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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EL) 2015/1017 maksevõime toetamise rahastamisvahendi loomise 
osas
(COM(2020)0404 – C9-0156/2020 – 2020/0106(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0404),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ning artikleid 172 ja 
173, artikli 175 kolmandat lõiku ja artikli 182 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas 
ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0156/2020),

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning eelarvekontrollikomisjoni arvamusi, 

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni kirja,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-
0000/2020),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Ettevõtja tasandi andmetel 
põhinevate komisjoni hinnangute järgi 

(1) Ettevõtja tasandi andmetel 
põhinevate komisjoni hinnangute järgi 
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võivad COVID-19 pandeemiast tulenevad 
omakapitali taastamise vajadused olla 
2020. aastal ligikaudu 720 miljardit eurot. 
Summa võib suureneda, kui 
liikumispiirangud kehtivad eeldatust 
kauem või need tuleb nakkuspuhangu 
kordumise korral taaskehtestada. Kui 
kapitali puudujäägi probleemiga ei 
tegeleta, võib see tuua kaasa pikemaajalise 
investeeringute vähenemise ja tööpuuduse 
suurenemise. Kapitali puudujäägi mõju ei 
ole sektorite ja liikmesriikide kaupa 
ühesugune, tekitades ühtsel turul erinevusi. 
Lisaks on liikmesriikide suutlikkus anda 
riigiabi väga erinev.

võivad COVID-19 pandeemiast tulenevad 
omakapitali taastamise vajadused olla 
2020. aastal ligikaudu 720 miljardit eurot. 
Summa võib olulisel määral suureneda, 
kui liikumispiirangud kehtivad eeldatust 
kauem või need tuleb nakkuspuhangu 
kordumise korral taaskehtestada. 
Stressistsenaariumi järgi võib otsene mõju 
27 ELi liikmesriigi kõigi (börsil noteeritud 
ja noteerimata) äriühingute omakapitalile 
olla kuni 1,2 triljonit eurot. Kui kapitali 
puudujäägi probleemiga ei tegeleta, võib 
see tuua kaasa pikemaajalise 
investeeringute vähenemise ja tööpuuduse 
suurenemise. Kapitali puudujäägi mõju ei 
ole sektorite ja liikmesriikide kaupa 
ühesugune, tekitades ühtsel turul erinevusi. 
Lisaks on liikmesriikide suutlikkus anda 
riigiabi väga erinev.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Maksevõime toetamise 
rahastamisvahendi eesmärk on aidata 
ettevõtetel praeguse keerulise perioodiga 
toime tulla, et nad suudaksid taastuda, 
säilitada tööhõive taseme ja 
tasakaalustada ühtse turu eeldatavaid 
moonutusi, arvestades, et teatavatel 
liikmesriikidel ei pruugi olla piisavalt 
eelarvevahendeid, et anda abivajavatele 
ettevõtetele sobivat toetust. Seetõttu võib 
ettevõtjatele mõeldud riiklike maksevõime 
toetusmeetmete võimalus liikmesriigiti 
väga palju erineda ja põhjustada 
ebavõrdsust. Lisaks on suur tõenäosus, et 
COVID-19 puhangu mõju püsib kaua 
ning seepärast võib see suutmatus aidata 
elujõulisi äriühinguid põhjustada 
süsteemseid moonutusi, mis loovad uusi 
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või kinnistavad juba olemasolevaid 
erinevusi. Arvestades, kui tihedalt on liidu 
riikide majandused omavahel seotud, 
avaldaks majanduslangus ühes ELi osas 
negatiivset ülekanduvat mõju piiriülestele 
tarneahelatele ja kogu liidu majandusele. 
Samal põhjusel oleks aga ühes liidu osas 
antaval toetusel piiriülestele 
tarneahelatele ja kogu liidu majandusele 
positiivne ülekanduv mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Maksevõime toetamise 
rahastamisvahendist toetatavad ettevõtjad 
peaksid olema asutatud ja tegutsema liidus, 
mis tähendab, et nende registrijärgne 
asukoht peaks olema mõnes liikmesriigis ja 
nad peaks tegutsema liidus selles mõttes, et 
nende sisuline tegevus ehk töötajad, 
tootmine, teadus- ja arendustegevus või 
muu äritegevus on liidus. Nende tegevus 
peaks toetama käesolevas määruses 
käsitletavaid eesmärke. Neil peaks olema 
elujõuline ärimudel ja nad ei tohiks olla 
riigiabi raamistiku7 mõistes raskustes juba 
2019. aasta lõpust. Toetus tuleks suunata 
toetuskõlblikele ettevõtjale, kes tegutsevad 
COVID-19 kriisist enim mõjutatud 
liikmesriikides ja sektorites ja/või kus riigi 
maksevõime toetuse kättesaadavus on 
piiratum.

(4) Maksevõime toetamise 
rahastamisvahendist toetatavad ettevõtjad 
peaksid olema asutatud ja tegutsema liidus, 
mis tähendab, et nende registrijärgne 
asukoht peaks olema mõnes liikmesriigis ja 
nad peaks tegutsema liidus selles mõttes, et 
nende sisuline tegevus ehk töötajad, 
tootmine, teadus- ja arendustegevus või 
muu äritegevus on liidus. Nende tegevus 
peaks toetama käesolevas määruses 
käsitletavaid eesmärke. Neil peaks olema 
elujõuline ärimudel ja nad ei tohiks olla 
riigiabi raamistiku7 mõistes raskustes juba 
2019. aasta lõpust. Toetus tuleks samuti 
suunata enne 2020. aasta lõppu vastselt 
asutatud äriühingutele, kes omandasid 
raskustes olevate äriühingute varad või 
filiaalid või haldasid neid riigiabi 
raamistiku tähenduses juba 2019. aasta 
lõpus, tingimusel et juhtkond on 
vahetunud. Mikro- või väikeettevõtjad, kes 
olid 31. detsembri 2019. aasta seisuga 
raskustes, peaksid samuti olema teatavatel 
tingimustel toetuskõlblikud, kuna nad on 
riigiabi meetmete ajutise raamistiku7a 
alusel riigiabikõlblikud. Toetus tuleks 
suunata toetuskõlblikele ettevõtjale, kes 
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tegutsevad COVID-19 kriisist enim 
mõjutatud liikmesriikides ja sektorites 
ja/või kus riigi maksevõime toetuse 
kättesaadavuse võimalus on piiratum.

_________________ _________________
7 Nagu määratletud komisjoni 17. juuni 
2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi 
aluslepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki 
abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks) artikli 2 punktis 18 
(ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

7 Nagu määratletud komisjoni 17. juuni 
2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi 
aluslepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki 
abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks) artikli 2 punktis 18 
(ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).
7a Komisjoni 20. märtsi 2020. aasta teatis 
„Riigiabi ajutine raamistik majanduse 
toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu 
kontekstis“.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Juhatus peaks maksevõime 
toetamise komponendis kindlaks 
määrama konkreetsed geograafilised 
kontsentratsiooni piirmäärad kooskõlas 
komisjoni kehtestatud näitajate ja 
metoodikaga, et tagada vastavalt, et 
suurema osaga maksevõime toetamise 
rahastamisvahendi ELi tagatisest 
toetatakse nende liikmesriikide 
toetuskõlblikke ettevõtjaid ja sektoreid, 
mida COVID-19 pandeemia on enim 
majanduslikult kahjustanud, ning et 
suurema osaga sellest tagatisest toetatakse 
toetuskõlblikke ettevõtjaid liikmesriikides, 
kus riikliku maksevõime toetuse 
kättesaadavus on piiratum. Piirmäärasid 
võib aja jooksul ajakohastada, võttes 
arvesse COVID-19 mõju.
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Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) ELi tagatise eraldisi tuleks vastavalt 
suurendada. Arvestades maksevõime 
toetamise komponendi alla kuuluvate 
investeerimis- ja rahastamistoimingute 
kõrget riskitaset, tuleks EFSI eraldiste 
kogumäära kohandada 45,8 %ni.

