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– Üldine lähenemisviis 

  

Tulenevalt alaliste esindajate komitee 5. märtsi 2015. aasta kohtumisest esitatakse 

delegatsioonidele lisas eesistujariigi kompromiss eespool nimetatud ettepaneku kohta, 

eesmärgiga võtta vastu üldine lähenemisviis nõukogu 10. märtsi 2015. aasta istungil 

(majandus- ja rahandusküsimused). 

Muudatused võrreldes komisjoni ettepaneku tekstiga on märgitud paksus kirjas ja väljajäetud 

tekst on tähistatud sulgudega (...). 

Õiguskeelelised muudatused on märgitud kaldkirjas. 
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Ettepanek 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, 

mis käsitleb Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi, Euroopa investeerimisnõustamise 

keskust ja Euroopa investeerimisprojektide registrit ning millega muudetakse määrusi (EL) 

nr 1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 172 ja 173, artikli 175 lõiget 3 

ja artikli 182 lõiget 1, 

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, 

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele, 

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

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt 

ning arvestades järgmist: 

(1) Majandus- ja finantskriisi tõttu on investeeringute maht liidus vähenenud. Pärast 

jõudmist haripunkti 2007. aastal on investeeringute maht vähenenud ligikaudu 15 %. 

Eelkõige on investeeringute nappus liidus tingitud turu ebakindlusest liidu majanduslike 

väljavaadete osas ja (…) liikmesriikide eelarvepiirangutest. Investeeringute nappus 

pärsib majanduse elavnemist, töökohtade loomist, kasvuväljavaateid pikaajalises 

perspektiivis ja konkurentsivõimet. 
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(2) Investeeringute nappusest tingitud nõiaringist väljumiseks tuleb võtta laiaulatuslikke 

meetmeid. Struktuurireformid ja eelarvepoliitiline vastutus on investeeringute 

edendamiseks vajalikud eeltingimused. Koos investeeringute rahastamise uue hooga 

võivad kõnealused eeltingimused luua positiivse mõjuringi, kus investeerimisprojektid 

aitavad toetada tööhõivet ja nõudlust ning tagavad kasvupotentsiaali jätkusuutliku 

suurenemise. 

(3) G20 on ülemaailmse taristualgatuse raames tunnistanud investeeringute olulisust 

nõudluse edendamisel ning majanduskasvu ja tootlikkuse suurendamisel ning on 

kohustunud looma tingimused investeeringute soodustamiseks. 

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

eelkõige aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” 

algatuste kaudu ning majanduspoliitika koordineerimiseks kasutatava Euroopa 

poolaasta protsessi kaudu. Ka Euroopa Investeerimispank (edaspidi „EIP”) on 

suurendanud oma rolli investeeringute soodustamisel ja edendamisel liidus, osaliselt 

kapitali suurendamise teel 2012. aasta detsembris. Tuleb võtta täiendavaid meetmeid, et 

tagada liidu investeerimisvajaduste rahuldamine ning turupõhise likviidsuse tõhus 

kasutamine ja suunamine elujõuliste investeerimisprojektide rahastamiseks. 

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

Euroopa Komisjoni poliitikasuunised. Kõnealustes poliitkasuunistes kutsuti üles 

kaasama „järgmise kolme aasta jooksul avaliku ja erasektori investeeringuteks 

reaalmajandusse juurde kuni 300 miljardit eurot”, et soodustada investeeringuid 

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

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

läbipaistev Euroopa tasandi investeerimisprojektide register ja Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus ning (…) milles rõhutatakse ambitsioonikat kava, et 

kõrvaldada takistused investeerimisel ja kujundada välja ühtne turg. 

(7) Euroopa Ülemkogu märkis oma 18. detsembri 2014. aasta  järeldustes, et 

„investeeringute suurendamine ja turutõrke käsitlemine Euroopas on suur poliitiline 

väljakutse” ja et „uus fookus investeeringutel, koos liikmesriikide pühendumusega 

intensiivistada struktuurireforme ja püüelda majanduskasvu soodustava eelarve 

konsolideerimise suunas, loob aluse majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks 

Euroopas”, kutsus üles „looma EIP grupis Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi 

eesmärgiga mobiliseerida ajavahemikus 2015–2017 uusi investeeringuid summas 

315 miljardit eurot” ning kutsus EIP gruppi üles „alustama tegevustega enda rahalisi 

vahendeid kasutades alates 2015. aasta jaanuarist”. Euroopa Ülemkogu rõhutas 

samuti, et „Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond on täienduseks ja lisaks 

käimasolevatele ELi programmidele ja EIP tavapärasele tegevusele”. 

(8) EFSI on osa terviklikust lähenemisviisist, eesmärgiga lahendada avaliku ja erasektori 

investeeringute ebakindlusega seotud probleeme. Strateegia rajaneb kolmel alusel: 

mobiliseerida rahalised vahendid investeeringuteks, tagada investeeringute jõudmine 

reaalmajandusse ja parandada investeerimiskeskkonda liidus. 

(8a) Euroopa Komisjon esitas 13. jaanuaril 2015 teatise2 selle kohta, kuidas ta kavatseb 

kohaldada stabiilsuse ja kasvu pakti kehtivaid nõudeid. 

1 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Keskpangale, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning Euroopa Investeerimispangale 
„Investeerimiskava Euroopa jaoks”, COM(2014) 903 final. 

2  Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Keskpangale, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning Euroopa 
Investeerimispangale „Stabiilsuse ja kasvu pakti kehtivate nõuete paindlikum 
kasutamine”, COM(2015) 12 final. 
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(9) Tuleks parandada investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades takistused 

investeerimisel, tugevdades ühtset turgu ja (…) edendades regulatiivset prognoositavust. 

Komisjon on kuulutanud oma poliitiliseks prioriteediks „reguleerimiskoormuse 

kergendamise, säilitades samal ajal sotsiaalse, tervise- ja keskkonnakaitse ning 

tarbijate valiku kõrge taseme” ning lubanud „eeskirjad ümber teha eesmärgiga 

tagada nende soodne mõju töökohtade loomise ja majanduskasvu kava 

elluviimisele”3. Komisjon ja liikmesriigid peaksid selle ülesande viivitamata käsile 

võtma. Nii EFSI tegevus kui ka investeeringud kogu Euroopas tervikuna peaksid sellest 

täiendavast tööst kasu saama. 

(10) EFSI eesmärk peaks olema i) aidata lahendada probleeme, mis on seotud tootlike ja 

strateegiliste investeeringute rahastamise ja rakendamisega liidus; ning ii) tagada parem 

juurdepääs rahastamisele kuni 3000 töötajaga äriühingute ja muude üksuste jaoks, 

keskendudes eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd), nagu 

on määratletud käesolevas määruses. Lisaks on asjakohane laiendada paremast 

juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele, 

st kuni 3 000 töötajaga äriühingutele. Euroopa praeguste investeerimisraskuste ületamine 

peaks aitama tugevdada liidu konkurentsivõimet ja kasvupotentsiaali ning 

majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust. 

3  Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Komisjoni 2015. aasta tööprogramm: 
Uus algus”. COM(2014) 910 final. 
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(11) EFSI peaks toetama strateegilisi investeeringuid, millel on suur majanduslik ja ühiskondlik 

lisaväärtus ja mis aitavad saavutada liidu poliitikaeesmärke,4 näiteks (kuid mitte ainult) 

ühist huvi pakkuvad projektid, mis on suunatud ühtse turu väljakujundamisele 

transpordi, telekommunikatsiooni ja energiataristute, sealhulgas transpordi- ja 

energiaühenduste ja digitaristute valdkonnas, taastuvenergia laiemale kasutamisele, 

energia- ja ressursitõhususe suurendamisele ning energiasektori arendamisele ja 

ajakohastamisele, konkurentsivõime parandamisele ja energiavarustuse kindluse 

suurendamisele, sealhulgas kohalike energiaressursside kasutamisele, säästvale 

arengule kaasaaitamisele ning nimetatud sektorite vahelise võimaliku sünergia 

ärakasutamisele; linna- ja maapiirkondade arenduse ja sotsiaalvaldkondade projektid; 

keskkonna ja loodusvarade valdkonna projektid; ning projektid, mis tugevdavad 

Euroopa teaduslikku ja tehnoloogilist baasi ja edendavad ühiskondlikku kasu ning 

innovatsiooni, teadust ja tehnoloogiaarengut käsitlevate poliitikate majandusliku ja 

tööstusliku potentsiaali paremat kasutamist, sealhulgas teadustaristut ning katse- ja 

tutvustusrajatisi. EFSI peaks parandama juurdepääsu rahastamisele ja suurendama 

ettevõtjate ja teiste üksuste konkurentsivõimet, keskendudes eelkõige VKEdele. EFSI 

peaks toetama üleminekut rohelisele, säästvale ja ressursitõhusale majandusele ja 

jätkusuutlike töökohtade loomisele. 

