse 

tegevus peaks täiendama olemasolevate struktuuride tööd ja vältida tuleks 

kattumist liikmesriikides pakutavate teenustega. Samuti peaks keskus aktiivselt 

osalema investeerimisplatvormide loomises ja andma nõu EFSI vahendite 

kombineerimiseks muude liidu rahastamisallikatega. Keskuse puhul peetakse 

vajalikuks, et ta tagaks vajaduse korral tugeva kohapealse esindatuse, et 

võimendada kohalikke teadmisi EFSIst ja võtta paremini arvesse kohalikke 

vajadusi. Keskuse eesmärk peaks olema koostöölepingute sõlmimine riiklike 

tugipankade või finantseerimisasutustega kõigis liikmesriikides ning vajaduse 

korral aidata liikmesriike riiklike tugipankade või finantseerimisasutuste loomisel. 
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Kõnealuste eesmärkide saavutamiseks peaks keskuse töötajate arv vastama 

ülesannetele, mida ta täitma peab.

(21a) Turutõrgete ja -lünkadega tegelemiseks, piisavate täiendavate investeeringute 

tegemise stimuleerimiseks ning EFSI toetatud toimingute geograafilise ja 

piirkondliku tasakaalu edendamiseks tuleb majanduskasvu, töökohtade ja 

investeeringute edendamise eesmärgi puhul rakendada integreeritud ja 

optimeeritud lähenemisviisi. Tasude poliitika peaks nende eesmärkide 

saavutamisele kaasa aitama.

(21b) Määruse (EL) 2015/1017 investeerimiseesmärkide edendamiseks tuleks ergutada 

segarahastamist koos olemasolevate fondidega, pakkudes piisavaid soodustusi 

EFSI toimingute rahastamistingimustes, kaasa arvatud tasud.

(22) Seepärast tuleks määrust (EL) nr 2015/1017 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 2015/1017 muudetakse järgmiselt.

-1) Artikli 2 punktis 4 asendatakse alapunkt b järgmisega:

„b) piiriülesed, mitut riiki hõlmavad, piirkondlikud või makropiirkondlikud 

platvormid, mis koondavad teatava geograafilise piirkonna projektidest 

huvitatud partnereid mitmest liikmesriigist, piirkonnast või kolmandast riigist;“

1) Artikli 4 lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

a) punktis a asendatakse alapunkt ii järgmisega:

„ii) EIP poolt EFSI kaudu antava rahalise toetuse suurus, mis ei ole 

väiksem kui 7 500 000 000 eurot tagatiste või rahana, ning selle 

andmise tingimused;“;

aa) punktis a asendatakse alapunkt iv järgmisega:
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„iv) ELi tagatise raames toimingutega seotud tasud, mis peavad olema 

kooskõlas EIP üldise tasude poliitikaga vastavalt käesoleva määruse 

eesmärgile. Olukorras, kus karmimad majanduslikud ja 

finantsturutingimused takistaksid elujõulise projekti teostamist, tuleb 

tagatisega seotud tasusid muuta, et edendada EFSI toetatavate 

toimingute geograafilist ja piirkondlikku tasakaalu ja tegeleda 

turutõrgetega;“;

ab) punktis b asendatakse alapunkt iii järgmisega:

„iii) säte, mille kohaselt teeb juhatus otsuseid konsensuse alusel, ning et kui 

konsensust ei ole võimalik saavutada, teeb juhatus otsuse oma 

liikmete neljaviiendikulise häälteenamusega;“;

ac) punktis b asendatakse alapunkt iv järgmisega:

„iv) tegevdirektori ja tema asetäitja ametissenimetamise kord, nende töötasu 

ja töötingimused▐ ning nende ametikohal nende asendamise 

tingimused ja kord ning aruandluse kord, ilma et see piiraks käesoleva 

määruse kohaldamist;“;

b) punktis c asendatakse alapunkt i järgmisega:

„i) kooskõlas artikliga 11 üksikasjalikud nõuded ELi tagatise andmise 

kohta, sealhulgas tagatise ulatuse reguleerimine ja eri liiki 

finantsinstrumentide portfellidele antava tagatise kindlaksmääratud 

ulatus ning sündmused, mis võivad tingida ELi tagatise realiseerimise;“

(1a) Artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Käesoleva määruse kohaldamisel tähendab „täiendavus” EFSI toetust 

toimingutele, millega kõrvaldatakse turutõrkeid või lahendatakse mitteoptimaalseid 

investeerimisolukordi ning mida EIP või EIFi poolt või olemasolevate liidu 

rahastamisvahendite abil ei oleks üldse või samas ulatuses saavutatud ilma EFSI 

toetuseta ajavahemikul, mil on võimalik kasutada ELi tagatist. EFSIst toetatud 

projektidel, mis toetavad artikli 9 lõikes 2 sätestatud üldeesmärke ning millega 
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püütakse luua töökohti ja edendada jätkusuutlikku majanduskasvu, on üldjuhul 

EIP tavatoimingutega toetatud projektidega võrreldes kõrgem riskiprofiil ning EFSI 

portfelli üldine riskiprofiil on kõrgem EIP tavapärase investeerimispoliitika kohaselt 

enne käesoleva määruse jõustumist toetatud investeeringute portfelli riskiprofiilist.