(6) ELi tagatise eraldisi tuleks vastavalt 
suurendada. Isegi õigeaegse 
omakapitalitoetuse korral võib oodata 
suuremat pankroti- ja 
mahakandmismäära kui kriisieelsel 
perioodil, eriti juhul, kui 
taaskehtestatakse liikumispiirangud või 
pikemas perspektiivis piiratakse 
majandustegevust. Arvestades 
maksevõime toetamise komponendi alla 
kuuluvate investeerimis- ja 
rahastamistoimingute kõrget riskitaset, 
tuleks EFSI eraldiste kogumäära 
kohandada 45,8 %ni.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Piiramata nõukogu eelisõigusi 
stabiilsuse ja kasvu pakti elluviimisel, 
tuleks liikmesriikide ühekordseid 
sissemakseid – kas liikmesriigi poolt või 
valitsemissektorisse klassifitseeritavate või 
liikmesriigi nimel tegutsevate riigi 
tugipankade poolt – EFSIsse, maksevõime 
toetamise komponendi rakendamiseks 
loodud valdkondlikesse või mitut riiki 
hõlmavatesse 
investeerimisplatvormidesse, 
eriotstarbelistesse vahenditesse või 
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fondidesse käsitada põhimõtteliselt 
ühekordsete meetmetena nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli 5 ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1467/97 artikli 
3 tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Toetus tuleks välja maksta 
paindlikul viisil, arvestades, et eri 
liikmesriigid vajavad erinevaid lahendusi. 
Need peaksid hõlmama muu hulgas EIP 
grupi rahastamist või tagatist või 
investeeringut olemasolevatesse 
sõltumatult hallatavatesse fondidesse või 
eriotstarbelistesse vahenditesse, mis 
omakorda investeerivad kõlblikesse 
ettevõtjatesse. Toetuse võiks ka suunata 
äsja loodud sõltumatult hallatavate fondide, 
sealhulgas esimest korda koostööd tegevate 
fondivalitsejate („first-time teams“) kaudu, 
või eriotstarbeliste vahendite kaudu, mis on 
loodud Euroopa, piirkondlikul või riigi 
tasandil, et saada ELi tagatis ja seejärel 
investeerida kõlblikesse ettevõtjatesse. ELi 
tagatist võiks kasutada ka riigiabi 
eeskirjade kohaselt liikmesriigi tugipanga 
või finantseerimisasutuse sekkumise 
tagamiseks või rahastamiseks koos 
toetuskõlblikke ettevõtjaid toetavate 
erainvestoritega. Vältida tuleks 
põhjendamatuid konkurentsimoonutusi 
siseturul.

(8) Toetus tuleks välja maksta 
paindlikul viisil, arvestades, et eri 
liikmesriigid vajavad erinevaid lahendusi. 
Need peaksid hõlmama muu hulgas EIP 
grupi rahastamist või tagatist või 
investeeringut olemasolevatesse 
sõltumatult hallatavatesse fondidesse või 
eriotstarbelistesse vahenditesse, mis 
omakorda investeerivad kõlblikesse 
ettevõtjatesse. Toetuse võiks ka suunata 
äsja loodud sõltumatult hallatavate fondide, 
sealhulgas esimest korda koostööd tegevate 
fondivalitsejate („first-time teams“) kaudu, 
või eriotstarbeliste vahendite kaudu, mis on 
loodud Euroopa, piirkondlikul või riigi 
tasandil, et saada ELi tagatis ja seejärel 
investeerida kõlblikesse ettevõtjatesse. 
Erasektori kaasinvestoritel peaks olema 
märkimisväärne osa kahjuriskist. ELi 
tagatist võiks kasutada ka riigiabi 
eeskirjade kohaselt liikmesriigi tugipanga 
või finantseerimisasutuse sekkumise 
tagamiseks või rahastamiseks koos 
toetuskõlblikke ettevõtjaid toetavate 
erainvestoritega. Vältida tuleks 
põhjendamatuid konkurentsimoonutusi 
siseturul.

Or. en
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Aktsiafondid, eriotstarbelised 
vahendid, investeerimisplatvormid ja 
liikmesriikide tugipangad ja 
finantseerimisasutused peaksid andma 
kõlblikele ettevõtjatele omakapitali või 
kvaasiomakapitali (näiteks hübriidlaenud, 
eelisaktsiad või konverteeritav 
omakapital), kuid mitte üksustele, mis 
sihivad varade väljaostmist (või 
asenduskapitali) odava ülesostmise 
eesmärgil.

(9) Aktsiafondid, eriotstarbelised 
vahendid, investeerimisplatvormid ja 
liikmesriikide tugipangad ja 
finantseerimisasutused peaksid andma 
kõlblikele ettevõtjatele omakapitali või 
kvaasiomakapitali (näiteks hübriidlaenud, 
allutatud võlg, eelisaktsiad või 
konverteeritav omakapital), kuid mitte 
üksustele, mis sihivad varade väljaostmist 
(või asenduskapitali) odava ülesostmise 
eesmärgil. Maksevõime toetamise 
komponendi alla kuuluvad vahendajad 
peaksid olema asutatud mõnes 
liikmesriigis ja tegutsema liidus. Juhatus 
peaks sätestama vahendajate (fondid, 
eriotstarbelised vahendid jm) kontrolliga 
seotud nõuded, võttes arvesse 
kohaldatavaid avaliku korra või 
julgeoleku kaalutlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9a) Kui finantsturu pingeline olukord 
takistaks äriühingute omakapitalibaasi ja 
nende maksevõime paranemist, peaksid 
EIP ja komisjon rakendama asjakohaseid 
muudatusi, sealhulgas ELi tagatise tasu 
osas, et aidata kaasa tegevuse 
rahastamiskulude vähendamisele, mida 
kannab EIP rahastamise saaja 
maksevõime toetamise komponendi 
raames, et seda toetust hõlbustada. 
Vajaduse korral tuleks teha sarnaseid 
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jõupingutusi selleks, et tagada EFSI 
toetus väikesemahulistele projektidele. 
Kui kohalike või piirkondlike vahendajate 
kasutamine võimaldab väikesemahuliste 
projektide puhul EFSI toetuse kulusid 
vähendada, tuleks samuti kaaluda 
vahendajate kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) On tähtis, et maksevõime toetamise 
komponent loodaks võimalikult kiiresti 
2020. aastal ja et selle saab 2021. aastal 
täies mahus kiiresti kasutusele võtta. Et 
maksevõime toetamise rahastamisvahendi 
saaks kiiresti kasutusele võtta, peaks EIP 
tegema investeeringute komiteele 
ettepaneku anda maksevõime toetamise 
komponendi ELi tagatise toetust sellistele 
tagatistele või rahastamisele, mille EIP on 
andnud ajavahemikus, mis jääb käesoleva 
määruse jõustumise ning komisjoni ja 
EIP vahel sõlmitava muudetud 
tagatislepingu allkirjastamise vahele.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12a) Et vältida kuritarvitamist ning 
maksimeerida mõju reaalmajandusele ja 
tööhõivele, tuleks ettevõtjate suhtes, kes 
saavad kasu 30 miljoni euro suurusest või 
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suuremast EFSI rahastamisest 
maksevõime toetamise komponendi 
kaudu, kohaldada piiranguid seoses 
dividendimaksete, kõrgema juhtkonna 
töötasu ja aktsiate tagasiostuga 
garantiiperioodi jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) 100 000 000 euro suuruse summaga 
tuleks toetada investeerimisfondide, 
eriotstarbeliste vahendite ja 
investeerimisplatvormide loomist ja 
haldamist liikmesriikides, eelkõige neis, 
kus aktsiafondide turud ei ole arenenud, 
ning toetada maksevõime toetamise 
komponendist rahastatavate ettevõtjate 
rohe- ja digipööret.