(12) Paljud VKEd ja(…) keskmise turukapitalisatsiooniga äriühingud kogu liidus vajavad abi 

turupõhise rahastamise ligitõmbamisel, eelkõige suurema riskiga investeeringute puhul. 

EFSI peaks aitama kõnealustel üksustel paremini lahendada kapitalipuuduse ja 

turutõrgetega seotud probleeme, võimaldades EIP-l ja Euroopa Investeerimisfondil 

(edaspidi „EIF”) teha otseseid ja kaudseid kapitalisüste, samuti anda tagatisi 

kõrgekvaliteedilistele laenude väärtpaberistamistele ning muudele toodetele, mille puhul 

järgitakse EFSI eesmärke. 

4  Nagu on sätestatud muu hulgas järgmistes määrustes: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1291/2013, millega luuakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 ning tunnistatakse 
kehtetuks otsus nr 1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 104); Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1316/2013, millega luuakse Euroopa 
ühendamise rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse kehtetuks 
määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, lk 129); ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1287/2013, millega 
kehtestatakse ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
programm (COSME) (2014–2020) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1639/2006/EÜ 
(ELT L 347, 20.12.2013, lk 33 
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(13) EFSI tuleks luua EIP raames, et saada kasu EIP kogemustest ja tõendatud tulemustest (…). 

EFSI tegevus VKEde ja keskmise turukapitalisatsiooniga äriühingute ning muude üksuste 

rahastamisel peaks toimuma peamiselt Euroopa Investeerimisfondi (EIF) kaudu, et saada 

kasu EIFi kogemustest selles valdkonnas. 

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

Eelkõige peaks EFSI keskenduma projektidele, millega luuakse jätkusuutlikke töökohti ja 

edendatakse (…) pikaajalist majanduskasvu ja konkurentsivõimet, sealhulgas innovatsiooni 

ning tehnoloogia arendamise ja levitamise kaudu. EFSI peaks toetama väga erinevaid 

finantstooteid, sealhulgas omakapitali, võlga või tagatisi, et paremini vastata konkreetse 

projekti vajadustele. Selline lai tootevalik peaks võimaldama EFSI-l kohaneda turu 

vajadustega, edendades samas erainvesteeringuid projektidesse. EFSI ei tohiks asendada ega 

välja tõrjuda turupõhist rahastamist, vaid peaks soodustama erasektoripoolset rahastamist, 

kõrvaldades turutõrked, et tagada avaliku sektori rahaliste vahendite kõige tõhusam ja 

strateegilisem kasutamine. (…) 

(15) Selleks et tagada täiendavus olemasolevate tehingute suhtes, peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mille riski(…)profiil on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu instrumentidel. 

EFSI peaks rahastama projekte kogu liidus, sealhulgas riikides, mida majandus- ja 

finantskriis kõige rohkem mõjutas. EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei ole võimalik 

rahastada mõistlikel tingimustel muudest allikatest. 

(15a) Turupõhised stiimulid ja EFSI pakutav täiendavus peaksid tagama selle, et EFSI 

keskendub ilma mingi eelneva sektoripõhise või piirkondliku jaotuseta ühiskondlikult 

ja majanduslikult elujõulistele projektidele, et eelkõige tegeleda suurte 

investeeringuvajaduste või turutõrgetega. Vähem arenenud finantsturuga 

liikmesriikidele tuleks anda asjakohast tehnilist abi, et tagada käesoleva määruse 

üldeesmärkide saavutamine. Samal ajal peaks EFSI olema suuteline toetama 

keskkonnaalaselt mõistlikke projekte ning tooma kasu suure kasvupotentsiaaliga 

tööstusharudele ja tehnoloogiatele. 

(16) EFSI peaks keskenduma investeeringutele, mis eeldatavalt on majanduslikult ja tehniliselt 

elujõulised ning mille puhul võivad võlausaldajad oodata, et need ennast ära tasuvad. 

Selliste investeeringutega peaks kaasnema asjakohane risk, kuid samas peaksid need 

vastama teatavatele EFSI rahastamise nõuetele. 

 

6831/15   rr/OR/sel 7 
 DGG 1A  ET 
 



(16a) EFSI jaoks tuleks näha ette asjakohane juhtimisstruktuur, mille ainus eesmärk peaks 

olema tagada ELi tagatise asjakohane kasutamine. Selle juhtimisstruktuuri peaksid 

moodustama juhtorgan, tegevdirektor ja investeeringute komitee. See ei tohiks minna 

vastuollu EIP otsuste tegemisega ega seda häirida ning see ei tohiks asendada EIP 

juhtorganeid. Juhtorgan peaks määrama kindlaks investeerimissuunised, mille 

kohaselt investeeringute komitee peaks tegema otsuse ELi tagatise kasutamise kohta 

kooskõlas käesolevas määruses sätestatud eesmärkidega. Tegevdirektor peaks 

vastutama EFSI igapäevase juhtimise eest ja valmistama ette investeeringute komitee 

kohtumisi. 

(17) Tuleks luua investeeringute komitee, kes teeks otsuseid ELi tagatise kasutamise kohta 

üksikute projektide puhul ja projektide puhul, mida toetatakse riiklike tugipankade või 

finantseerimisasutuste ja investeerimisplatvormide või fondide kaudu, mille rahastamine ei 

toimu Euroopa Investeerimisfondi kaudu. Investeeringute komiteesse peaksid kuuluma 

sõltumatud eksperdid, kellel on teadmisi ja kogemusi tehingute alal, mis keskenduvad 

EFSI üldeesmärkidele. Investeeringute komitee peaks andma aru EFSI juhtorganile, kes 

peaks teostama järelevalvet EFSI eesmärkide saavutamise üle. Investeeringute komitee 

sõltumatus on oluline tegur tagamaks erasektori usaldust ja osalemist 

investeerimiskavas. 

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

16 000 000 000 eurot. Portfellipõhise andmise korral peaks sõltuvalt instrumendi liigist (nt 

võlg, omakapital või tagatised) kohaldama tagatise ulatuse suhtes ülempiiri, mida 

kajastatakse protsendina olemasolevate kohustuste portfelli mahust. Prognoositakse, (…) et 

tagatise kombineerimisel EIP eraldatava 5 000 000 000 euroga peaks EFSI toetus 

võimaldama teha täiendavaid EIP ja EIFi investeeringuid 60 800 000 000 eurot. Need EFSI 

toetatavad 60 800 000 000 eurot peaksid võimaldama teha kolmeaastase ajavahemiku 

jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest investeeringuid liidus kokku vähemalt 

315 000 000 000 eurot. Tagatised, mis on seotud projektidega, mis on viidud lõpule ilma 

tagatist selle kättesaadavuse ajavahemikul realiseerimata, on kättesaadavad uute tehingute 

toetamiseks. 
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(18a) Kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist peaks komisjon esitama Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande, mis sisaldab sõltumatut hinnangut ELi tagatise 

kasutamise ja käesolevas määruses sätestatud üldeesmärkide täitmise kohta, 

sealhulgas erakapitali kasutuselevõtu kohta, ning milles hinnatakse EFSI pakutavat 

täiendavust, EFSI toetatud tehingute riskiprofiili, EFSI makromajanduslikku mõju, 

sealhulgas mõju majanduskasvule ja tööhõivele, Euroopa investeerimisnõustamise 

keskuse osutatud teenuseid ning EFSI ja Euroopa investeerimisnõustamise keskuse 

eesmärkide täitmist.  Kui see on asjakohane, tuleks aruandele lisada ettepanek 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva määruse muutmise kohta, sealhulgas 

seoses edasiste projektide heakskiitmisega investeeringute komitee poolt ja ELi tagatise 

jätkuva uuendamisega pärast käesolevas määruses sätestatud ajavahemikku. 

(19) Selleks et võimalikult lühikese ajaga saavutada eesmärgiks seatud 315 miljardit eurot, 

peaks riiklikud tugipangad või finantseerimisasutused ning investeerimisplatvormid ja 

fondid EFSI tagatise toel etendama olulist rolli elujõuliste projektide väljaselgitamisel, 

arendamisel ja vajaduse korral nende ühendamisel ning potentsiaalsete investorite 

ligimeelitamisel. Sellega seoses peaks olema võimalik luua mitut riiki hõlmavaid 

platvorme piiriüleste projektide või mitut liikmesriiki hõlmava projektide rühma 

edendamiseks. 

(20) Kolmandatel isikutel peaks olema võimalik kaasrahastada projekte koos EFSIga kas 

projektipõhiselt või investeerimisplatvormide kaudu. 

(21) EFSI peaks olema täienduseks ja lisaks käimasolevatele ELi programmidele ja EIP 

tavapärasele tegevusele. Selles kontekstis tuleks julgustada kõikide olemasolevate ja 

eraldatud ELi vahendite täielikku kasutamist vastavalt kehtivatele nõuetele. 