▐

EIP eritegevuse miinimumriskist väiksemat riski kätkevaid EIP projekte võib samuti 

EFSIst toetada, kui ELi tagatise kasutamine on vajalik käesoleva lõike esimeses 

lõigus määratletud täiendavuse tagamiseks.

▐

Et paremini kõrvaldada turutõrkeid või lahendada mitteoptimaalseid 

investeerimisolukordi, millega tagatakse täiendavus ja välditakse samal turul 

osalejate väljatõrjumist, iseloomustavad EFSI poolt toetatavat EIP eritegevust 

eelistatavalt, ja kui see on põhjendatud, sellised näitajad nagu allutatus ning muude 

investoritega võrreldes madalam nõudepositsioon, osalemine 

riskijagamisvahendites, piiriülesus, avatus spetsiifilistele riskidele või muud II lisas 

lähemalt kirjeldatud aspektid.

▐

Ilma et see mõjutaks nõuet vastata esimeses lõigus sätestatud täiendavuse 

määratlusele, viitavad järgmised aspektid arvestataval määral täiendavusele:

– projektid, mis hõlmavad riske, mis on iseloomulikud EIP eritegevusele, nagu 

on sätestatud EIP põhikirja artiklis 16 ja EIP krediidiriski hindamise 

põhimõte, eriti kui need projektid paiknevad vähem arenenud ja 

üleminekupiirkondades;

– projektid, mis hõlmavad kaht või enamat liikmesriiki ühendavat taristut või 

millega laiendatakse ühe liikmesriigi taristut või taristuga seotud teenuseid 

teisele liikmesriigile või teistele liikmesriikidele.

▐“
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2a) Artiklisse 5 lisatakse järgmine lõige:

2a. Kooskõlas tasude poliitikaga peab EFSI:

– võtma eelistatavalt, ja kui see on põhjendatud, muude investoritega 

võrreldes madalama nõudepositsiooni, ja tagama, et tema toimingutega 

seotud tasusid muudetakse, kaasates vajadusel segarahastamist, et 

võimaldada projektidel maksimeerida finantsvõimendust ja võtta 

arvesse kohaliku turu tingimusi; ning

– tagama, kui see on vajalik EFSI eesmärkide saavutamiseks ning 

turutõrgete ja investeerimislünkade kõrvaldamiseks, et omakapitaliga 

seotud toimingute tasude määrad jääksid allapoole sarnaste tehingute 

turuhindasid.“.

3) Artikli 6 lõike 1 sissejuhatav fraas asendatakse järgmisega: 

„EFSI lepingus on sätestatud, et EFSI toetab projekte, mille eesmärk on kõrvaldada 

turutõrkeid ja lahendada mitteoptimaalseid investeerimisolukordi ning mis:“.

3a) Artikli 6 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Piiranguid ei kehtestata niisuguste projektide suurusele, mis kvalifitseeruvad 

EFSI toetusele EIP või EIFi poolt finantsvahendajate kaudu toimingute tegemiseks. 

Selle tagamiseks, et EFSI toetus hõlmab ka väikesemahulisi projekte, laiendavad 

EIP ja EIF liikmesriikide tugipankade või finantseerimisasutustega koostööd ning 

edendavad võimalusi, mis tulenevad investeerimisplatvormide loomisest.“

4) Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

-a) lisatakse järgmine lõige:

„1a. Kõik EFSI juhtimisstruktuuridega seotud institutsioonid ja organid 

püüavad tagada kõigis EFSI juhtorganites soolise tasakaalu.“;

-aa) lõike 3 esimene lõik asendatakse järgmisega:
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„Juhatus koosneb viiest liikmest: nendest kolm nimetab komisjon, ühe EIP ja ühe 

Euroopa Parlament. Juhatus valib oma liikmete hulgast eesistuja kolmeaastaseks 

ametiajaks, mida võib pikendada ühe korra. Juhatus püüab teha oma otsuseid 

konsensuse alusel. Kui konsensust ei ole võimalik saavutada, teeb juhatus otsuseid 

oma liikmete neljaviiendikulise häälteenamusega.“;

-ab) lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Juhatuse koosolekute üksikasjalikud protokollid avaldatakse kohe, kui juhatus on 

need kinnitanud. Euroopa Parlamenti teavitatakse avaldamisest viivitamatult.“;

-ac) lõike 5 esimene lõik asendatakse järgmisega:

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

igapäevase juhtimise ja lõikes 6 osutatud investeeringute komitee koosolekute 

ettevalmistamise ja juhatamise eest. Lisaks peab tegevdirektor investeeringute 

komitee töö kohta Euroopa Parlamendile aru andma.“;

-ad) lõike 5 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Tegevdirektorit abistab tegevdirektori asetäitja. Tegevdirektor osaleb juhatuse 

koosolekutel hääleõiguseta liikmena. Juhul kui tegevdirektor ei saa juhatuse 

koosolekul või osal koosolekust viibida, osaleb seal hääleõiguseta liikmena 

tegevdirektori asetäitja.“;

-ae) lõike 6 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„6. „Avatud ja läbipaistva ning käesoleva määruse sätetega kooskõlas oleva 

valikumenetluse põhjal valib juhatus välja kandidaadi tegevdirektori ja tegevdirektori 

asetäitja ametikohale. Mõlemale makstakse palka liidu üldeelarvest.“;

a) lõiget 8 muudetakse järgmiselt:

i) punkt e asendatakse järgmisega: 