(13) 150 000 000 euro suuruse summaga 
tuleks toetada investeerimisfondide, 
eriotstarbeliste vahendite ja 
investeerimisplatvormide loomist ja 
haldamist liikmesriikides, eelkõige neis, 
kus aktsiafondide turud ei ole arenenud, 
ning toetada maksevõime toetamise 
komponendist rahastatavate ettevõtjate 
rohe- ja digipööret.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) InvestEU määruse alusel loodav 
investeeringute komitee peaks selle 
loomise järel vastutama ELi tagatise 
andmise eest ka käesoleva määruse alusel.

(14) InvestEU määruse alusel loodav 
investeeringute komitee peaks selle 
loomise järel vastutama ELi tagatise 
andmise eest ka käesoleva määruse alusel. 
Võttes arvesse maksevõime toetamise 
komponendi eripära, tuleks luua 
investeeringute komitee erikoosseis.

Or. en
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14a) Selleks et tagada aruandekohustus 
Euroopa kodanike ees, peaks EIP 
korrapäraselt esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruandeid 
maksevõime toetamise rahastamisvahendi 
edusammude, mõju ja toimingute kohta, 
eelkõige seoses toimingute arvuga, 
geograafilise katvuse ja sotsiaalse 
mõjuga. Euroopa Parlamendi taotluse 
korral peaksid juhatuse eesistuja ja 
tegevdirektor osalema kuulamistel ja 
vastama kindlaksmääratud aja jooksul 
küsimustele. Komisjon peaks andma igal 
aastal aru tagatisfondi olukorra kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14b) Maksevõime toetamise 
komponendi raames antav toetus peaks 
sisaldama sätteid, millega tagatakse 
jõupingutuste tegemine maksustamise 
vältimise, pettuste ja kuritarvituste 
piiramiseks ning siseturu nõuetekohase 
toimimise säilitamine.

Or. en

Muudatusettepanek 16
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16a) Selleks et täiendada käesoleva 
määruse mitteolemuslikke osi, mis on 
seotud majanduslikult kõige enam 
mõjutatud liikmesriikide ja sektorite ning 
selliste liikmesriikide 
kindlaksmääramisega, kus riikliku 
maksevõime toetuse võimalus on 
piiratum, peaks komisjonil olema õigus 
võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, 
et kehtestada näitajad ja nende 
kohaldamise metoodika. On eriti oluline, 
et komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil, ja et 
kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal 
ning nende ekspertidel on pidev 
juurdepääs komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutele, millel arutatakse 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) Artikli 2 lõikesse 1 lisatakse uus 
punkt 9a:
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9a) „eriotstarbeline vahend“ - 
maksevõime toetamise komponendi 
kohaldamisel riigi ametiasutuses 
ametlikult registreeritud juriidiline isik, 
kelle suhtes kohaldatakse selle 
liikmesriigi maksu- ja muid õiguslikke 
kohustusi, mille resident ta on.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a – alapunkt v

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(3a) Artikli 4 lõike 2 punkti a 
alapunkti v muudetakse järgmiselt:

„v) menetlused, millega aidata – ilma et 
see piiraks ELi lepingule ja ELi toimimise 
lepingule lisatud protokolli nr 5 (Euroopa 
Investeerimispanga põhikirja kohta) ja 
selles sätestatud EIP eelisõigust – 
vähendada EFSI raames EIP rahastuse 
saaja kantavaid toimingute 
rahastamiskulusid, eelkõige muutes ELi 
tagatise tasu, kui see on vajalik eelkõige 
siis, kui finantsturu pingeline olukord 
takistaks elujõulise projekti elluviimist, või 
kui on vaja hõlbustada 
investeerimisplatvormide loomist või 
projektide rahastamist sektorites või 
piirkondades, kus on tegemist olulise 
turutõrkega või mitteoptimaalse 
investeerimisolukorraga, ulatuses, mis ei 
mõjuta märkimisväärselt tagatisfondi 
vajalikku rahastamist

„v) menetlused, millega aidata – ilma et 
see piiraks ELi lepingule ja ELi toimimise 
lepingule lisatud protokolli nr 5 (Euroopa 
Investeerimispanga põhikirja kohta) ja 
selles sätestatud EIP eelisõigust – 
vähendada EFSI raames EIP rahastuse 
saaja kantavaid toimingute 
rahastamiskulusid, sealhulgas muutes ELi 
tagatise tasu, kui see on vajalik eelkõige 
siis, kui finantsturu pingeline olukord 
takistaks elujõulise projekti elluviimist, või 
kui on vaja hõlbustada 
investeerimisplatvormide loomist või 
projektide rahastamist sektorites või 
piirkondades, kus on tegemist olulise 
turutõrkega või mitteoptimaalse 
investeerimisolukorraga, või parandada 
ettevõtjate omakapitali baasi ja nende 
maksevõimet, ulatuses, mis ei mõjuta 
märkimisväärselt tagatisfondi vajalikku 
rahastamist

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=celex:32017R2396)
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 b (uus)
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(3b) Artikli 4 lõike 2 punkti b 
alapunkti i muudetakse järgmiselt:

i) juhatuse koosseis ja liikmete arv; i) juhatuse koosseis ja liikmete arv ning 
erisätted seoses Euroopa Parlamendi 
nimetatud eksperdi reisi- ja 
majutuskulude hüvitamisega;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – lõik 1a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„maksevõime toetamise komponendi 
raames antakse aga toetust ainult juhul, kui 
see aitab ettevõtjat, kes ei olnud riigiabi 
mõistes raskustes8 juba 2019. aasta lõpus, 
vaid kellel on sestpeale tekkinud 
märkimisväärsed maksevõime riskid 
COVID-19 pandeemia põhjustatud kriisi 
tõttu;“

„maksevõime toetamise komponendi 
raames antakse aga toetust ainult juhul, kui 
see aitab ettevõtjat, kes ei olnud riigiabi 
mõistes raskustes8 juba 2019. aasta lõpus, 
vaid kellel on sestpeale tekkinud 
märkimisväärsed maksevõime riskid 
COVID-19 pandeemia põhjustatud kriisi 
tõttu, või kui see aitab 31. detsembril 2020 
või enne seda asutatud ettevõtjat, kes 
omandas raskustes oleva ettevõtja varad 
või filiaalid või haldas neid juba 2019. 
aasta lõpus, tingimusel et selle juhatus ole 
sama, mis oli riigiabi määratluse kohaselt 
raskustes oleva ettevõtja juhatus.“
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Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Artikli 6 lõikele 1 lisatakse uus 
lõik:
Erandina punktist a võib maksevõime 
toetamise komponendi raames anda 
toetust mikro- või väikeettevõtjatele 
(komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 I 
lisa tähenduses), kes olid raskustes juba 
31. detsembri 2019. aasta seisuga, 
tingimusel et nende suhtes ei kohaldata 
siseriikliku õiguse kohast kollektiivset 
maksejõuetusmenetlust ja et nad ei ole 
saanud päästmisabi, välja arvatud juhul, 
kui nad on laenu tagasi maksnud või 
garantii lõpetanud hetkel, mil antakse 
toetust maksevõime toetamise 
komponendi* raames või 
ümberkorraldusabi, välja arvatud juhul, 
kui nende suhtes ei kohaldata 
maksevõime toetamise komponendi** 
raames antava toetuse ajal enam 
ümberkorralduskava.
_________________
* Teise võimalusena, kui nad on saanud 
päästmisabi, on nad abi andmise hetkel 
laenu tagasi maksnud või garantii 
lõpetanud.
** Teise võimalusena, kui nad on saanud 
ümberkorraldusabi, ei ole nad abi 
andmise ajal enam 
ümberkorralduskavaga hõlmatud.