Tingimusel et täidetud on kõik asjaomased toetuskõlblikkuse kriteeriumid, peaks 

liikmesriikidel olema võimalik kasutada igat liiki liidu rahastamist, et panustada selliste 

toetuskõlblike projektide rahastamisse, mida toetatakse ELi tagatisega. Kõnealuse 

lähenemisviisi paindlikkus peaks võimaldama maksimaalselt tõmmata ligi investoreid EFSI 

investeeringute valdkondades. 
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(22) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule peaksid EFSI toetatavad taristu- ja 

projektiinvesteeringud olema kooskõlas riigiabi eeskirjadega. Sellega seoses ja riigiabi 

hindamiseks teatas komisjon, et määrab kindlaks peamised põhimõtted, (…) millele projekt 

peab EFSI toetuse saamiseks vastama. Komisjon on teatanud, et juhul, kui projekt vastab 

kõnealustele kriteeriumidele ja saab EFSI toetust, hinnatakse mis tahes riiklikku täiendavat 

toetust riigiabi lihtsustatud ja kiirendatud hindamismenetluse raames, mille puhul kontrollib 

komisjon täiendavalt üksnes avaliku sektori toetuse proportsionaalsust (ülemäärase 

hüvitamise puudumine). Samuti on komisjon teatanud, et annab täiendavaid suuniseid 

peamiste põhimõtete kohta, et tagada avaliku sektori vahendite tõhus kasutamine. Riigiabi 

põhimõtete järgimise nõue peaks aitama kaasa EFSI vahendite tõhusale kasutamisele. 

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

2015. aastal enne käesoleva määruse jõustumist, EFSI lepingu sõlmimist ning 

investeeringute komitee liikmete ja tegevdirektori ametissenimetamist täiendavaid 

projekte, mis jäävad väljapoole nende tavapärast profiili. Selleks et käesoleva määrusega 

ette nähtud meetmetest saadav kasu oleks võimalikult suur, peaks olema võimalik hõlmata 

sellised täiendavad projektid ELi tagatisega juhul, kui need vastavad käesolevas määruses 

sätestatud sisulistele kriteeriumidele. 

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

kehtestatud eeskirjade ja korra, sh asjakohaste kontrollimeetmete ja maksudest 

kõrvalehoidumise vältimiseks võetud meetmete kohaselt, kooskõlas kontrollikoja ja Euroopa 

Pettustevastase Ameti (OLAF) asjaomaste eeskirjade ja menetlustega, sealhulgas Euroopa 

Komisjoni, Euroopa Kontrollikoja ja Euroopa Investeerimispanga vahelise kolmepoolse 

lepinguga. 

(25) EIP peaks korrapäraselt hindama EFSI toetatavaid tegevusi, et hinnata nende asjakohasust, 

tulemusi ja mõju ning teha kindlaks aspektid, millega saab tulevast tegevust tõhustada. 

Sellised hindamised peaksid toetama vastutust ja jätkusuutlikkuse analüüsi. 
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(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate rahastamis- ja investeerimistehingutega tuleks luua 

Euroopa investeerimisnõustamise keskus. Euroopa investeerimisnõustamise keskus peaks 

andma olulist tuge projektide arendamiseks ja ettevalmistamiseks kogu liidus, kasutades ära 

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

investeerimisfondide juhtimisorganite teadmisi. Tuleks luua ühtne kontaktpunkt küsimustes, 

mis on seotud investeeringute tehnilise abiga liidus ja tõhustada tuleks projekti arendajatele 

kohalikul tasandil antavat tehnilist abi. Euroopa investeerimisnõustamise keskuse uusi 

teenuseid tuleks osutada lisaks liidu muude programmide alusel juba pakutavatele 

teenustele, mõjutamata mingil viisil kõnealuste programmide alusel antava toetuse 

taset ja suutlikkust. Euroopa investeerimisnõustamise keskuse pakutavate täiendavate 

teenuste jaoks tuleks ette näha piisavad rahalised vahendid. 

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

„tagatisfond”). Tagatisfond tuleks luua järk-järguliste maksetega liidu üldeelarvest. Lisaks 

tuleks tagatisfondi täiendada ka selliste projektide tuludest (…), mis on saanud EFSI toetust, 

ja summadest, mis on sisse nõutud lepingulised kohustused täitmata jätnud võlgnikelt, kui 

tagatisfond on juba EIP-le tagatise välja maksnud. 

(28) Tagatisfond peaks tagama liidu üldeelarvele likviidsuspuhvri EFSI eesmärkide saavutamisel 

saadud kahjude katteks. Kogemused seoses EFSI toetatavate investeeringute laadiga 

osutavad, et asjakohane oleks teha tagatisfondi katteks eraldisi 50 % ulatuses liidu tagatise 

kogumahust. 

(28a) Kõik tagatisfondi tehtavad maksed ja EFSI tegevusega seotud eelarvealased otsused 

peaksid olema täiel määral kooskõlas mitmeaastase finantsraamistiku tingimustega 

ning Euroopa Parlament ja nõukogu peaksid andma nendeks loa iga-aastase 

eelarvemenetluse raames. 

(29) [Üle viidud põhjendusse 36a] 
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(30) Võttes arvesse nende ülesehituse laadi, ei ole ELi tagatis EIP-le ega tagatisfond 

„rahastamisvahendid” Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 966/20125 

tähenduses. 

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

projekte, mida ei ole rahastatud selliste projektidega seotud ebakindluse ja läbipaistmatuse 

tõttu. Sageli on see tingitud sellest, et erainvestorid ei ole projektidest teadlikud või neil ei 

ole piisavalt teavet investeerimisriskide hindamiseks. Komisjon ja EIP peaksid edendama 

läbipaistva praeguste ja võimalike tulevaste, investeerimiseks sobilike projektide registri 

loomist liidus. Selline „projektide register” peaks tagama, et teave (…) 

investeerimisprojektide kohta avalikustatakse korrapäraselt ja struktureeritud viisil, et tagada 

investoritele juurdepääs sellele teabele. 

(32) Liikmesriikidel peaks olema võimalik osaleda Euroopa investeerimisprojektide registri 

loomises, sealhulgas edastades teavet nende territooriumil asuvate 

investeerimisprojektide kohta komisjonile ja EIP-le. Enne registri loomist peaksid 

komisjon ja EIP pidama asjakohaseid konsultatsioone liikmesriikide, ekspertide ja 

sidusrühmadega projektide registrisse kandmise põhimõtete ja suuniste üle, sealhulgas 

mehhanismide üle, mille abil vältida projektide avalikustamist, kui see võiks 

kahjustada riiklikku julgeolekut, ning üksikprojekte käsitleva teabe avalikustamise 

vormi üle. 

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 
966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 
26.10.2012, lk 1). 
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(33) Kuigi projektide registri raames kindlaks tehtud projekte võib EIP kasutada EFSI toetatavate 

projektide kindlakstegemiseks ja väljavalimiseks, peaks projektide registril olema laiem 

kohaldamisala projektide kindlakstegemisel kogu liidus. See kohaldamisala võib hõlmata 

projekte, mida võib täielikult rahastada erasektori poolt või muude Euroopa või riikliku 

tasandi instrumentide abil. (…)Projekti lisamine projektide registrisse ei peaks 

tähendama selle toetamist avalikust sektorist kas ELi või riigi tasandil, kuid ei peaks 

seda ka välistama. 

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

Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruandeid EFSI tehingute ja mõju kohta. Komisjon 

peaks andma regulaarselt aru tagatisfondi olukorra kohta. 

(35) (…) 

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

juurdepääs rahastamisele, ei suuda liikmesriigid seoses piirangutega investeeringute 

rahastamisel piisavalt saavutada, (…) ning neid on meetme ulatuse ja toime tõttu parem 

saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 

sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse 

põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust 

kaugemale. 
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(36a) [Üle toodud põhjendusest 29] 

 Liidu üldeelarvest antava panuse osaliseks rahastamiseks tuleks vähendada Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1291/20136 ette nähtud teadusuuringute ja 

innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammi „Horisont 2020” ja Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EL) nr 1316/20137 ette nähtud Euroopa ühendamise rahastu 

rahastamispaketti. EFSI ei dubleeri kõnealuste programmide eesmärki. Mõlema programmi 

vähendamine tagatisfondi rahastamiseks peaks siiski tagama olemasolevate programmide 

raames võimalikust suurema rahastamise teatavates nende vastavate volituste alla 

kuuluvates valdkondades, sealhulgas energiaühenduste, transpordi ja digitaristute ning 

innovatsiooni ja teadus- ja arendustegevuse valdkonnas. EFSI peaks suutma võimendada 

ELi tagatist, et mitmekordistada finantsmõju teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja 

transpordi-, telekommunikatsiooni- ja energiataristu valdkonnas võrreldes vahendite 

kasutamisega (…) toetustena programmi „Horisont 2020” ja Euroopa ühendamise rahastu 

raames. (…) 

(36b) Määrusi (EL) nr 1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013 tuleks seetõttu vastavalt muuta. 