„e) kliimameetmed, keskkonnakaitse ja -juhtimine;“;

ii) lisatakse alapunkt l:
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„l) põllumajandus, kalandus ja vesiviljelus;“;

b) lõike 10 teine lause asendatakse järgmisega: 

„Investeeringute komitee liikmed edastavad juhatusele, tegevdirektorile ja 

tegevdirektori asetäitjale viivitamata kogu teabe, mis on vajalik huvide 

konflikti puudumise pidevaks kontrollimiseks.“;

c) lõikesse 11 lisatakse järgmine lause: 

„Tegevdirektori ülesanne on teavitada juhatust▐ rikkumistest, teha ettepanek 

asjakohaste meetmete kohta ja neid meetmeid rakendada.“;

d) lõike 12 teise lõigu teine lause asendatakse järgmisega:

„Otsused, millega kiidetakse heaks ELi tagatise kasutamine, on avalikud ja 

kättesaadavad üksikasjaliku protokollina. Avaldatud otsused sisaldavad otsuse 

tegemise põhjendust, pöörates erilist tähelepanu täiendavuse kriteeriumi 

järgimisele, ning selgitust selle kohta, kuidas kasutati käesoleva artikli 

lõikes 14 osutatud näitajate tulemustabelit, et õigustada ELi tagatise 

kasutamist. 

Tulemustabel on vahend investeeringute komitee jaoks, mis võimaldab tal 

ELi tagatise kasutamisel eelistada paremate näitajatega ja lisaväärtust 

loovaid toiminguid. Tulemustabel on avalikult kättesaadav pärast seda, kui 

projekti suhtes on vastu võetud lõplik otsus. Tundlikku äriteavet ei avaldata. 

Tundliku äriteabega seotud otsuste puhul edastab EIP Euroopa 

Parlamendile kõnealused otsused ning teabe projekti arendajate või 

finantsvahendajate kohta asjaomase rahastamise lõpetamise kuupäeval või 

varasemal kuupäeval, kui lõpeb äriteabe tundlikkus. Investeeringute komitee 

toetub otsuse tegemisel EIP esitatavatele dokumentidele.

EIP esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile igal aastal 

loetelu investeeringute komitee kõikidest otsustest, millega keelduti ELi 

tagatise andmisest, ning kokkuvõtte tulemustabeli tulemustest. Loetelu ja 

kokkuvõtte esitamisel kohaldatakse rangeid konfidentsiaalsusnõudeid.“;
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da) lõige 14 asendatakse järgmisega:

„14. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikli 23 lõigetega 1–3 ja 

lõikega 5 vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada käesolevat määrust 

niisuguse näitajate tulemustabeli kehtestamisega, mida investeeringute komitee 

peab kasutama, et tagada ELi tagatise võimaliku ja tegeliku kasutamise 

sõltumatu ja läbipaistev hindamine. Sellised delegeeritud õigusaktid 

valmistatakse ette tihedas dialoogis EIPga.

Tõhustamaks projektide hindamist, vaatab juhatus investeerimissuunised 

läbi, et kehtestada tulemustabeli eri kriteeriumide minimaalne alammäär.“;

4a) Artikli 8 esimese lõigu punkt b asendatakse järgmisega:

„b) hõlmavad ühes või mitmes liikmesriigis asutatud või asuvaid üksusi, mis 

ulatuvad ühte või mitmesse Euroopa naabruspoliitika, sh strateegilise 

partnerluse, laienemispoliitika, Euroopa Majanduspiirkonna või Euroopa 

Vabakaubanduse Assotsiatsiooni kohaldamisalasse jäävasse kolmandasse riiki 

või mõnesse ülemeremaasse või -territooriumile, nagu on sätestatud ELi 

toimimise lepingu II lisas, või teevad koostööd nendes kolmandates riikides, 

ülemeremaades või -territooriumidel asuvate üksustega, olenemata sellest, 

kas neis kolmandates riikides või ülemeremaades või -territooriumidel on 

olemas partner.“

5) Artiklit 9 muudetakse järgmiselt:

-a) lõike 2 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

„2.  ELi tagatis antakse EIP rahastamis- ja investeerimistoimingutele, 

mille on heaks kiitnud artikli 7 lõikes 7 osutatud investeeringute komitee, või 

rahalisteks vahenditeks või tagatisena EIFile, et teha EIP rahastamis- ja 

investeerimistoiminguid kooskõlas artikli 11 lõikega 3. Investeeringute 

komitee võib kooskõlas juhatuse suunistega anda asjakohase osa ELi 

tagatisest otse investeerimisplatvormidele ning liikmesriikide tugipankadele 

või finantseerimisasutustele ja anda otsuse tegemise õigus projektide 

väljavalimise kohta nendele üksustele. Investeeringute komiteele jääb igal 
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juhul õigus projektide valiku menetluse üle järelevalvet teha, tagamaks, et 

seda menetlust rakendatakse kooskõlas käesoleva määrusega.