Or. en
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Artiklisse 6 lisatakse lõige 3: välja jäetud
3. Lõikest 2 olenemata võib 
maksevõime toetamise komponendi alla 
kuuluvate rahastamis- ja 
investeerimistoimingute suhtes kehtestada 
finantsvahendajate alltoimingutele 
miinimumsuuruse piirangu.“

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 a (uus)
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) Artikli 7 lõikesse 2 lisatakse uus 
punkt ea:
ea) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2019/2088* artikli 2 punktis 
17 sätestatud põhimõtte „mitte tekitada 
olulist kahju“ järgimine.
_________________
* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
novembri 2019. aasta määrus (EL) 
2019/2088, mis käsitleb jätkusuutlikkust 
käsitleva teabe avalikustamist 
finantsteenuste sektoris (ELT L 317, 
9.12.2019, lk 1).

Or. en
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 b (uus)
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 7 – lõige 6 – lõik 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(7b) Artikli 7 lõike 6 kolmas lõik 
asendatakse järgmisega:

Euroopa Parlament korraldab võimalikult 
kiiresti, kuid hiljemalt nelja nädala jooksul 
pärast väljavalitud kandidaadi nime 
teatavaks tegemist iga ametikoha 
kandidaadi ärakuulamise.

Euroopa Parlament korraldab võimalikult 
kiiresti, kuid hiljemalt nelja nädala jooksul 
pärast väljavalitud kandidaadi nime 
teatavaks tegemist iga ametikoha 
kandidaadi avaliku ärakuulamise.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Muudatusettepanek 25
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 c (uus)
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 7 – lõige 8 – lõik 3 – punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7c) Artikli 7 lõike 8 kolmandasse lõiku 
lisatakse uus punkt la: 
la) omakapitali- ja hübriidrahastamine

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 d (uus)
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 7 – lõige 8 – lõik 3 – punkt l b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(7d) Artikli 7 lõike 8 kolmandasse lõiku 
lisatakse uus punkt lb:
lb) maksejõuetusmenetlus

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Asjaomased toimingud peavad olema 
kooskõlas liidu poliitikaga, sealhulgas 
Euroopa rohelise kokkuleppega9 ja 
strateegiaga „Euroopa digitaalse tuleviku 
kujundamine“10, ning toetama kaasavat ja 
sümmeetrilist taastamist pärast COVID-19 
pandeemiat ning ükskõik millist 
järgmistest üldeesmärkidest:“

„Asjaomased toimingud peavad olema 
kooskõlas liidu poliitikaga, sealhulgas 
Euroopa rohelise kokkuleppega, Euroopa 
uue tööstusstrateegia* ja strateegiaga 
„Euroopa digitaalse tuleviku 
kujundamine“, ning toetama kaasavat ja 
sümmeetrilist taastamist pärast COVID-19 
pandeemiat ning ükskõik millist 
järgmistest üldeesmärkidest:“

_________________
* COM(2020)102 final.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2a – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tagab, et valdavat osa maksevõime 
toetamise komponendi alla kuuluvast EFSI 
rahastusest kasutatakse selleks, et toetada 
kõlblikke ettevõtjaid liikmesriikides, kus 
riikliku maksevõime toetuse kättesaadavus 

c) tagab, et valdavat osa maksevõime 
toetamise komponendi alla kuuluvast EFSI 
rahastusest kasutatakse selleks, et toetada 
kõlblikke ettevõtjaid liikmesriikides, kus 
riikliku maksevõime toetuse 
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on piiratum. kättesaadavuse võimalus on piiratum.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhatus annab punktide a–c kohta vajaduse 
korral üksikasjalikke juhiseid.“

Komisjon kehtestab artikli 23 kohaste 
delegeeritud õigusaktidega näitajad, mida 
juhatus kasutab COVID-19 pandeemiast 
majanduslikult kõige enam mõjutatud 
liikmesriikide ja sektorite ning selliste 
liikmesriikide kindlaksmääramiseks, kus 
riigi maksevõime toetuse võimalus on 
piiratum, koos nende näitajate 
kohaldamise metoodikaga.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 a (uus)
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 5 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14a) Artikli 9 lõikesse 5 lisatakse uus 
lõik 3a:
Juhatus annab üksikasjalikke suuniseid 
erasektori kaasinvestorite kahjumiriski 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 31
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 b (uus)
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 6 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(14b) Artikli 9 lõike 6 teine lõik 
asendatakse järgmisega:

EIP võib ELi tagatist kasutada 
kumulatiivse piirmäärani, mis vastab 1 %-
le ELi tagatisega võetud kohustuste 
summast, et katta kulusid, mille oleksid 
pidanud katma rahastamis- ja 
investeerimistoimingutest kasusaajad, kuid 
mida ei saadud nendelt sisse nõuda pärast 
nende makseviivitusse jäämist.

EIP võib ELi tagatist kasutada 
kumulatiivse piirmäärani, mis vastab 1 %-
le ELi tagatisega võetud kohustuste 
summast, et katta kulusid, mille oleksid 
pidanud katma rahastamis- ja 
investeerimistoimingutest kasusaajad, kuid 
mida ei saadud nendelt sisse nõuda pärast 
nende makseviivitusse jäämist. 
Maksevõime toetamise komponendi alla 
kuuluvate toimingute puhul 
suurendatakse seda piirmäära 3 %-ni.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 c (uus)
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14c) Artiklisse 9 lisatakse uus lõik 7a:
7a. Toimingutest kasusaajad, kes 
saavad EFSIst vähemalt 30 miljonit eurot, 
ei tohi maksta dividende, teha 
mittekohustuslikke kupongimakseid ega 
osta aktsiaid tagasi. Sellise toimingutest 
kasusaaja juhtkonna liikme tasu, kes saab 
EFSIst vähemalt 30 miljonit eurot, ei tohi 
olla suurem kui selle liikme tasu 
fikseeritud osa 31. detsembri 2019. aasta 
seisuga. Isiku puhul, kes saab juhatuse 
liikmeks EFSIst raha saamise ajal või 
pärast seda, kohaldatakse tasu 
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ülemmäärana madalaimat fikseeritud 
tasu, mida juhatuse liige 31. detsembri 
2019. aasta seisuga sai. Mingil juhul ei 
tohi maksta preemiat ega muid muutuvaid 
või samaväärseid töötasuelemente.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 24
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikli 14 lõike 1 teine lõik asendatakse 
järgmisega:

„Euroopa investeerimisnõustamise keskus 
peab olema suuteline andma tehnilist abi 
artikli 9 lõikes 2 loetletud valdkondades, 
eelkõige energiatõhususe, TEN-T ja 
linnalise liikumiskeskkonna küsimustes. 
Samuti toetatakse sellega kliimameetmete 
ja ringmajanduse projektide või nende 
komponentide ettevalmistamist, eriti seoses 
COP21-ga, digitaalsektori projektide 
ettevalmistamist ning artikli 5 lõike 1 
kolmanda lõigu teises taandes nimetatud 
projektide ettevalmistamist.“

„Euroopa investeerimisnõustamise keskus 
peab olema suuteline andma tehnilist abi 
artikli 9 lõikes 2 loetletud valdkondades, 
eelkõige energiatõhususe, TEN-T ja 
linnalise liikumiskeskkonna küsimustes. 
Samuti toetatakse sellega kliimameetmete 
ja ringmajanduse projektide või nende 
komponentide ettevalmistamist, eriti seoses 
Euroopa rohelise kokkuleppe ja Pariisi 
kokkuleppega, digitaalsektori projektide 
ettevalmistamist ning artikli 5 lõike 1 
kolmanda lõigu teises taandes nimetatud 
projektide ettevalmistamist.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=celex%3A32017R2396)

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 25 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 14 – lõige 4
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(ba) Artikli 14 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:

4. EIP poolt lõike 2 kohaste Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse teenuste 
eest võetavaid tasusid kasutatakse Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse 
tegevuskulude katmiseks ja nimetatud 
teenuste osutamiseks. VKEdelt võetavatele 
tasudele kehtestatakse ülemmäär, mis on 
üks kolmandik neile antud tehnilise abi 
kuludest. Euroopa investeerimisnõustamise 
keskuse teenused, mida osutatakse avaliku 
sektori projektide arendajatele lisaks liidu 
programmide kohaselt osutatavatele 
teenustele, on tasuta.