(36c) Komisjon ja EIP peaksid sõlmima lepingu, milles täpsustatakse käesolevas määruses 

EFSI haldamiseks sätestatud tingimused. Kõnealune leping ei tohiks riivata liidu 

seadusandja, (…) eelarvepädeva institutsiooni ega EIP aluslepingutes sätestatud 

pädevusi ning peaks seetõttu piirduma elementidega, mis on peamiselt tehnilist ja 

halduslikku laadi ning mis ei ole küll olulise tähtsusega, kuid on siiski vajalikud EFSI 

tõhusaks rakendamiseks,  

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

7 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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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 

I peatükk – Sissejuhatavad sätted 

Artikkel -1a 

Eesmärk ja sisu 

Käesoleva määrusega luuakse Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI), ELi 

tagatis ja ELi tagatisfond. Lisaks luuakse käesoleva määrusega Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus ning liidu praeguste ja võimalike tulevaste 

investeerimisprojektide läbipaistev register. 

[Üle toodud artiklist 1.] 

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime suurendamise teel toetada liidus(…): 

a) (…) investeeringuid; (…) 

b) (…) paremat juurdepääsu rahastamisele kuni 3 000 töötajaga äriühingutele ja muudele 

üksustele, keskendudes eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. (...) 

Sel eesmärgil nähakse käesoleva määrusega komisjonile ette eeskirjad EFSI haldamist ning 

Euroopa investeerimisnõustamise keskuse rakendamist käsitlevate lepingute sõlmimiseks 

EIPga. 
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Artikkel -1b 

Mõisted 

Ainult käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid: 

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

juriidiline isik, kes on saanud volituse liikmesriigilt kas kesksel, piirkondlikul või 

kohalikul tasandil tegeleda riikliku arendus- või edendustegevusega; 

b) „investeerimisplatvorm” – eriotstarbelised vahendid, hallatavad kontod, lepingupõhised 

kaasrahastamise või riskijagamise kokkulepped või mis tahes muul viisil sõlmitud 

kokkulepped, mille kaudu üksused suunavad finantsvahendeid mitmesuguste 

investeerimisprojektide rahastamiseks; 

c) „väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd)” – soovituses 2003/361/EÜ 

määratletud mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad; 

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

ei ole VKE; 

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

haldamiseks käesolevas määruses sätestatud tingimusi; 

f) „Euroopa investeerimisnõustamise keskuse leping” – õiguslik vahend, millega komisjon 

ja EIP täpsustavad Euroopa investeerimisnõustamise keskuse rakendamiseks käesolevas 

määruses sätestatud tingimusi; 
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g) „täiendavus” – EFSI toetus tehingutele, millega käsitletakse turutõrkeid või 

mitteoptimaalseid investeerimisolukordi ning mida ei oleks sel ajavahemikul 

saanud ilma EFSI toetuseta teha EIP tavapäraste vahenditega või sel ajavahemikul 

samas ulatuses EIFi ja ELi vahendite abil. EFSI toetatud projektidel, millega 

püütakse luua töökohti ja edendada majanduskasvu, on üldjuhul EIP tavapärase 

rahastamisega toetatud projektidest kõrgem riskiprofiil ning EFSI portfelli üldine 

riskiprofiil on kõrgem EIP tavapärase investeerimispoliitika kohaselt toetatud 

investeeringute praeguse portfelli riskiprofiilist. 

 

I PEATÜKK – Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond 

Artikkel 1 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond 

[välja jäetud: lõike 1 esimene lõik on viidud üle artiklisse 2 ja lõike 1 teine lõik on viidud üle 

artiklisse -1a] 

Artikkel 2 

(...) EFSI leping 

- 1. Komisjon sõlmib EIPga lepingu EFSI juhtimiseks. 

 

1. EFSI leping sisaldab (…) järgmist: 

 

a) EFSI loomise kord ning EIP rahalise panuse suurus ja tingimused, sealhulgas: 

 

i) sätted, milles käsitletakse EFSI loomist eraldiseisva, selgelt identifitseeritava ja 

läbipaistva rahastu ja EIP hallatava eraldi kontona, mille tehingud on selgelt 

eristatavad EIP muudest tehingutest; 
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ii) EIP poolt EFSI kaudu antava rahalise panuse suurus, mis ei ole väiksem kui 

5 000 000 000 eurot tagatiste või rahana, ning selle tingimused; 

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

antavate rahaliste vahendite või tagatiste tingimused; 

iv) säte, mille kohaselt peab ELi tagatise alusel tehtavate tehingute hind olema 

kooskõlas EIP üldise hinnapoliitikaga; 

 

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

põhikirja käsitleva protokolli nr 5 kohaldamist, sealhulgas: 

i) juhtorgani koosseis ja liikmete arv, mis ei tohi olla suurem kui neli; 

ii) tegevdirektori ja tema asetäitja ametissenimetamise kord, nende töötasu ja 

töötingimused, mille puhul järgitakse EIP töötajate suhtes kehtivaid sätteid, 

ning eeskirjad ja kord tema asendamise kohta tema ametikohal ja aruandluse 

kohta; 

iii) investeeringute komitee liikmete ametissenimetamise ja ametist vabastamise 

kord, nende töötasu ja töötingimused, komitees toimuva hääletamise kord, 

täpsustades kvoorumi ja igale liikmele kuuluv häälte arv; 

iv) nõue, et juhtorgan ja investeeringute komitee võtaksid kumbki vastu oma 

töökorra; 

 

v) nõue, et EFSI toetatud rahastamis- ja investeerimistehingud peavad lõplikult 

heaks kiitma EIP juhtorganid vastavalt Euroopa Investeerimispanga põhikirja 

käsitleva protokolli nr 5 sätetele; 
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c) nõuded, mis puudutavad ELi tagatist, mis on EIP-le antav tingimusteta ning 

tagasivõetamatu esimese nõude tagatis, sealhulgas: 

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

sealhulgas tagatise andmise viisid ja eri liiki instrumentide portfellide 

kindlaksmääratud tagatis; 

ii) nõuded, mille kohaselt riski võtmise eest saadud tasu tuleb jaotada panustajate 

vahel proportsionaalselt nende vastava osakaaluga riski võtmisel. Liidu tasu ja 

ELi tagatise väljamaksed toimuvad õigeaegselt ja alles pärast tasu ja tehingutest 

saadud kahjude tasaarvestamist; 

iii) ELi tagatise kasutamist reguleerivad nõuded vastavalt käesoleva määruse 

artiklile 5, sealhulgas maksetingimused, nagu täpne ajakava, intressid 

maksmisele kuuluvatelt summadelt ja vajalikud likviidsusnõuded; 

iv) sätted ja menetlused, mis on seotud nõuete sissenõudmisega, mis artikli 7 lõike 4 

kohaselt usaldatakse EIP-le; 

 

d) ELi tagatise kasutamise investeeringute komitee poolt heakskiitmise kord üksikute 

projektide puhul või investeerimisplatvormide kaudu või riiklike tugipankade või 

finantseerimisasutuste kaudu kooskõlas käesoleva määrusega ja eelkõige artikliga 2a; 

 

e) investeerimisettepanekute esitamise kord ja ELi tagatise kasutamiseks tehtud 

ettepanekute heakskiitmise kord, sealhulgas: 

i) investeeringute komiteele projektide edastamise kord; 

ii) nõue, mille kohaselt ELi tagatise kasutamiseks tehtud ettepanekute esitamise ja 

heakskiitmise kord ei mõjuta EIP otsuste tegemise eeskirju, mis on sätestatud 

Euroopa Investeerimispanga põhikirja käsitlevas protokollis nr 5 ning eelkõige 

selle artiklis 19; 
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iii) eeskirjad, milles täpsustatakse artikli 20 kohaseid üleminekusätteid, eelkõige 

seda, kuidas kaetakse EIP poolt artiklis 20 osutatud ajavahemikul allkirjastatud 

tehingud ELi tagatisega; 

f) EFSI aruandluse, järelevalve ja vastutuse kord, sealhulgas: 

i) EIP-le pandud kohustus anda, vajaduse korral koostöös EIFiga, aru oma 

tehingutest vastavalt käesoleva määruse artiklile 10; 

ii) EFSIst tulenevad finantsaruandluskohustused; 

iii) auditeerimise ja pettusevastased eeskirjad vastavalt käesoleva määruse 

artiklitele 14 ja 15; 

iv) peamised tulemusnäitajad eelkõige ELi tagatise kasutamise, artiklis 2a 

sätestatud üldeesmärkide täitmise, erakapitali kasutuselevõtmise ja EFSI 

makromajandusliku mõju kohta, sealhulgas mõju kohta investeeringute 

toetamisele; 

 

g) kord ja tingimused lepingu muutmiseks, mis võib toimuda komisjoni või EIP algatusel, 

ning mis sisaldab kohustust anda lepingu muutmisest aru nõukogule ja Euroopa 

Parlamendile; 

 

h) mis tahes muud haldus- või organisatsioonilised tingimused, mis on vajalikud EFSI 

haldamiseks, tingimusel et need võimaldavad ELi tagatise nõuetekohast kasutamist. 