Asjaomased toimingud peavad ühilduma liidu poliitikaga ja toetama mis tahes 

järgmist üldeesmärki:“;

-aa) lõike 2 punkti c lisatakse järgmine alapunkt:

„iiia) raudteetaristu ja muud raudteeprojektid;“;

-ab) lõike 2 punkti e lisatakse järgmised alapunktid:

„ia)  blokiahela tehnoloogia;

ib)asjade internet;

ic) küberturvalisus ja võrgukaitsetaristud;“;

-ac) lõike 2 punkti g alapunkti ii muudetakse järgmiselt:

„ii) kultuuri- ja loomemajandus, mille raames kiidetakse kultuuri- ja 

loomesektorile otstarbekohaste laenude andmiseks heaks 

sektoripõhised, koostoimes programmiga „Loov Euroopa“ ja 

tagatisrahastuga rakendatavad rahastamismehhanismid;“;

-ad) lõike 2 punkti g alapunkti v muudetakse järgmiselt:

„v) sotsiaalsed taristud, sotsiaalteenused ning sotsiaal- ja solidaarne 

majandus;“;

a) lõikesse 2 lisatakse punktid h ja i:

„h) säästev põllumajandus, kalandus, vesiviljelus ning muud 

biomajanduse ja -tööstuse sektorid;

i) komisjoni rakendusotsuse 2014/99/EL1 I lisas loetletud vähem 

1 Komisjoni 18. veebruari 2014. aasta rakendusotsus nr 2014/99/EL, milles sätestatakse 
loetelu piirkondadest, mis on kõlblikud abi saamiseks Euroopa Regionaalarengu Fondist 
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arenenud piirkondade ja II lisas loetletud üleminekupiirkondade puhul 

muud EIP toetuse saamise tingimustele vastavad teenused ja 

tööstusharud käesoleva määruse nõuete raames.“;

b) lõikesse 2 lisatakse järgmine lõik:

„Juhatus esitab eelkõige rahastamiskõlblike projektide ja EFSI üldportfelli 

kohta üksikasjalikud suunised ja hindamisvahendid, pöörates erilist 

tähelepanu ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. 

istungjärgule. Suunistega tagatakse, et taristu- ja innovatsioonikomponendi 

raames EFSI poolt eraldatavatest rahalistest vahenditest toetatakse vähemalt 40 

% ulatuses projektide neid osi, mis toetavad kliimameetmeid ▌.“; 

c) lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Investeerimisperiood, mille jooksul võidakse anda ELi tagatis 

käesoleva määrusega hõlmatud rahastamis- ja investeerimistoimingute 

toetuseks, kestab kuni

a) 31. detsembrini 2020 EIP toimingute puhul, mille kohta EIP ja 

toimingutest kasusaaja või finantsvahendaja on allkirjastanud 

lepingu 31. detsembriks 2022;

b) 31. detsembrini 2020 EIF toimingute puhul, mille kohta EIF ja 

finantsvahendaja on allkirjastanud lepingu 31. detsembriks 

2022.“;

d) lõige 4 jäetakse välja;

da) lisatakse järgmine lõige:

„4a. Kui liikmesriigi avaliku sektori asutus asutab investeerimisplatvormi 

või liikmesriigi tugipanga või finantseerimisasutuse, mis jagab EFSI 

eesmärke, teeb EIP selle tugipanga või finantseerimisasutusega koostööd. 

EIP teeb koostööd ka juba varem asutatud investeerimisplatvormide või 

ja Euroopa Sotsiaalfondist, ning liikmesriikidest, mis on kõlblikud abi saamiseks 
Ühtekuuluvusfondist ajavahemikul 2014–2020 (ELT L 50, 20.2.2014, lk 22).
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liikmesriikide tugipankade või finantseerimisasutustega, mis jagavad EFSI 

eesmärke.“;

db) lõike 5 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Ilma et see piiraks artikli 7 lõike 7 kohaldamist, võib investeeringute komitee 

pärast põhjalikku hindamist otsustada investeerimisplatvormi või liikmesriigi 

tugipanga või finantseerimisasutusega partnerluse lõpetada.“

5a) Artikli 10 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Artikli 9 lõike 2 kohaldamisel ja kooskõlas artikliga 11 kasutavad EIP ja 

vajaduse korral liikmesriikide tugipangad või finantseerimisasutused ning 

investeerimisplatvormid ELi tagatist käesoleva artikli lõikes 2 osutatud 

instrumentide riski katmiseks.“

6) Artikli 10 lõikes 2 asendatakse punkt a järgmisega:

„a) EIP laenud, tagatised, edasitagatised, kapitalituru instrumendid ja mis tahes 

muud liiki rahastamis- või krediidikvaliteedi parandamise instrumendid, 

sealhulgas allutatud võlad, omakapitali- või kvaasiomakapitali osalused, 

sealhulgas liikmesriikide tugipankade või finantseerimisasutuste ning 

investeerimisplatvormide või -fondide kasuks;“.