„4. EIP poolt lõike 2 kohaste Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse teenuste 
eest võetavaid tasusid kasutatakse Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse 
tegevuskulude katmiseks ja nimetatud 
teenuste osutamiseks. VKEdelt võetavatele 
tasudele kehtestatakse ülemmäär, mis on 
üks kolmandik neile antud tehnilise abi 
kuludest, välja arvatud maksevõime 
toetamise komponendi puhul, kus 
tehniline abi VKEdele on tasuta. Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse teenused, 
mida osutatakse avaliku sektori projektide 
arendajatele lisaks liidu programmide 
kohaselt osutatavatele teenustele, on 
tasuta.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=ET)

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 25 – alapunkt b b (uus)
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 14 – lõige 9

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(bb) Artikli 14 lõige 9 asendatakse 
järgmisega:

9. EIP esitab 1. septembriks 2016 ja 
seejärel igal aastal Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja komisjonile aruande lõike 2 
kohaselt Euroopa investeerimisnõustamise 
keskuse poolt osutatud teenuste ja eelarve 
täitmise kohta. Nimetatud aruanne sisaldab 
teavet laekunud tasude ja nende kasutamise 
kohta.

„9. EIP esitab 1. septembriks 2016 ja 
seejärel igal aastal Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja komisjonile aruande lõike 2 
kohaselt Euroopa investeerimisnõustamise 
keskuse poolt osutatud teenuste ja eelarve 
täitmise kohta. Nimetatud aruanne sisaldab 
teavet laekunud tasude ja nende kasutamise 
kohta. EIP esitab 1. detsembriks 2021 ja 
seejärel igal aastal Euroopa 
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Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 
aruande lõike 2 kohaselt Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse poolt 
maksevõime toetamise komponendiga 
seoses osutatud teenuste kohta.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=ET)

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 26
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 14a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuni 100 000 000 eurot tehakse 
kättesaadavaks selliste kulude katmiseks, 
nõustamisteenuste ning tehnilise ja 
haldusabi jaoks, mis on seotud 
maksevõime toetamise komponendi 
eesmärkidel fondide, eriotstarbeliste 
vahendite, investeerimisplatvormide ja 
muude vahendite loomise ja haldamisega, 
sh artikli 14 lõike 2 punktis i osutatud toe 
andmisega, keskendudes eriti just 
liikmesriikidele, kus aktsiaturud on vähem 
arenenud. Tehniline abi on kättesaadav ka 
sellest komponendist rahastatavate 
ettevõtjate rohe- ja digipöörde toetamiseks.

Kuni 150 000 000 eurot tehakse 
kättesaadavaks selliste kulude katmiseks, 
nõustamisteenuste ning tehnilise ja 
haldusabi jaoks, mis on seotud 
maksevõime toetamise komponendi 
eesmärkidel fondide, eriotstarbeliste 
vahendite, investeerimisplatvormide ja 
muude vahendite loomise ja haldamisega, 
sh artikli 14 lõike 2 punktis i osutatud toe 
andmisega, keskendudes eriti just 
liikmesriikidele, kus aktsiaturud on vähem 
arenenud, ning fondidele, 
investeerimisplatvormidele ja 
eriotstarbelistele vahenditele, millest 
antakse toetust VKEdele. Tehniline abi on 
kättesaadav ka sellest komponendist 
rahastatavate ettevõtjate, eelkõige VKEde 
rohe- ja digipöörde toetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 26 a (uus)
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Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 15 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(26a) Artikli 15 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Komisjon loob EIP toel läbipaistva 
Euroopa investeerimisprojektide portaali 
(edaspidi „portaal”), kuhu koondatakse 
liidus praegu ja tulevikus teostatavad 
investeerimisprojektid. Portaal kujutab 
endast avalikkusele kättesaadavat ning 
kasutajasõbralikku projektiandmebaasi, 
kust on võimalik saada asjakohast teavet 
iga projekti kohta.

„1. Komisjon loob EIP toel läbipaistva 
Euroopa investeerimisprojektide portaali 
(edaspidi „portaal”), kuhu koondatakse 
kõigi kolme komponendi raames liidus 
praegu ja tulevikus teostatavad 
investeerimisprojektid. Portaal kujutab 
endast avalikkusele kättesaadavat ning 
kasutajasõbralikku projektiandmebaasi, 
kust on võimalik saada asjakohast teavet 
iga projekti kohta.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=ET)

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 27
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 1a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maksevõime toetamise komponendi alla 
kuuluvate toimingute aruandlus esitatakse 
vajaduse korral eraldi ja tagatislepingu 
kohaselt.

Maksevõime toetamise komponendi alla 
kuuluvate toimingute aruandlus esitatakse 
vajaduse korral eraldi ja EFSI lepingu 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 28 a (uus)
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 16 – lõige 6
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(28a) Artikli 16 lõige 6 asendatakse 
järgmisega:

6. Komisjon esitab iga aasta 31. 
märtsiks Euroopa Parlamendile, nõukogule 
ja kontrollikojale komisjoni 
finantsaruannete raames nõutava teabe 
tagatisfondi olukorra kohta. Lisaks esitab 
komisjon iga aasta 31. maiks Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale 
aastaaruande tagatisfondi valitsemise kohta 
eelmisel kalendriaastal, sealhulgas 
hinnangu sihtsumma asjakohasuse, 
tagatisfondi taseme ja selle täiendamise 
vajaduse kohta. Kõnealune aastaaruanne 
sisaldab ülevaadet tagatisfondi 
finantsseisundist eelmise kalendriaasta 
lõpu seisuga, eelmise kalendriaasta 
rahavoogude aruannet ning oluliste 
tehingute ülevaadet ja muud asjakohast 
teavet finantskontode kohta. Aruanne 
sisaldab ka teavet finantsjuhtimise ning 
tagatisfondi tulemuste ja riski kohta 
eelmise kalendriaasta lõpu seisuga.

6. Komisjon esitab iga aasta 31. 
märtsiks Euroopa Parlamendile, nõukogule 
ja kontrollikojale komisjoni 
finantsaruannete raames nõutava teabe 
tagatisfondi olukorra kohta. Lisaks esitab 
komisjon iga aasta 31. maiks Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale 
aastaaruande tagatisfondi valitsemise kohta 
eelmisel kalendriaastal, sealhulgas 
hinnangu sihtsumma asjakohasuse, 
tagatisfondi taseme ja selle täiendamise 
vajaduse kohta. Kõnealune aastaaruanne 
sisaldab ülevaadet tagatisfondi 
finantsseisundist eelmise kalendriaasta 
lõpu seisuga, eelmise kalendriaasta 
rahavoogude aruannet ning oluliste 
tehingute ülevaadet ja muud asjakohast 
teavet finantskontode kohta. Aruanne 
sisaldab ka teavet finantsjuhtimise ning 
tagatisfondi tulemuste ja riski kohta 
eelmise kalendriaasta lõpu seisuga. 
Komisjon esitab 31. detsembriks 2021 ja 
seejärel igal aastal Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja 
kontrollikojale aruande maksevõime 
toetamise komponendi kohta.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=ET)

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 29 a (uus)
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 18 – lõige 3 – punkt a