 

 

2. EFSI lepinguga nähakse samuti ette, et: 

 

a) EIFi poolt läbiviidavaid EFSI tegevusi juhivad EIFi juhtorganid; 

 

b) EFSI toetatud tehingutest liidule ette nähtud tasu eraldatakse pärast ELi tagatise 

realiseerimisest tulenevate maksete ning sellele järgnevat artikli 5 lõike 3 ja Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse lepingu kohast kulude mahaarvamist. 
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Artikkel 2a 

ELi tagatise kasutamise kõlblikkuskriteeriumid 

1. EFSI lepingus sätestatakse, et EFSI toetab projekte, mis 

a) on kooskõlas liidu poliitikaga; 

b) on majanduslikult ja tehniliselt teostatavad; 

c) võimaldavad täiendavust ja 

d) kaasavad võimaluse korral maksimaalselt erasektori kapitali. 

2. Samuti nähakse EFSI lepingus ette, et EFSI toetab projekte, mis taotlevad mõnda 

järgmistest üldeesmärkidest: 

a) taristu arendamine; 

b) teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon; 

c) investeeringud haridusse ja koolitusse, tervishoidu ning info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiasse; 

d) energiasektori arendamine 

e) parem juurdepääs rahastamisele kuni 3 000 töötajaga äriühingutele ja muudele 

üksustele, keskendudes eelkõige VKEdele. 

3. EFSI investeerimispoliitika ja riskipoliitika kehtestamisel võtab juhtorgan arvesse 

vajadust vältida ülemäärast riskipositsiooni teatavas majandussektoris või 

geograafilises piirkonnas. 
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Artikkel 3 

EFSI juhtimine 

- 1. Käesolevas artiklis osutatud juhtorganid juhinduvad neile käesoleva määrusega 

pandud ülesannete täitmisel üksnes käesoleva määrusega seatud eesmärkidest. 

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

kasutamise eesmärgil kindlaks strateegilise suuna, strateegilise varade jaotuse ning 

tegevuspõhimõtted ja -korra, sealhulgas selliste projektide investeerimispoliitika, mida 

EFSI võib toetada, investeerimisplatvormide kasutamise ja EFSI riskiprofiili, kooskõlas 

artikli 2a lõikes 2 sätestatud eesmärkidega. Juhtorgan võtab vastu 

investeerimissuunised, mida investeeringute komitee rakendab ELi tagatise 

kasutamisel. Investeerimissuunised tehakse üldsusele kättesaadavaks. 

1a. Juhtorgani liikmete arv jaguneb komisjoni ja EIP vahel vastavalt ELi eelarvest ja 

EIP poolt raha või tagatise vormis antud panuste suurusele. 

Juhtorgan valib ühe oma liikmetest eesistujaks. Juhtorgan teeb otsuseid ühehäälselt. 

2. (…) 

3. (…) 

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

juhtimise ja lõikes 5 osutatud investeeringute komitee kohtumiste ettevalmistamise ja 

juhatamise eest. Tegevdirektorit abistab tegevdirektori asetäitja. 

Tegevdirektor esitab igas kvartalis juhtorganile EFSI tegevusaruande. 
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Avatud ja läbipaistva, EIP nõuetele vastava valikumenetluse järel nimetab EIP 

president juhtorgani ettepanekul tegevdirektori ja tema asetäitja ametisse kolme 

aasta pikkuseks ametiajaks, mida võib ühe korra pikendada. 

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

võimalike tehingute analüüsimise eest, ilma et see piiraks artikli 6 lõike 5 kohaldamist, 

kooskõlas EFSI investeerimispoliitikaga, ja ELi tagatise vormis toetuse andmise 

heakskiitmise eest tehingutele vastavalt käesolevale määrusele. 

Investeeringute komiteesse kuuluvad kaheksa sõltumatut eksperti ja tegevdirektor. 

Sõltumatutel ekspertidel on suured asjakohased kogemused (…) ja nad nimetab ametisse 

juhtorgan kuni kolmeaastaseks ametiajaks, mida võib pikendada ja mis kokku ei ületa 

kuut aastat. Investeeringute komitee eksperdid nimetatakse ametisse avatud ja 

läbipaistva valikumenetluse järel. Investeeringute komitee ekspertide ametisse 

nimetamisel tagab juhtorgan komitee mitmekülgse koosseisu, et tagada selle 

ulatuslikud teadmised artiklis 2a nimetatud majandussektoritest ja liidu 

geograafilistest turgudest. 

EFSI juhtorgan teostab järelevalvet EFSI eesmärkide saavutamise üle. 

Investeeringute komitee tegevuses osaledes täidavad selle liikmed oma ülesandeid 

erapooletult ja EFSI huvides. Juhtorgani poolt vastu võetud suuniste rakendamisel ja 

ELi tagatise kasutamist käsitlevate otsuste tegemisel ei taotle nad ega võta vastu 

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

õiguslikult või eraõiguslikult organilt. Investeeringute komitee tegevuse sõltumatuse 

tagamiseks luuakse asjakohane organisatsiooniline korraldus, ilma et see piiraks 

investeeringute komiteele analüütilise, logistilise ja haldustoetuse osutamist EIP 

töötajate poolt. 

Investeeringute komitee otsused tehakse lihthäälteenamusega. 
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II PEATÜKK – ELi tagatis ja ELi tagatisfond 

Artikkel 4 

ELi tagatis 

Liit annab EIP-le tagatise liidus tehtavateks rahastamis- või investeerimistoiminguteks või 

toiminguteks liikmesriigi ning Euroopa naabruspoliitika, sealhulgas strateegilise partnerluse, 

laienemispoliitika ja Euroopa Majanduspiirkonna või Euroopa Vabakaubanduse 

Assotsiatsiooniga hõlmatud riigi vahel või toiminguteks liikmesriigi ning ülemeremaade ja -

territooriumide vahel, nagu on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu II lisas, mis on 

reguleeritud käesoleva määruse ja EFSI lepinguga (edaspidi „ELi tagatis”). (…) 

Artikkel 5 

ELi tagatise kasutamise nõuded 

1. ELi tagatise andmiseks peab jõustuma EFSI leping. 

2. ELi tagatis antakse EIP rahastamis- ja investeerimistehingutele, mille on heaks kiitnud 

artikli 3 lõikes 5 osutatud investeeringute komitee, või Euroopa Investeerimisfondi 

rahastamiseks, et teha EIP rahastamis- ja investeerimistehinguid vastavalt artikli 7 

lõikele 2. (…) 

2a. ELi tagatise võib anda EIP rahastamis- ja investeerimistehinguteks, mille 

investeeringute komitee on heaks kiitnud [väljaannete talitusel lisada kuupäev: 

4 aastat pärast käesoleva määruse jõustumist] ja mille kohta EIP ja kasusaaja või 

finantsvahendaja on allkirjastanud lepingu 30. juuniks 2020. 

2b. ELi tagatise võib anda EIFi rahastamiseks või tagatisteks, et vastavalt artikli 7 

lõikele 2 teostada EIP rahastamis- ja investeerimistehinguid, mille EIFi direktorite 

nõukogu on heaks kiitnud [väljaannete talitusel lisada kuupäev: 4 aastat pärast 

käesoleva määruse jõustumist] ja mille kohta EIF ja finantsvahendaja on 

allkirjastanud lepingu 30. juuniks 2020. 
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3. Vastavalt EIP(…) põhikirja artiklile 17 nõuab EIP rahastamistehingute kasusaajatelt tasu, 

et katta kõik EFSIga seotud kulud. Ilma et see piiraks käesoleva lõike teise ja kolmanda 

lõigu kohaldamist, ei kaeta liidu üldeelarvest EIP halduskulusid ega muid tasusid 

rahastamis- ja investeerimistehingute eest, mida EIP teeb käesoleva määruse alusel. 

EIP võib ELi tagatist kasutada kumulatiivse piirmäärani, mis vastab 1 %-le ELi võetud 

tagatiskohustustest kokku, et katta kulusid, mille tasumist oleks rahastamis- ja 

investeerimistehingutest kasusaajatelt nõutud, kuid mida ei ole kohustuste täitmata 

jätmise tõttu sisse nõutud. 

 Lisaks võib EIP kasutada ELi tagatist võimalike sissenõudmiskulude asjakohase osa 

katmiseks, välja arvatud juhul, kui need arvatakse maha sissenõutud summast, ning 

likviidsuse juhtimisega seotud võimalike kulude katmiseks. 