7) Artiklit 11 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. ELi tagatis ei tohi kunagi ületada 26 000 000 000 eurot, millest osa võib 

vastavalt lõikele 3 eraldada EIP poolt EIFi rahastamiseks või EIFile 

antavateks tagatisteks. Liidu üldeelarvest ELi tagatise alusel tehtavate 

netomaksete kogusumma ei tohi ületada 26 000 000 000 eurot ja enne 6. 

juulit 2018 ei tohi see ületada 16 000 000 000 eurot.“;

b) lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kui EIP rahastab EIFi EIP rahastamis- ja investeerimistoimingute 

tegemiseks või annab EIFile selleks tagatisi, antakse ELi tagatisega 



PE611.529/ 20

ET

sellisele rahastamisele või tagatistele täielik tagatis, tingimusel et EIP 

tagab vähemalt 4 000 000 000 euro ulatuses rahastamise või tagatised 

ilma ELi tagatiseta, esialgses piirsummas 6 500 000 000 eurot. Ilma et 

see piiraks lõike 1 kohaldamist, võib juhatus seda piirsummat vajaduse 

korral suurendada maksimaalselt 8 000 000 000 euroni, ilma et see 

kohustaks EIPd samuti rahastamist üle esialgse piirsumma 

suurendama.“;

c) lõikes 6 asendatakse punktid a ja b järgmisega:

„a) artikli 10 lõike 2 punktis a osutatud võlainstrumentide puhul põhisumma 

ja kogu ulatuses intressid ning muud summad, mis kuuluvad EIP-le 

tasumisele, kuid mida EIP ei ole veel saanud, kuni makseviivituse 

tekkeni asjaomase rahastamistoimingu puhul kehtinud tingimuste 

kohaselt; kahju, mis on tingitud muude vääringute kui euro kõikumistest 

turgudel, mille puhul pikaajalise riskimaandamise võimalused on 

piiratud; allutatud laenu puhul käsitatakse tasumise edasilükkamist, 

vähendatud makset või nõutavat väljumist makseviivituse tekkena;

 b) artikli 10 lõike 2 punktis a nimetatud omakapitali- või kvaasiomakapitali 

investeeringute puhul investeeritud summad ja nendega seotud 

rahastamiskulud ning muude vääringute kui euro kõikumistest tingitud 

kahju;“.

8) Artiklit 12 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Lõikes 2 osutatud tagatisfondi rahastamist kasutatakse selleks, et 

saavutada vajaminev tase (sihtsumma), mis peegeldaks ELi tagatisega 

võetud kohustuste summat. Sihtsummaks seatakse 35 % ELi tagatisega 

võetud kohustuste summast.“;

b) lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7. Alates 1. juulist 2018 esitab komisjon juhul, kui ELi tagatise 
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realiseerimise tulemusel langeb tagatisfondi tase allapoole 50 % 

sihtsummast või võib komisjoni riskihinnangu kohaselt langeda aasta 

jooksul sellest tasemest allapoole, aruande võimalike erakorraliste 

meetmete kohta.“;

c) lõiked 8, 9 ja 10 asendatakse järgmistega:

„8. Pärast ELi tagatise realiseerimist kasutatakse sihtsummat ületavat lõike 

2 punktide b ja d kohast tagatisfondi rahastamist artiklis 9 sätestatud 

investeerimisperioodi jooksul ELi tagatise taastamiseks kuni 

taastamiseni täies mahus.

9. Lõike 2 punkti c kohast tagatisfondi rahastamist kasutatakse ELi 

tagatise taastamiseks kuni selle taastamiseni täies mahus.

10. Juhul kui ELi tagatis on täielikult taastatud kuni summani 26 000 000 

000 eurot, kantakse igasugune sihtsummat ületav summa tagatisfondis 

liidu üldeelarvesse sihtotstarbelise sisetuluna vastavalt määruse (EL, 

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

millelt võidi vahendeid tagatisfondi ümber paigutada.“

9) Artiklit 14 muudetakse järgmiselt:

a) lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i) esimese lõigu teine lause asendatakse järgmisega:

„Selline tugi hõlmab sihipärase toetuse andmist tehnilise abi 

kasutamiseks projekti struktureerimiseks, uudsete 

rahastamisvahendite kasutamiseks ning avaliku ja erasektori 

partnerluse kasutamiseks ning vajaduse korral nõu andmist liidu 

õigusega seotud asjakohastes küsimustes, võttes arvesse vähem 

arenenud finantsturgudega liikmesriikide eripära ja vajadusi ning 

eri sektorites valitsevat olukorda.“;

ii) teisele lõigule lisatakse järgmine lause:
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„Samuti toetatakse sellega kliimameetmete ja ringmajanduse 

projektide või nende komponentide ettevalmistamist, eriti seoses 

Pariisi kliimakonverentsiga, digitaalsektori projektide 

ettevalmistamist ning artikli 5 lõike 1 viiendas lõigus nimetatud 

projektide ettevalmistamist.“;

b) lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

i) punkt c asendatakse järgmisega:

„c) võimendab kohalikke teadmisi, et hõlbustada EFSI toetust 

kogu liidus, ning aitab aktiivselt kaasa II lisa 8. punktis 

nimetatud EFSI valdkondliku ja geograafilise mitmekesisuse 

eesmärgi saavutamisele, toetades EIPd ning liikmesriikide 

tugipanku või finantseerimisasutusi eelkõige vähem 

arenenud ja üleminekupiirkondades toimingute algatamisel 

ja arendamisel ning soodustades kõikjal, kus vaja, nõudlust 

EFSI toetuse järele;“;

ii) punkt e asendatakse järgmisega:

„e) annab ennetavat tuge ja nõu investeerimisplatvormide, 

eelkõige piiriüleste ning mitut liikmesriiki ja/või piirkonda 

hõlmavate ning vajaduse korral kohapeal esindatud 

makropiirkondlike investeerimisplatvormide loomiseks;“;

iia) lisatakse järgmine punkt:

„ea) kasutab, muu hulgas investeerimisplatvormide kaudu, 

potentsiaali meelitada ligi ja rahastada väikesemahulisi 

projekte;”;

iii) lisatakse punkt f:

„f) annab halduskoormuse vähendamiseks ja kombineeritud 

rahastamisallikate kasutamisega seotud praktiliste 

probleemide lahendamiseks nõu selle kohta, kuidas 
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kombineerida EFSI vahenditega muid liidu 

rahastamisallikaid (nagu Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondid, programm „Horisont 2020“ ja Euroopa 

ühendamise rahastu) ▌.“;

iiia) lisatakse järgmine punkt:

„fa) pakub ennetavat tuge artikli 8 esimese lõigu punktis b 

osutatud toimingute edendamisel ja soodustamisel.“;

c) lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Lõikes 1 osutatud eesmärgi saavutamiseks ja kohalikul tasandil nõu 

andmise hõlbustamiseks püüab Euroopa investeerimisnõustamise 

keskus kasutada EIP, komisjoni, liikmesriikide tugipankade või 

finantseerimisasutuste ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

juhtimisorganite teadmisi.“;

ca) lisatakse järgmine lõige:

„5a. Euroopa investeerimisnõustamise keskus kasutab artikli 16 lõikes 2a 

osutatud nimekirja, et aidata ennetavalt ja vastavalt vajadusele 

võimalikel projektide elluviijatel EFSI kaudu rahastamise saamiseks 

esitatud ettepanekuid edasi arendada.“;

d) lõike 6 teine lause asendatakse järgmisega:

„Koostöö Euroopa investeerimisnõustamise keskuse ning liikmesriigi 

tugipanga või finantseerimisasutuse, rahvusvahelise finantseerimisasutuse või 

samaväärse finantseerimisasutuse või korraldusasutuse, sealhulgas riigisisese 

nõustajana tegutsevate asutuste vahel võib toimuda lepingulise partnerluse 

vormis. Euroopa investeerimisnõustamise keskus sõlmib kõikides 

liikmesriikides asuvate liikmesriikide tugipankade või 

finantseerimisasutustega koostöökokkulepped. Liikmesriikides, kus selliseid 

asutusi ei ole, pakub Euroopa investeerimisnõustamise keskus vajaduse 

korral ja asjaomase liikmesriigi soovil sellise asutuse asutamisel ennetavat 
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tuge ja nõu.“;

da) lisatakse järgmine lõige:

„6a. Et aktiivselt tagada kõikjal liidus nõustamisteenuste laialdane 

geograafiline ulatus ja tulemuslikult suurendada kohalikul tasandil 

EFSIt puudutavaid teadmisi, tagatakse vajaduse korral ning 

olemasolevaid tugisüsteeme arvesse võttes Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse kohalik esindus, et anda kohapeal 

reaalset, ennetavat ja vajadustele vastavat abi. Eelkõige luuakse 

esindus sellistes liikmesriikides või piirkondades, kel on EFSI alla 

kuuluvate projektide arendamisel probleeme. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse eesmärk on soodustada teadmiste 

jõudmist piirkondlikule ja kohalikule tasandile ning keskus tagab 

piirkondliku ja kohaliku suutlikkuse ja asjatundlikkuse pideva 

suurenemise.“;

db) lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7. Liidu üldeelarvest tehakse kättesaadavaks iga-aastane 20 000 000 

euro suurune baassumma, millega toetada 31. detsembrini 2020 

▌Euroopa investeerimisnõustamise keskuse tegevuskulude katmist 

lõike 2 kohaselt osutatavate Euroopa investeerimisnõustamise keskuse 

teenuste eest, mis lisanduvad muude liidu programmide raames juba 

osutatavatele teenustele, juhul kui neid kulusid ei kaeta lõikes 4 

osutatud tasudest ülejäävatest summadest.“

9a) Artikli 16 lõikes 2 asendatakse punkt f järgmisega:

„f) nende projektide kirjeldus, mille puhul Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide toetus on ühendatud EFSI toetusega, ▌mõlemast 

rahastamisallikast tehtavate sissemaksete kogusumma ja iga sellise projekti 

riskiprofiil;“.

9b) Artikli 16 lõikesse 2 lisatakse järgmine punkt:
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„j a) üksikasjalik teave EFSI raamistikus tehtavatest rahastamis- ja 

investeerimistoimingutest tulenevate maksude tasumise kohta.“

9c) Artiklisse 16 lisatakse järgmine lõige:

„2a. EIP esitab iga kuue kuu tagant Euroopa Parlamendile, nõukogule, 

komisjonile ja Euroopa investeerimisnõustamise keskusele loetelu kõikidest 

ELi tagatise kasutamiseks tehtud investeerimisettepanekutest, sealhulgas 

nendest, mis ei kuulu investeeringute komiteele esitatavasse eelvalikusse. 