Kehtiv tekst Muudatusettepanek
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(29a) Artikli 18 lõike 3 punkt a 
asendatakse järgmisega:

a) avaldab EIP EFSI toimimise kohta 
põhjaliku aruande, milles esitatakse 
hinnang EFSI mõju kohta investeeringutele 
liidus, töökohtade loomisele ja rahastamise 
kättesaadavusele VKEde ning keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjate jaoks;

„a) avaldab EIP EFSI toimimise kohta 
põhjaliku aruande, milles esitatakse 
hinnang EFSI mõju kohta investeeringutele 
liidus, töökohtade loomisele, ettevõtjate 
maksevõimele ja rahastamise 
kättesaadavusele VKEde ning keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjate jaoks;“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=ET)

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 29 b (uus)
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 18 – lõige 3 – punkt b

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(29b) Artikli 18 lõike 3 punkt b 
asendatakse järgmisega:

b) avaldab komisjon põhjaliku 
aruande ELi tagatise kasutamise ja 
tagatisfondi toimimise kohta.

b) avaldab komisjon põhjaliku 
aruande ELi tagatise kasutamise ja 
tagatisfondi toimimise kohta ning selle 
kohta, kuidas see on mõjutanud liidu 
majanduse taastumist ja liidu ettevõtjate 
maksevõimet.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 29 c (uus)
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 19 – lõik 2 a (uus)



PE655.850v01-00 30/42 PR\1210910ET.docx

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29c) Artiklisse 19 lisatakse uus lõik 2a:
Toimingutest kasusaajad ja 
finantsvahendajad, kes on ettevõtjad, kelle 
konsolideeritud netokäive on vähemalt 
750 000 000 eurot, koostavad maksevõime 
toetamise komponendi alla kuuluvate 
toimingute kohta igal aastal 
tulumaksuteabe aruande ja teevad selle 
üldsusele tasuta kättesaadavaks. 
Aruandes esitatakse 
maksujurisdiktsioonide kaupa ja iga 
jurisdiktsiooni kohta, kus ettevõtja 
tegutseb, järgmine teave:
a) ettevõtja nimi ja vajaduse korral 
kõigi tema tütarettevõtjate nimed, nende 
tegevuste laadi lühikirjeldus ja nende 
geograafiline asukoht;
b)  töötajate arv täistööaja 
ekvivalendi alusel;
c) materiaalne vara, v.a raha ja raha 
ekvivalendid;
d) netokäive, mille puhul on eraldi 
eristatud käive, mis on tekkinud 
tehingutest seotud isikutega, ja käive, mis 
on tekkinud tehingutest mitteseotud 
isikutega;
e) tulumaksueelne kasum või 
kahjum;
f) kogunenud (jooksva aasta) 
tulumaksusumma, mis on asjaomase 
maksujurisdiktsiooni maksuresidentidest 
äriühingute ja filiaalide tekkinud jooksev 
maksukulu, mis on arvutatud asjaomase 
majandusaasta maksustatavalt kasumilt 
või kahjumilt;
g) tasutud tulumaks, mis on 
asjaomase maksujurisdiktsiooni 
maksuresidentidest äriühingute ja 
filiaalide poolt asjaomase majandusaasta 
jooksul tasutud tulumaks;
h) jaotamata kasum;
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i) osa- või aktsiakapital;
j) andmed saadud riiklike toetuste 
ning kõikide poliitikutele, poliitilistele 
organisatsioonidele või poliitilistele 
sihtasutustele tehtud annetuste kohta;
k) teave selle kohta, kas ettevõtja, 
tütarettevõtjad või filiaalid kasutavad 
patentidega seotud või muid nendega 
võrdväärseid maksusoodustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 29 d (uus)
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 19 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29d) Artiklisse 19 lisatakse uus lõik 2b:
Tundliku äriteabe kaitsmiseks ja ausa 
konkurentsi tagamiseks on kõnealuse 
aruandlusnõudega hõlmatud toimingutest 
kasusaajatel ja finantsvahendajatel 
lubatud jätta üks või mitu punkti 
käesolevas artiklis loetletud teabest 
aruandes ajutiselt esitamata, kui need on 
seotud ühes või mitmes 
maksujurisdiktsioonis toimuva sellist 
laadi tegevusega, mille avalikustamine 
kahjustaks tõsiselt ettevõtjate ärialast 
seisundit. Andmete esitamata jätmine ei 
tohi takistada ettevõtja maksuandmetest 
õiglase ja tasakaalustatud ülevaate 
saamist. Andmete esitamata jätmisest 
teatatakse aruandes koos iga 
maksujurisdiktsiooni kohta esitatud 
korrektse selgitusega, miks andmeid ei 
esitatud, ning teabega selle kohta, millist 
maksujurisdiktsiooni või milliseid 
maksujurisdiktsioone see puudutab.

Or. en
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 29 e (uus)
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 19 – lõik 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29e) Artiklisse 19 lisatakse uus lõik 2c:
Avaldamiskohustus lõpeb 31. detsembril 
2026, kui EIP või EIFi ja toimingutest 
kasusaaja või finantsvahendaja vahelised 
toiminguid käsitlevad lepingud lõpevad.

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 29 f (uus)
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(29f) Artikli 22 lõike 1 teine lõik 
asendatakse järgmisega:

Peale selle ei alusta EIP ega EIF uusi ega 
uuendatud toiminguid üksustega, mis 
asuvad või on asutatud jurisdiktsioonis, 
mis on vastava liidu poliitika raames 
kantud koostööd mittetegevate 
jurisdiktsioonide loetellu või mis on 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
(EL) 2015/849 artikli 9 lõike 2 kohaselt 
suure riskiga kolmandad riigid või mis ei 
järgi tõhusalt läbipaistvust ja teabevahetust 
käsitlevaid maksustandardeid, mis on 
kokku lepitud liidu või rahvusvahelisel 
tasandil.

Peale selle ei alusta EIP ega EIF uusi ega 
uuendatud toiminguid üksustega, mis 
asuvad või on asutatud jurisdiktsioonis, 
mis on vastava liidu poliitika raames 
kantud koostööd mittetegevate 
jurisdiktsioonide loetellu või mis on 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
(EL) 2018/1673 artikli 9 lõike 2 kohaselt 
suure riskiga kolmandad riigid või mis ei 
järgi tõhusalt läbipaistvust ja teabevahetust 
käsitlevaid maksustandardeid, mis on 
kokku lepitud liidu või rahvusvahelisel 
tasandil.

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 29 g (uus)
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 22 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(29g) Artikli 22 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

2. EIP kohaldab oma käesoleva 
määrusega hõlmatud rahastamis- ja 
investeerimistoimingute puhul liidu 
õiguses ja eelkõige Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EL) 2015/847 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
(EL) 2015/849 finantssüsteemi rahapesu ja 
terrorismi rahastamiseks kasutamise 
tõkestamiseks sätestatud põhimõtteid ja 
standardeid. Eelkõige seab EIP nii otse kui 
ka vahendajate kaudu toimuva käesoleva 
määruse kohase rahastamise tingimuseks 
teabe avalikustamise tegelikult kasu 
saavate omanike kohta vastavalt 
direktiivile (EL) 2015/849.