(…) Kui EIP annab EFSI nimel EIFile rahalisi vahendeid, mis on kaetud ELi tagatisega 

vastavalt artikli 7 lõikele 2, (…) võib EIFi tasud katta liidu eelarvest. 

4. (…) Liikmesriigid võivad kasutada igat liiki liidupoolset rahastamist, sealhulgas 

üleeuroopaliste võrkude ning liidu tööstus- ja struktuuripoliitika alusel loodud 

instrumente, et toetada selliste toetuskõlblike projektide rahastamist, millesse EIP ise või 

EIFi kaudu ELi tagatise toetusel investeerib, tingimusel et täidetud on nii asjaomaste 

instrumentide kui ka EFSI kõlblikkuskriteeriumid. 
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Artikkel 6 

Aktsepteeritavad instrumendid 

1. Artikli 2a lõike 2 kohaldamisel kasutab EIP ELi tagatist käesoleva artikli lõikes 2 osutatud 

instrumentide riski katmiseks kooskõlas artikliga 7. 

2. ELi tagatisega katmiseks on aktsepteeritavad järgmised instrumendid (…): 

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

rahastamis- või krediidikvaliteedi parandamise instrumendid, omakapitali- või 

kvaasiomakapitali osalused, sealhulgas riiklike tugipankade või finantseerimisasutuste ning 

investeerimisplatvormide või fondide kaudu. Neid instrumente antakse, omandatakse või 

emiteeritakse, et toetada liidus tehtavaid tehinguid (…) kooskõlas käesoleva määrusega ja 

juhul, kui EIP poolset rahastamist on antud rahastamislepingu võiEIP poolt 

allkirjastatud või sõlmitud tehingu alusel, mis ei ole aegunud ja mida ei ole tühistatud; 

 

b) EIP poolne EIFi rahastamine, mis võimaldab EIFil anda laene, tagatisi ja edasitagatisi, 

kasutada mis tahes muud liiki krediidikvaliteedi parandamise instrumente, kapitalituru 

instrumente ning omandada omakapitali- või kvaasiomakapitali osalusi, sealhulgas 

riiklike tugipankade või finantseerimisasutuste ning investeerimisplatvormide või 

fondide kaudu. Neid instrumente antakse, omandatakse või emiteeritakse, et toetada liidus 

tehtavaid tehinguid kooskõlas käesoleva määrusega ja juhul, kui EIFi poolset rahastamist 

on antud rahastamislepingu või EIFi poolt allkirjastatud või sõlmitud tehingu alusel, 

mis ei ole aegunud ja mida ei ole tühistatud. 

3. EIP võib anda tagatise ka riiklikule tugipangale või finantseerimisasutusele liidu 

edasitagatise alusel. 

 

6831/15   rr/OR/sel 26 
 DGG 1A  ET 
 



4. EIP võib EFSI toetusel investeerida investeerimisplatvormi. EIP võib käesoleva 

määruse alusel anda liidu edasitagatise alusel tagatise ka investeerimisplatvormile. 

5. ELi tagatise kasutamiseks lõike 2 punktis a ning lõigetes 3 ja 4 osutatud tehingute 

jaoks on vaja investeeringute komitee eelnevat heakskiitu. Projektid, mida 

rahastatakse EIP enda rahastamis- või investeerimistehingute või riikliku tugipanga 

või finantseerimisasutuse või mitmest projektist koosneva investeerimisplatvormi 

kaudu, esitatakse üldjuhul investeeringute komiteele heakskiitmiseks ühiselt, kui 

investeeringute komitee ei ole otsustanud teisiti. Investeeringute komitee otsustab, kas 

talle tuleb heakskiitmiseks esitada riikliku tugipanga või finantseerimisasutuse või 

investeerimisplatvormi kaudu tehtavad uued tehingud, mille kohta ta on juba heaks 

kiitnud ELi tagatise kasutamise EIP poolt. 

6. EIF võib oma EFSI raames tehtavate tehingute puhul anda tagatise ka riiklikule 

tugipangale või finantseerimisasutusele või investeerimisplatvormile või investeerida 

investeerimisplatvormi. 

Artikkel 7 

ELi tagatise ulatus ja tingimused 

1. ELi tagatis (…) on igal ajal kuni 16 000 000 000 eurot, millest kuni 2 500 000 000 eurot 

võib eraldada EIP poolseks EIFi rahastamiseks või tagatisteks vastavalt lõikele 2. (…) 

Liidu üldeelarvest (…) ELi tagatise alusel (…) tehtavate netomaksete kogusumma (…) ei 

tohi ületada 16 000 000 000 eurot. 

 

6831/15   rr/OR/sel 27 
 DGG 1A  ET 
 



2. Kooskõlas artikli 2 lõike 1 punkti c alapunktiga ii jaotatakse portfelli riski võtmise 

eest saadud tasu panustajate vahel proportsionaalselt nende vastava riski osakaaluga 

riski võtmises. ELi tagatist võib anda esimese järjekoha kahju tagatisena portfellipõhiselt 

või täieliku tagatisena. ELi tagatis võidakse anda võrdsetel alustel muude panustajatega. 

 Kui EIP rahastab EIP rahastamis- ja investeerimistehingute tegemiseks EIFi või annab 

tagatisi, nähakse ELi tagatisega EIP poolsele rahastamisele ette täielik tagatis, tingimusel 

et EIP tagab samas summas rahastamise või tagatised ilma ELi tagatiseta. ELi tagatisega 

kaetud summa ei ületa 2 500 000 000 eurot. 

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

vastavalt kõnealuse lepingu tingimustele. 

4. Kui liit teeb ELi tagatise alusel mis tahes makse, jätkab EIP makstud summadega seotud 

nõuete sissenõudmist ja maksab liidule sissenõutud summadest tagasi. 

5. ELi tagatis antakse nõudmise korral tagatisena artiklis 6 osutatud instrumentide 

suhtes, et katta 

– artikli 6 lõike 2 punktis a osutatud võlainstrumentide puhul: põhisumma ja kogu 

intress ning kõik asjaomase rahastamistehingu tingimuste kohaselt EIP saadaolevad, 

kuid veel saamata summad enne maksete hilinemist; 

– artikli 6 lõike 2 punktis a osutatud omakapitali investeeringute puhul: investeeritud 

summad ja nendega seotud rahastamiskulud; 

– artikli 6 lõike 2 punktis b osutatud tehingute puhul: kasutatud summad ja nendega 

seotud rahastamiskulud. 

ELi tagatisega kaetakse ka artikli 5 lõike 3 teises ja kolmandas lõigus osutatud 

summad. 
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Artikkel 8 

ELi tagatisfond 

1. Luuakse ELi tagatisfond (edaspidi „tagatisfond”), millest  makstakse EIP-le ELi tagatise 

realiseerimise korral. 

2. Tagatisfondi rahastatakse: 

a) liidu üldeelarvest tehtavate maksetega; 

b) tagatisfondi investeeritud vahenditest saadud tulust; 

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

vastavalt EFSI lepingus sätestatud sissenõudmismenetlusele, nagu on ette nähtud 

artikli 2 lõike 1 punkti c alapunktiga iv; 

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

3. Käesoleva artikli lõike 2 punktide b ja d kohast tagatisfondi rahastamist käsitletakse 

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

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

neid investeeritakse usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte kohaselt ning järgides 

asjakohaseid usaldatavusnõudeid. 

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

kajastamaks ELi tagatiskohustusi kokku (sihtsumma). Sihtsumma on 50 % liidu 

tagatiskohustuste kogumahust. 

Sihtsumma rahastatakse algselt lõike 2 punktis a (…) osutatud vahendite järk-järguliste 

maksetega. Kui tagatisfondi algse moodustamise ajal tagatis realiseeritakse, kasutatakse 

lõike 2 punktide b, c ja d kohast tagatisfondi rahastamist (…) sihtsumma rahastamiseks 

kuni summas, mis võrdub realiseeritud tagatise summaga. 

 

6831/15   rr/OR/sel 29 
 DGG 1A  ET 
 



6. (…) 

7. Pärast (…) tagatisfondi taseme asjakohasuse hindamist kooskõlas artikli 10 lõikes 6 

osutatud aruandega: 

a) kantakse mis tahes ülejääk ühe tehinguga aasta n+1 (…) liidu üldeelarve tulude 

eelarvestuse erirubriiki; 

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

aasta jooksul alates aastast n+1. 

8. Alates 1. jaanuarist 2019 esitab komisjon juhul, kui tagatise realiseerimise tulemusel 

langeb tagatisfondi tase allapoole 50 % sihtsummast, aruande erakorraliste meetmete 

kohta, mida võib olla vaja fondi täiendamiseks. 

9. Pärast ELi tagatise realiseerimist kasutatakse sihtsummat ületavat lõike 2 punktide b, c ja d 

kohast tagatisfondi rahastamist kuni [väljaannete talitusel lisada kuupäev: 4 aastat pärast 

käesoleva määruse jõustumist] ELi tagatise taastamiseks kuni algse summani. 