Loetelu esitamisel kohaldatakse rangeid konfidentsiaalsusnõudeid.“

9d) Artiklisse 16 lisatakse järgmine lõige:

„5a. Komisjon koostab investeerimisperioodi lõpus tasude poliitika koondmõju ja 

asjakohasuse kohta aruande ning edastab selle Euroopa Parlamendile ja 

juhatusele. Aruandes sisalduvaid leide võetakse arvesse.“

9e) Artiklile 16 lisatakse järgmine lõige:

„6a. Komisjon esitab aastaaruande, milles esitatakse poliitikavaldkondade kaupa 

kõigi EFSI kaudu toetust saanud projektide üksikasjad, igast 

rahastamisallikast tehtud sissemaksete kogusumma ja riskiprofiilid.“

10) Artiklit 18 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6. Hiljemalt 31. detsembriks 2018 ja 30. juuniks 2020 esitab komisjon 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, mis sisaldab sõltumatut 

hinnangut käesoleva määruse kohaldamise kohta.“;

b) lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7.  Komisjon esitab uue mitmeaastase finantsraamistiku alusel 

tervikliku investeeringute kava kohta seadusandliku ettepaneku, mille 

eesmärk on leida liidus valitsevale investeeringute puudujäägile 

tõhus lahendus. Ettepanekus võetakse arvesse järeldusi, mis on 

tehtud sõltumatut hinnangut sisaldavas 31. detsembri 2018. aasta 
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aruandes, mis tuleb esitada piisavalt vara, et seda oleks sel eesmärgil 

võimalik arvesse võtta.“;

ba) lõige 8 asendatakse järgmisega:

„8. Lõikes 6 osutatud aruanne sisaldab hinnangut artikli 7 lõikes 14 ja II 

lisas osutatud tulemustabeli kasutamise kohta ning eelkõige iga aluse 

asjakohasuse ning nende vastava osa kohta hinnangus. Kui see on 

asjakohane ja aruandes esitatud leidudega põhjendatud, lisatakse 

aruandele ettepanek artikli 7 lõikes 14 osutatud delegeeritud 

õigusakti läbivaatamise kohta.“

11) Artiklisse 19 lisatakse järgmine lõik:

„EIP ja EIF teavitavad või kohustavad finantsvahendajaid teavitama lõppkasusaajaid, 

sealhulgas VKEsid, EFSI toetuse olemasolust ning esitama selle teabe 

rahastamislepingus, eriti VKEde puhul, ja igas EFSI toetust sisaldavas lepingus 

väljapaistval kohal, millega suurendatakse üldsuse teadlikkust ja parandatakse 

nähtavust.“

11a) Artikli 20 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Käesoleva artikli lõike 1 kohaldamisel antakse kontrollikojale taotluse alusel 

ning kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 287 lõikega 3 täielik juurdepääs 

kõikidele dokumentidele või teabele, mida ta oma ülesande täitmiseks vajab.“

12) Artikli 22 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. EIP, EIF ja kõik finantsvahendajad järgivad käesoleva määrusega hõlmatud 

rahastamis- ja investeerimistoimingute tegemisel rahapesu ärahoidmist ning 

terrorismi-, maksupettuse- ja maksudest kõrvalehoidumise vastast võitlust 

puudutavaid asjakohaseid standardeid ja kohaldatavaid õigusakte. 

▌

EIP ega EIF ei kasuta oma käesoleva määrusega hõlmatud rahastamis- ja 

investeerimistoimingute tegemiseks maksustamise vältimise struktuure, 

eelkõige agressiivset maksuplaneerimist, ega järgi tavasid, mis ei ole 
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kooskõlas ELi hea maksuhaldustava kriteeriumitega, mis on sätestatud liidu 

õigusaktides, nõukogu järeldustes, komisjoni teatistes või muus komisjoni 

ametlikus teadaandes, ega anna raha kasusaajatele, kes selliseid struktuure 

kasutavad või tavasid järgivad. 

▌

Eelkõige ei oma EIP ega EIF ärisuhteid majandusüksustega, mis kuuluvad 

jurisdiktsioonidesse või on asutatud jurisdiktsioonides, kes ei tee liiduga 

läbipaistvust ja teabevahetust käsitlevate rahvusvahelisel tasandil kokkulepitud 

maksustandardite ja liidu õigusaktide kohaldamisel koostööd. 

Finantsvahendajatega lepingute sõlmimisel võtavad EIP ja EIF käesolevas 

artiklis viidatud nõuded asjaomastesse lepingutesse üle ning nõuavad nende 

järgimise kohta riigipõhiseid aruandeid. EIP ja EIF avaldavad nimekirja 

finantsvahendajatest, kellega nad koostööd teevad, ja ajakohastavad seda 

nimekirja jooksvalt.

Hiljemalt pärast seda, kui koostööst keelduvate jurisdiktsioonide liidu loetelu 

on vastu võetud, vaatavad EIP ja EIF pärast komisjoni ja sidusrühmadega 

konsulteerimist poliitika, mida kohaldatakse koostööst keelduvate 

jurisdiktsioonide suhtes, läbi ja ajakohastavad seda. Pärast seda esitab 

komisjon igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule selle poliitika 

rakendamise kohta aruande.“ 

13) Artikli 23 lõikes 2 asendatakse esimese lõigu esimene ja teine lause järgmisega:

„Artikli 7 lõigetes 13 ja 14 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates 4. juulist 2015. Komisjon esitab delegeeritud 

volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist.“

14) II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisas sätestatule. 