„2. EIP kohaldab oma käesoleva 
määrusega hõlmatud rahastamis- ja 
investeerimistoimingute puhul liidu 
õiguses ja eelkõige Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EL) 2015/847 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
(EL) 2018/1673 finantssüsteemi rahapesu 
ja terrorismi rahastamiseks kasutamise 
tõkestamiseks sätestatud põhimõtteid ja 
standardeid. Eelkõige seab EIP nii otse kui 
ka vahendajate kaudu toimuva käesoleva 
määruse kohase rahastamise tingimuseks 
teabe avalikustamise tegelikult kasu 
saavate omanike kohta vastavalt 
direktiivile (EL) 2018/1673.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 29 h (uus)
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29h) Lisatakse uus artikkel 22a:
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Artikkel 22a
Hea maksuhaldustava põhimõtted
1. Finantsvahendajatel või heakskiidetud 
kõlblikel üksustel, kes viivad ellu projekte 
maksevõime toetamise komponendi 
raames, ei tohi seoses aruantavate 
piiriüleste skeemidega olla nõukogu 
direktiivi (EL) 2018/822* kohaseid 
aruantavaid skeeme, välja arvatud juhul, 
kui sellised üksused kohustuvad 
asjaomased aruantavad skeemid 
kaheteistkümne kuu jooksul alates EIP ja 
toimingutest kasusaaja või 
finantsvahendaja vahelise lepingu 
kuupäevast tühistama. Suurettevõtjatel, 
kes on suurettevõtjad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2013/34/EL** (teatavat liiki ettevõtjate 
aruandeaasta finantsaruannete, 
konsolideeritud finantsaruannete ja 
nendega seotud aruannete kohta) 
tähenduses ja kes on toimingutest 
kasusaajad, ei tohi seoses aruantavate 
piiriüleste skeemidega olla maksevõime 
toetamise komponendi raames nõukogu 
direktiivi (EL) 2018/822 kohaseid 
aruantavaid skeeme, välja arvatud juhul, 
kui sellised ettevõtjad kohustuvad 
asjaomased aruantavad skeemid 
kaheteistkümne kuu jooksul alates EIP ja 
toimingutest kasusaaja või 
finantsvahendaja vahelise lepingu 
kuupäevast tühistama.
2. Vastavalt komisjoni soovitusele C(2020) 
4885 final*** ei tohi maksevõime 
toetamise komponendi kaudu toetust saav 
üksus
a) olla maksuresident ega olla asutatud 
koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide 
ELi loetellu kantud jurisdiktsioonide 
õigusaktide alusel;
b) olla otseselt ega kaudselt koostööd 
mittetegevate jurisdiktsioonide ELi 
loetellu kantud jurisdiktsioonide 
aktsionäride kontrolli all kuni tegelikult 
kasu saava omaniku tasandini, nagu on 
määratletud direktiivi (EL) 2015/849**** 
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artikli 3 punktis 6;
c) kontrollida otseselt ega kaudselt 
tütarettevõtjaid ega oma alalisi 
jurisdiktsioone;
d) jagada osalust ettevõtjatega, kes asuvad 
jurisdiktsioonides, mis on kantud 
koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide 
ELi loetellu.
Sidemed loetellu kantud koostööd 
mittetegevate jurisdiktsioonidega võib 
jätta tähelepanuta, kui ettevõtja tõendab, 
et täidetud on üks järgmistest 
tingimustest:
a) viimase kolme aasta jooksul toetust 
andnud liikmesriigi maksukohustust 
peetakse piisavaks, võttes arvesse, kui 
suur on samal ajavahemikul olnud toetust 
saava ettevõtja kogukäive või milline on 
olnud tema tegevuse tase riigi ja kontserni 
tasandil;
b) ettevõtja võtab õiguslikult siduva 
kohustuse katkestada lühikese aja jooksul 
sidemed koostööd mittetegevate 
jurisdiktsioonide ELi loetellu kantud 
jurisdiktsioonidega, tingimusel et selle 
kohustuse täitmist kontrollitakse ja 
täitmata jätmise korral kohaldatakse 
sanktsioone. 
Liikmesriigid jätavad sidemed loetellu 
kantud koostööd mittetegevate 
jurisdiktsioonidega tähelepanuta, kui 
ettevõtjal on loetellu kantud koostööd 
mittetegevates jurisdiktsioonides 
märkimisväärne majanduslik kohalolek 
(on olemas töötajad, seadmed, vara ja 
ruumid, mida tõendavad asjakohased 
faktid ja asjaolud) ning oluline 
majandustegevus. 
Üksused, kes saavad toetust maksevõime 
toetamise komponendist, edastavad 
dokumendid, mille abil on võimalik 
kontrollida teabe täpsust, sealhulgas 
enesesertifitseerimise kaudu, millele 
hiljem lisanduvad rangemad 
auditid/kontrollid, et vähendada 
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mittevastavuse riski.
_________________
* Nõukogu 25. mai 2018. aasta direktiiv 
(EL) 2018/822, millega muudetakse 
direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku 
automaatse teabevahetusega 
maksustamise valdkonnas aruantavate 
piiriüleste skeemide puhul (ELT L 139, 
5.6.2018, lk 1).
** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/34/EL 
teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta 
finantsaruannete, konsolideeritud 
finantsaruannete ja nendega seotud 
aruannete kohta ja millega muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2006/43/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiivid 
78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ (ELT L 182, 
29.6.2013, lk 19).
***Komisjoni 14. juuli 2020. aasta 
soovitus, mille kohaselt tuleks liidu 
ettevõtjatele riigi rahalise toetuse andmise 
seada tingimuseks, et puuduvad sidemed 
koostööd mittetegevate 
jurisdiktsioonidega.
 **** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 
2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi 
rahapesu või terrorismi rahastamise 
eesmärgil kasutamise tõkestamist ning 
millega muudetakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja 
tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 
2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73). 

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 29 i (uus)
Määrus (EL) 2015/1017
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Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(29i) Artikli 23 lõike 2 esimene lõik 
asendatakse 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. 
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.“

„Artikli 7 lõigetes 13 ja 14 ning artikli 9 
lõikes 2a 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. 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.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 29 j (uus)
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(29j) Artikli 23 lõike 2 teine lõik 
asendatakse järgmisega:

Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 7 lõigetes 13 ja 14 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.

„Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 7 lõigetes 13 ja 14 ning artikli 9 
lõikes 2a 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.“



PE655.850v01-00 38/42 PR\1210910ET.docx

ET

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 29 k (uus)
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 23 – lõige 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(29k) Artikli 23 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:

4. Artikli 7 lõike 13 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.

„4. Artikli 7 lõike 13 ja artikli 9 lõike 
2a alusel vastu võetud delegeeritud 
õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole ühe kuu 
jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 
esitanud selle kohta vastuväiteid või kui 
mõlemad institutsioonid on enne selle 
tähtaja möödumist teatanud komisjonile, et 
nad ei esita vastuväidet. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega ühe kuu võrra.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 30
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EIP võib esitada investeeringute 
komiteele pärast käesoleva määruse 
jõustumist rahastamis- ja 

3. EIP võib esitada investeeringute 
komiteele pärast käesoleva määruse 
jõustumist rahastamis- ja 
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investeerimistoimingud, mille tema 
juhtorganid on heaks kiitnud 
määruse (EL) 2015/2017 muutmist 
käsitleva komisjoni ettepaneku 
vastuvõtmise ja muudetud määrusest 
tuleneva muudetud tagatislepingu 
allkirjastamise vahelisel ajal, kui sellised 
toimingud vastavad maksevõime toetamise 
rahastamisvahendi raames toetuse saamise 
nõuetele. Investeeringute komiteele 
esitatavad toimingud ei tohi olla varem 
ELi tagatise toetust saanud.