 

IIA PEATÜKK – Euroopa investeerimisnõustamise keskus 

 

Artikkel 8a 

Euroopa investeerimisnõustamise keskuse leping 

1. Komisjon sõlmib EIPga lepingu Euroopa investeerimisnõustamise keskuse 

rakendamiseks Euroopa Investeerimispangas. 

 Euroopa investeerimisnõustamise keskuse leping sisaldab eelõige sätteid keskuse 

jaoks vajaliku rahastamise kohta vastavalt lõikele 5. 

 

6831/15   rr/OR/sel 30 
 DGG 1A  ET 
 



2. Euroopa investeerimisnõustamise keskuse eesmärk on tuginedes olemasolevatele EIP 

ja komisjoni nõustamisteenustele anda nõuandvat toetust investeerimisprojektide 

kindlakstegemiseks, ettevalmistamiseks ja arendamiseks ning tegutseda ühtse 

projektide rahastamise tehnilise nõustamise keskusena liidus. Selline toetus hõlmab 

toetust tehnilise abi kasutamiseks projekti koostamisel, uudsete rahastamisvahendite 

kasutamiseks, avaliku ja erasektori partnerluse kasutamiseks ning vajaduse korral 

nõuandeid liidu õiguse asjaomastes küsimustes. Euroopa investeerimisnõustamise 

keskus pakub ka sihipärast toetust, mille puhul võetakse arvesse vähem arenenud 

finantsturgudega liikmesriikide eripära ja vajadusi. 

3. Euroopa investeerimisnõustamise keskus osutab teenuseid, mis lisanduvad neile, mis 

on juba kättesaadavad muude liidu programmide alusel. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse teenused hõlmavad järgmist: 

a) ametiasutustele ja projekti arendajatele tehnilise abi pakkumine ühest kohast; 

b) vajaduse korral projekti arendajate abistamine projekti edasiarendamisel, et 

viia see vastavusse käesoleva määruse kohaste kõlblikkuskriteeriumitega; 

c) kohalike teadmiste võimendamine, et hõlbustada EFSI toetust kogu liidus; 

d) vastastikuse kogemuste vahetamise ja projektide arendamisega seotud 

oskusteabe jagamise platvormi pakkumine. 

4. Lõikes 2 osutatud eesmärgi täitmiseks püüab Euroopa investeerimisnõustamise 

keskus kasutada EIP, komisjoni, riiklike tugipankade või finantseerimisasutuste ning 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide juhtimisorganite teadmisi. 

5. Koostöö Euroopa investeerimisnõustamise keskuse ning riiklike tugipankade või 

finantseerimisasutuste vahel või samaväärse finantseerimisasutuse või siseriikliku 

nõustajana tegutseda võiva korraldusasutuse vahel võib toimuda lepingulise 

partnerluse vormis. 
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6. Liit toetab Euroopa investeerimisnõustamise keskuse osutatavate teenustega seotud 

kulude katmist kuni 20 000 000 euroga aastas ajavahemikuni, mis lõpeb 

31. detsembril 2020. 

7.  EIP esitab 1. septembriks 2016 ja seejärel igal aastal Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ja komisjonile aruande käesoleva artikli lõike 5 kohaselt Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse osutatud teenuste ja eelarve täitmise kohta. 

 

III PEATÜKK – Euroopa investeerimisprojektide register 

Artikkel 9 

Euroopa investeerimisprojektide register 

1. Komisjon ja EIP (…)loovad läbipaistva registri liidu praeguste ja potentsiaalsete (…) 

investeerimisprojektide jaoks. Liikmesriigid võivad osaleda selle loomises ja 

haldamises. 

2. Projekte näidatakse Euroopa investeerimisprojektide registris üksnes nähtavuse ja 

investorite teavitamise eesmärgil ning see ei mõjuta otsuseid lõplike projektide 

valimise kohta toetuse andmiseks käesoleva määruse või mõne teise ELi 

rahastamisvahendi või riikliku rahastamise alusel. 

3. (…) 

 

IV PEATÜKK – Aruandlus, aruandekohustus ja hindamine 

Artikkel 10 

Aruandlus ja raamatupidamisarvestus 

1. EIP annab kord poolaastas, vajaduse korral koos EIFiga, komisjonile aru käesoleva 

määruse kohaste EIP rahastamis- ja investeerimistehingute kohta. 
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Aruandes hinnatakse vastavust artikli 2 lõike 1 punkti f alapunkti iv kohaselt kehtestatud ELi 

tagatise kasutamise nõuetele ja peamistele tulemusnäitajatele. Aruanne sisaldab ka statistilisi, 

finants- ja raamatupidamisandmeid iga EIP rahastamis- ja investeerimistehingu kohta ning 

agregeeritult. 

2. EIP annab kord aastas, vajaduse korral koos EIFiga, Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

aru EIP käesoleva määruse alusel tehtud rahastamis- ja investeerimistehingute kohta. See 

aruanne avalikustatakse ja see hõlmab järgmist: 

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

piirkonna tasandil ning nende tehingute käesolevale määrusele vastavuse kohta koos 

hinnanguga EIP rahastamis- ja investeerimistehingute jaotuse kohta artiklis 2a 

esitatud eesmärkide lõikes; 

b) koondhinnang EIP rahastamis- ja investeerimistehingute lisaväärtuse, erasektori 

vahendite kaasamise ning hinnanguliste ja tegelike väljundite, tulemuste ja mõju 

kohta; 

c) (…) kasusaajatele üle kantud rahaline summa ja hinnang EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingutele; 

d) hinnang EIP rahastamis- ja investeerimistehingute lisaväärtuse kohta; 

e) üksikasjalik teave ELi tagatise kasutamise kohta; 

f) EFSI raamatupidamisaruanded. 
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3. Komisjoni raamatupidamisarvestuse eesmärgil ning ELi tagatisega kaetud riskide ja 

tagatisfondi valitsemise kohta aru andmise eesmärgil esitab EIP, vajaduse korral koostöös EIFiga, 

komisjonile igal aastal järgmise teabe: 

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

kohaste rahastamis- ja investeerimistehingutega; 

b) ELi olemasolevad finantskohustused seoses EIP käesoleva määruse kohaste 

rahastamis- ja investeerimistehingute jaoks antud tagatistega eraldi iga tehingu 

lõikes; 

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

vastavalt artikli 2 lõike 1 punkti c alapunkti i kohaselt EFSI lepinguga ette nähtud 

portfellide lõikes. 

4. EIP esitab komisjonile taotluse korral mis tahes täiendava teabe, mida on vaja komisjoni 

kohustuste täitmiseks seoses käesoleva määrusega. 

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

6. Komisjon saadab iga aasta 30. juuniks Euroopa Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale 

tagatisfondi eelmise kalendriaasta finants- ja juhtimisaruande, sealhulgas hinnangu 

sihtsumma asjakohasuse, tagatisfondi taseme ja tagatisfondi täiendamise vajaduse 

kohta. Aastaaruanne sisaldab ülevaadet tagatisfondi finantsseisundist eelmise aasta 

lõpu seisuga, eelmise kalendriaasta finantsvoogudest ning olulistest tehingutest ja 

muud asjakohast teavet finantskontode kohta. Aruanne sisaldab ka teavet 

finantsjuhtimise ning fondi tulemuste ja riski kohta eelmise aasta lõpu seisuga. 

 

6831/15   rr/OR/sel 34 
 DGG 1A  ET 
 



 

Artikkel 11 

Aruandekohustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu ees 

1. Euroopa Parlamendi või nõukogu taotlusel esitab tegevdirektor mõlemale institutsioonile 

aruande EFSI tulemuste kohta ning osaleb Euroopa Parlamendis toimuval kuulamisel 

(…). 

2. Tegevdirektor vastab Euroopa Parlamendi või nõukogu poolt EFSI-le esitatud küsimustele 

kas suuliselt või kirjalikult, kuid igal juhul viie nädala jooksul alates küsimuse saamisest. 

3. Euroopa Parlamendi või nõukogu taotlusel esitab komisjon (…) aruande käesoleva 

määruse kohaldamise kohta 
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Artikkel 12 

Hindamine ja läbivaatamine 

-1. Komisjon esitab [väljaannete talitusel lisada kuupäev:  3 aastat pärast käesoleva määruse 

jõustumist] Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, mis sisaldab sõltumatut hinnangut 

käesoleva määruse kohaldamise kohta. Vajaduse korral lisatakse aruandele ettepanek 

käesoleva määruse muutmiseks, eelkõige seoses artikli 5 lõigetes 2a ja 2b ning artikli 8 

lõikes 9 osutatud kuupäevadega. 

1. (…) 

2. (…) 

3. (…) 

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

oma sõltumatud hindamisaruanded, milles hinnatakse EIP ja EIFi käesoleva määruse 

kohaste konkreetsete tegevustega saavutatud praktilisi tulemusi. 