▐

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja 
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LISA

järgmise dokumendi juurde:

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) 2015/1017 Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fondi kestuse pikendamise ning kõnealuse fondi ja Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse tehnilise täiustamise osas

Lisa

1) Punkti 2 muudetakse järgmiselt:

a) alapunkti b lisatakse järgmised lõigud:

„EFSI toetus kiirteede jaoks peab olema piiratud avaliku ja/või erasektori 
transpordiinvesteeringute toetamisega Ühtekuuluvusfondi riikides, vähem 
arenenud piirkondades või piiriüleste transpordiprojektide puhul või 
juhtudega, mil see on vajalik liiklusohutuse parandamiseks või säilitamiseks, 
arukate transpordisüsteemide arendamiseks või üleeuroopalisse 
transpordivõrku kuuluvate olemasolevate kiirteede nõuetekohasuse ja 
terviklikkuse tagamiseks, eelkõige mis puudutab ohutuid parkimisalasid, 
keskkonnahoidliku alternatiivkütuse tanklaid ja elektrisõidukite laadimise 
süsteeme.

EFSI toetust võib anda ka olemasoleva transporditaristu hooldamiseks ja 
parandamiseks.“;

b) alapunktis c asendatakse teine lause järgmisega:

„Seejuures eeldatakse, et EIP pakub EFSI raames rahastamist, et saavutada 
üldeesmärk, milleks on vähemalt 500 000 000 000 eurot avaliku sektori või 
erainvesteeringuid, sh rahalised vahendid, mis võetakse artikli 10 lõike 2 
punktis b osutatud instrumentidega seonduvate EFSI toimingute raames 
kasutusele EIFi ning liikmesriikide tugipankade või finantseerimisasutuste 
kaudu, ja kuni 3 000 töötajaga üksuste parem juurdepääs rahastamisele.“

2) Punkti 3 lisatakse alapunkt d:

„d) ühe või mitme järgneva omaduse esinemise korral liigitatakse toiming 
tavaliselt eritegevuseks:

– allutatus teistele laenuandjatele, sealhulgas riiklikud tugipangad ja 
erasektori laenuandjad;

– osalemine riskijagamisvahendites, milles osalemine muudab EIP avatuks 
kõrgematele riskitasemetele;

– avatus spetsiifilistele riskidele, nagu katsetamata tehnoloogia, sõltuvus 
uutest, kogemusteta või suure riskiga vastaspoolest, uudsed 
finantsstruktuurid või risk EIP, asjaomase sektori või geograafilise 
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piirkonna jaoks; 

– omakapitali tüüpi omadused, nagu tulemuspõhised maksed, või 

– muud tuvastatavad aspektid, mis suurendavad riski vastavalt EIP 
krediidiriski hindamise põhimõtetele;“. 

2a) Punkti 3 lisatakse järgmine alapunkt:

„da) täiendavuse hindamisel pööratakse tähelepanu piirkonnapõhistele 
tingimustele.“

3) Punkti 5 lisatakse järgmine lause:

„Tulemustabel avaldatakse pärast ELi tagatise saanud toimingut käsitleva 
lepingu allkirjastamist ja sellest jäetakse välja tundlik äriteave.“

4) Punkti 6 muudetakse järgmiselt:

a) alapunkti b muudetakse järgmiselt:

i) esimeses taandes asendatakse esimene ja teine lause järgmisega: 

„Võlaga seotud toimingute puhul viib EIP või EIF läbi tavapärase 
riskihindamise, mis hõlmab makseviivituse tõenäosuse ja 
sissenõudmismäära prognoose. Nende näitajate alusel määrab EIP 
või EIF kindlaks iga toimingu riskimäära.“;

ii) teises taandes asendatakse esimene lause järgmisega: 

„Igale võlatüüpi toimingule määratakse aeg-ajalt muudetava EIP 
või EIFi laenureitingu süsteemi kohaselt riskiklass (tehingu 
laenureiting).“;

iii) kolmandas taandes asendatakse esimene lause järgmisega: 

„Projektid peavad olema majanduslikult ja tehniliselt elujõulised 
ning EIP finantseerimine peab toimuma struktureeritult kooskõlas 
usaldusväärsete pangandustavadega ning vastavalt 
kõrgetasemelistele riskijuhtimispõhimõtetele, mis EIP või EIF on 
kindlaks määranud oma sisesuunistes, mida aeg-ajalt muudetakse.“;

iiia) neljas taane asendatakse järgmisega:

„Võlatüüpi toodete hinnakujundus toimub vastavalt käesoleva 
määruse sätetele.“;

b) alapunkti c muudetakse järgmiselt:

i) esimeses taandes asendatakse teine lause järgmisega: 



PE611.529/ 31

ET

„See, kas toimingut mõjutavad omakapitaliriskid või mitte, 
määratakse toimingu õiguslikust vormist ja liigendusest olenemata 
kindlaks EIP või EIFi tavapärase hindamise põhjal.“;

ii) teises taandes asendatakse esimene lause järgmisega: 

„EIP omakapitaliga seotud toiminguid viiakse ellu vastavalt EIP 
või EIFi sise-eeskirjale ja -korrale.“;

iia) kolmas taane asendatakse järgmisega:

„Omakapitaliinvesteeringute hinnakujundus toimub vastavalt 
käesoleva määruse sätetele.“

5) Punkti 7 alapunktist c jäetakse välja sõna „algse“;

6) Punkti 8 muudetakse järgmiselt:

a) esimese lõigu teises lauses jäetakse välja sõna „algse“;

b) alapunkti a esimese lõigu esimeses lauses jäetakse välja sõna „algse“;

c) alapunkti b esimeses lauses jäetakse välja sõna „algse“.