investeerimistoimingud, mille tema 
juhtorganid on heaks kiitnud 
määruse (EL) 2015/2017 muutmist 
käsitleva komisjoni ettepaneku 
vastuvõtmise ja muudetud määrusest 
tuleneva muudetud EFSI tagatislepingu 
allkirjastamise vahelisel ajal, kui sellised 
toimingud vastavad maksevõime toetamise 
rahastamisvahendi raames toetuse saamise 
nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 – alapunkt 2 – alapunkt a
Määrus (EL) 2015/1017
II lisa – punkt 2 – alapunkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ELi tagatis antakse uute toimingute 
rahastamise otseseks või kaudseks 
toetamiseks. Taristute valdkonnas tuleks 
ergutada greenfield-investeeringuid (vara 
loomine). Samuti võib toetada brownfield-
investeeringuid (olemasoleva vara 
kasvatamine ja ajakohastamine). 
Maksevõime toetamise komponendi 
raames on rahastamise eesmärk suurendada 
ettevõtjate omakapitalibaasi ja parandada 
maksevõimet. Rahastamistingimustes 
tuleks vältida ettevõtjatevahelisi 
konkurentsimoonutusi. Üldreeglina ei anta 
ELi tagatist refinantseerimistoimingute 
toetamiseks (näiteks olemasolevate 
laenulepingute asendamine või muud liiki 
rahaline toetus projektidele, mis on juba 
osaliselt või tervenisti ellu viidud), välja 
arvatud maksevõime toetamise 
komponendi raames või erandkorras ja 
hästi põhjendatud asjaoludel, kui 
tõendatakse, et selline tehing võimaldab 
teha uue investeeringu, mis on vähemalt 

b) ELi tagatis antakse uute toimingute 
rahastamise otseseks või kaudseks 
toetamiseks. Taristute valdkonnas tuleks 
ergutada greenfield-investeeringuid (vara 
loomine). Samuti võib toetada brownfield-
investeeringuid (olemasoleva vara 
kasvatamine ja ajakohastamine). 
Maksevõime toetamise komponendi 
raames on rahastamise eesmärk suurendada 
ettevõtjate omakapitalibaasi ja parandada 
maksevõimet. Rahastamistingimustes 
tuleks vältida ettevõtjatevahelisi 
konkurentsimoonutusi ning nende 
eesmärk peaks olema kaitsta ühtset turgu 
COVID-19 puhangu põhjustatud 
moonutuste eest. Üldreeglina ei anta ELi 
tagatist refinantseerimistoimingute 
toetamiseks (näiteks olemasolevate 
laenulepingute asendamine või muud liiki 
rahaline toetus projektidele, mis on juba 
osaliselt või tervenisti ellu viidud), välja 
arvatud maksevõime toetamise 
komponendi raames või erandkorras ja 
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samaväärne tehingu summaga ning mis 
vastab artiklis 6 sätestatud 
kõlblikkuskriteeriumidele ja artikli 9 
lõikes 2 sätestatud üldeesmärkidele.

hästi põhjendatud asjaoludel, kui 
tõendatakse, et selline tehing võimaldab 
teha uue investeeringu, mis on vähemalt 
samaväärne tehingu summaga ning mis 
vastab artiklis 6 sätestatud 
kõlblikkuskriteeriumidele ja artikli 9 
lõikes 2 sätestatud üldeesmärkidele.

Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 – alapunkt 3
Määrus (EL) 2015/1017
II lisa – punkt 6 – alapunkt d – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Maksevõime toetamise 
komponendis keskendutakse eriti 
fondidele, eriotstarbelistele vahenditele või 
investeerimisplatvormidele, mis on 
suunatud liidus piiriüleselt tegutsevatele 
ettevõtjatele ja/või suure rohe- või 
digipöörde potentsiaaliga ettevõtjatele.

– Maksevõime toetamise 
komponendis keskendutakse eriti 
fondidele, eriotstarbelistele vahenditele või 
investeerimisplatvormidele, mis on 
suunatud liidus piiriüleselt tegutsevatele 
ettevõtjatele, suure rohe- või digipöörde 
potentsiaaliga ettevõtjatele või VKEdele.

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 – alapunkt 3
Määrus (EL) 2015/1017
II lisa – punkt 6 – alapunkt d – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Fondide, eriotstarbeliste vahendite 
või investeerimisplatvormide sihtrühmaks 
olevaid ettevõtjaid innustatakse 
võimalikult suurel määral järgima 
minimaalseid kõrgetasemelisi sotsiaalseid 
ja keskkonnakaitse meetmeid kooskõlas 
juhatuse antavate suunistega. Sellised 

– Fondide, eriotstarbeliste vahendite 
või investeerimisplatvormide sihtrühmaks 
olevatelt ettevõtjatelt nõutakse võimalikult 
suurel määral minimaalsete 
kõrgetasemeliste sotsiaalsete ja 
keskkonnakaitse meetmete järgimist 
kooskõlas juhatuse antavate suunistega. 
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suunised peaksid sisaldama asjakohaseid 
norme, mis võimaldaksid vältida 
põhjendamatut halduskoormust, võttes 
arvesse ettevõtjate suurust ja hõlmates 
leebemaid norme VKEdele. Ettevõtjaid, 
kel on teatav kokkupuude eelmääratletud 
keskkonnakahjuliku tegevusega, eriti ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi (ELi 
HKS) kuuluvates sektorites, innustatakse 
tulevikus kasutusele võtma rohelisele 
majandusele ülemineku kavu. Lisaks 
soovitatakse ettevõtjatel tegutseda 
digipöörde nimel. Ettevõtjatele tehakse 
ülemineku hõlbustamiseks kättesaadavaks 
tehniline abi.

Sellised suunised peaksid sisaldama 
asjakohaseid norme, mis võimaldaksid 
vältida põhjendamatut halduskoormust, 
võttes arvesse ettevõtjate suurust ja 
hõlmates leebemaid norme VKEdele. 
Ettevõtjaid, kel on teatav kokkupuude 
eelmääratletud keskkonnakahjuliku 
tegevusega, eriti ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemi (ELi HKS) 
kuuluvates sektorites, innustatakse 
tulevikus kasutusele võtma rohelisele 
majandusele ülemineku kavu. Lisaks 
soovitatakse ettevõtjatel tegutseda 
digipöörde nimel. Ettevõtjatele tehakse 
ülemineku hõlbustamiseks kättesaadavaks 
tehniline abi.

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 – alapunkt 4
Määrus (EL) 2015/1017
II lisa – punkt 8 – alapunkt b – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhatus kehtestab maksevõime toetamise 
komponendis konkreetsed 
mitmekesistamise ja kontsentratsiooni 
piirmäärad, et täita artikli 9 lõike 2a 
punktide b ja c vastavad nõuded ning hoida 
ära liigne kontsentreerumine piiratud arvu 
liikmesriikidesse. Juhatus jälgib 
korrapäraselt COVID-19 pandeemia 
majanduslikku mõju liikmesriikidele ja 
sektoritele. Sellest lähtuvalt võib juhatus 
otsustada neid piirmäärasid pärast 
investeeringute komiteega konsulteerimist 
muuta.

Juhatus sätestab komisjoni kehtestatud 
näitajate ja metoodika alusel maksevõime 
toetamise komponendis konkreetsed 
mitmekesistamise ja kontsentratsiooni 
piirmäärad, et täita artikli 9 lõike 2a 
punktide b ja c vastavad nõuded ning hoida 
ära liigne kontsentreerumine piiratud arvu 
liikmesriikidesse. Juhatus jälgib 
korrapäraselt COVID-19 pandeemia 
majanduslikku mõju liikmesriikidele ja 
sektoritele. Sellest lähtuvalt võib juhatus 
otsustada neid piirmäärasid pärast 
investeeringute komiteega konsulteerimist 
muuta.

Or. en
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 – alapunkt 4
Määrus (EL) 2015/1017
II lisa – punkt 8 – alapunkt b – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhatus esitab suunavaid ja maksevõime 
toetamise komponendi raames 
kehtestatavaid piirmäärasid käsitlevate 
otsuste kohta Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule kirjaliku põhjenduse. EFSI 
peaks püüdma hõlmata kõiki liikmesriike.

Juhatus esitab suunavaid ja maksevõime 
toetamise komponendi raames 
kehtestatavaid piirmäärasid käsitlevate 
otsuste kohta Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule kirjaliku põhjenduse. Euroopa 
Parlament ja nõukogu võivad kutsuda 
juhatuse esimehe neid otsuseid käsitlevale 
arvamuste vahetusele. EFSI peaks püüdma 
hõlmata kõiki liikmesriike.“

Or. en