5. (…) 

 

V PEATÜKK – Üldsätted 

Artikkel 13 

Läbipaistvus ja teabe avalikustamine 

EIP teeb kooskõlas oma läbipaistvuse põhimõtetega, mis käsitlevad dokumentidele ja teabele 

juurdepääsu, oma veebisaidil avalikkusele kättesaadavaks teabe kõigi käesoleva määruse kohaste 

EIP rahastamis- ja investeerimistehingute kohta ning selle kohta, kuidas need tehingud aitavad 

kaasa artikli 2a lõikes 2 osutatud üldeesmärkide saavutamisele. 
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Artikkel 14 

Kontrollikoja poolne auditeerimine 

Kontrollikoda auditeerib ELi tagatist ja selle alusel liidu üldeelarvest tehtud makseid ja liidu 

üldeelarvesse laekunud maksete sissenõudmisi. 

Artikkel 15 

Pettusevastased meetmed 

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

lõpetamise mis tahes etapis põhjust kahtlustada võimalikku pettust, korruptsiooni, rahapesu 

või muud ebaseaduslikku tegevust, mis võib kahjustada liidu finantshuve, teatab ta sellest 

viivitamata OLAFile (…) ning esitab talle kogu vajaliku teabe. 

2. OLAF võib läbi viia juurdlusi, sealhulgas teha kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 883/2013,8 nõukogu 

määruse (EÜ, Euratom) nr 2185/969 ja nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/9510 

sätetele ja menetlustele, et kaitsta liidu finantshuve eesmärgiga teha kindlaks, kas 

käesoleva määruse alusel rahastatud mis tahes tehingutega seoses on esinenud pettust, 

korruptsiooni, rahapesu või toimunud mis tahes muud ebaseaduslikku tegevust, mis 

mõjutab liidu finantshuve. OLAF võib edastada juurdluste käigus saadud teabe asjaomase 

liikmesriigi pädevatele asutustele (…). 

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 
883/2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega 
tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja 
nõukogu määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 248, 18.9.2013, lk 1). 

9 Nõukogu 11. novembri 1996. aasta määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis käsitleb 
komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa ühenduste 
finantshuve pettuste ja igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest (EÜT L 292, 15.11.1996, 
lk 2). 

10 Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste 
finantshuvide kaitse kohta (EÜT L 312, 23.12.1995, lk 1). 

 

6831/15   rr/OR/sel 37 
 DGG 1A  ET 
 

                                                 



Kui selline ebaseaduslik tegevus on tõendatud, võtab EIP sissenõudmiseks meetmeid 

seoses oma tehingutega, mida on toetatud ELi tagatisega. 

3. Käesoleva määruse kohaselt toetatavate tehingutega seoses allkirjastatud 

rahastamislepingud sisaldavad klausleid, mis võimaldavad pettuse, korruptsiooni või muu 

ebaseadusliku tegevuse korral kooskõlas EFSI lepingu, EIP põhimõtete ja kohaldatavate 

regulatiivsete nõuetega jätta EIP rahastamis- ja investeerimistehingutest välja või vajaduse 

korral võtta asjakohaseid sissenõudmismeetmeid. Otsus, kas kasutada EIP rahastamis- ja 

investeerimistehingutest väljajätmist, tehakse kooskõlas asjaomase rahastamis- või 

investeerimislepinguga. 

Artikkel 16 

Välja jäetud tegevused ja koostööd mittetegevad jurisdiktsioonid 

1. EIP ei toeta oma käesoleva määruse kohastes rahastamis- ja investeerimistehingutes 

ühtegi ebaseaduslikul eesmärgil toimuvat tegevust, sealhulgas rahapesu, terrorismi 

rahastamise, maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise, korruptsiooni ning liidu 

finantshuve kahjustava pettuse eesmärgil toimuvat tegevust. Eelkõige ei osale EIP üheski 

rahastamis- ega investeerimistehingus vahendi kaudu, mis asub koostööd mittetegevas 

jurisdiktsioonis, vastavalt EIP poliitikale nõrgalt reguleeritud ja koostööst keelduvate 

jurisdiktsioonide suhtes, mis põhineb liidu, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni 

või rahapesuvastase töökonna põhimõtetel. 

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

liidu õiguses finantssüsteemide rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks kasutamise 

vältimiseks sätestatud põhimõtteid ja standardeid, sealhulgas nõuet võtta asjakohasel juhul 

(…) meetmeid, et teha kindlaks tegelikult kasusaavad omanikud. 
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Artikkel 17 

Delegeeritud volituste rakendamine 

 [välja jäetud] 

VI PEATÜKK – Muutmine 

Artikkel 18 

Määruse (EL) nr 1291/2013 muutmine 

Määrust (EL) nr 1291/2013 muudetakse järgmiselt. 

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

„1. Rahastamispakett programmi „Horisont 2020” rakendamiseks on 74 328,3 miljonit eurot 

jooksevhindades, millest kuni 71 966,9 miljonit eurot eraldatakse ELi toimimise lepingu 

XIX jaotise kohase tegevuse jaoks. 

Euroopa Parlament ja nõukogu kinnitavad iga-aastased assigneeringud mitmeaastase 

finantsraamistiku piires. 

2. ELi toimimise lepingu XIX jaotise kohase tegevuse jaoks ette nähtud summa jaotatakse 

käesoleva määruse artikli 5 lõikes 2 nimetatud prioriteetide vahel järgmiselt: 

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

b)  juhtpositsioon tööstuses: 16 430,5 miljonit eurot jooksevhindades; 

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

Maksimaalne kogusumma, mille liit eraldab programmist „Horisont 2020” artikli 5 lõikes 3 

sätestatud erieesmärkidele ja Teadusuuringute Ühiskeskuse otsestele meetmetele väljaspool 

tuumaenergiavaldkonda, on järgmine: 
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i) tipptaseme levitamine ja osaluse laiendamine: 782,3 miljonit eurot jooksevhindades; 

ii) teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna heaks: 443,8 miljonit eurot jooksevhindades; 

iii) Teadusuuringute Ühiskeskuse otsesed meetmed väljaspool tuumaenergiavaldkonda: 

1 852,6 miljonit eurot jooksevhindades. 

Artikli 5 lõigetes 2 ja 3 sätestatud prioriteetidele ja erieesmärkidele eraldatud vahendite soovituslik 

jaotus on kindlaks määratud II lisas. 

3. Programmist „Horisont 2020” eraldatakse EITile kuni 2 361,4 miljonit eurot jooksevhindades, 

nagu on sätestatud II lisas.” 

(2) II lisa asendatakse käesoleva määruse I lisaga. 
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Artikkel 19 

Määruse (EL) nr 1316/2013 muutmine 

Määrust (EL) nr 1316/2013 muudetakse järgmiselt. 

(1) Artikli 5 (…) lõige 1 asendatakse järgmisega: 

„1. Euroopa ühendamise rahastu rakendamise rahastamispakett aastateks 2014–2020 on 

29 942 259 000 (*) eurot (jooksevhindades). See summa jaotatakse järgnevalt: 

a) transpordisektor: 23 550 582 000 eurot, millest 11 305 500 000 eurot paigutatakse ümber 

Ühtekuuluvusfondist, mida kasutatakse kooskõlas käesoleva määrusega üksnes 

Ühtekuuluvusfondist abi saamise tingimustele vastavates liikmesriikides; 

b) telekommunikatsioonisektor: 1 041 602 000 eurot; 

c) energiasektor: 5 350 075 000 eurot. 

Need summad ei piira nõukogu määruses (EL, Euratom) nr 1311/2013 (*) sätestatud 

paindlikkusmehhanismi kohaldamist. 

(*) Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse 

kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).” 

(2) Artikli 7 lõike 3 teises lõigus jäetakse välja sõnad „ja artikli 21 lõike 4”. 

(3) Artikli 21 lõige 4 jäetakse välja. 

 

6831/15   rr/OR/sel 41 
 DGG 1A  ET 
 



VII PEATÜKK – Ülemineku- ja lõppsätted 

Artikkel 20 

Üleminekusätted 

EIP või EIF võivad esitada komisjonile ELi tagatisega katmiseks rahastamis- ja 

investeerimistehingud, mille EIP või EIF allkirjastavad ajavahemikul 1. jaanuarist 2015 kuni (…) 

EFSI lepingu sõlmimiseni ning investeeringute komitee kõigi liikmete ja tegevdirektori 

esmakordse ametissenimetamiseni pärast käesoleva määruse jõustumist. 

Komisjon hindab neid tehinguid ning juhul, kui need vastavad (…) käesoleva määruse artiklis 2a 

sätestatud (…) nõuetele, otsustab, et ELi tagatise kate laieneb nendele. 

Artikkel 21 

Jõustumine 

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

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. 

Strasbourg, 

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 
president eesistuja 
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