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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 a) InvestEU programm peaks andma 

rohkem mõjuvõimu kodanikele ja 

kogukondadele, kes soovivad investeerida 

säästvamasse, vähese CO2-heitega 

ühiskonda, sealhulgas energiasüsteemi 

ümberkujundamisse. Arvestades, et 

[muudetud taastuvenergia direktiiv] ja 

[muudetud elektridirektiiv] tunnustavad ja 

toetavad nüüd taastuvenergia ja kodanike 

energiakogukondi ning omatarbeks 

toodetud taastuvenergia tarbijaid kui 

olulisi osalejaid liidu energiasüsteemi 

ümberkujundamises, peaks InvestEU 

aitama hõlbustada nende osalejate 

osalemist turul. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Liikmesriigi osa tuleks luua 

spetsiaalselt nii, et oleks võimalik 

kasutada liidu tagatise andmiseks eelarve 

jagatud täitmise alla kuuluvaid fonde. 

Selle kombinatsiooni eesmärk on 

kasutada liidu kõrget krediidireitingut 

riiklike ja piirkondlike investeeringute 

edendamiseks ja tagades samas 

tingimuslike kohustuste ühtse 

riskijuhtimise, rakendades komisjoni 

poolt eelarve kaudse täitmise raames 

antud tagatise. Liit peaks tagama 

liikmesriigi osa raames komisjoni ja 

rakenduspartnerite vahel sõlmitud 

tagatislepingutega ette nähtud 

rahastamis- ja investeerimistoimingud, 

eelarve jagatud täitmise alla kuuluvad 

fondid peaksid tegema tagatisse eraldised 

vastavalt eraldiste määrale, mille on 

kindlaks määranud komisjon, võttes 

aluseks toimingute laadi ja sellest 

tuleneva eeldatava kahju, ja liikmesriigid 

kannaksid eeldatavat kahju ületava kahju, 

andes liidule kompensatsioonitagatise. 

Sellised kokkulepped tuleks sõlmida ühes 

rahalist toetust käsitlevas lepingus iga 

liikmesriigiga, kes vabatahtlikult otsustab 

sellist võimalust kasutada. Rahalist toetust 

käsitlev leping peaks hõlmama ühte või 

mitut konkreetset tagatislepingut, mida 

rakendatakse asjaomases liikmesriigis. 

Eraldiste määra kehtestamiseks igal 

välja jäetud 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

üksikjuhul eraldi tuleb teha erand 

määruse (EL, Euratom) nr XXXX19 

(„finantsmäärus“) [artikli 211 lõikest 1]. 

Selline ülesehitus näeks ette ka ühtsed 

eeskirjad, mis käsitlevad eelarvelist 

tagatist, mida toetatakse keskselt 

hallatavatest fondidest või eelarve jagatud 

täitmise alla kuuluvatest fondidest, mis 

hõlbustaks nende kombineerimist. 

_________________  
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 35 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(35) InvestEU nõustamiskeskus peaks 

toetama iga poliitikaharu alla kuuluvate 

usaldusväärsete investeerimisprojektide 

arendamist. Lisaks tuleks ette näha 

InvestEU programmi sektoriülene 

komponent, et tagada ühtne kontaktpunkt 

ja pakkuda eri poliitikavaldkondi hõlmavat 

abi projektide arendamiseks keskselt 

hallatavate liidu programmide puhul. 

(35) InvestEU nõustamiskeskus peaks 

toetama iga poliitikaharu alla kuuluvate 

usaldusväärsete investeerimisprojektide 

arendamist, nähes ette geograafilise 

mitmekesistamise tulemusliku 

rakendamise, eesmärgiga aidata kaasa 

liidu majandusliku, sotsiaalse ja 

territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgile 

ning piirkondlike erinevuste 

vähendamisele. Nõuandekeskus peaks 

pöörama erilist tähelepanu väikeste 

projektide koondamise ja nende 

suurematesse portfellidesse kogumise 

vajadusele. Komisjon peaks sõlmima EIP 

grupi ja muude rakenduspartneritega 

lepingud, et nimetada need 

nõustamiskeskuse partneriteks. Komisjon, 

EIP grupp ja teised rakenduspartnerid 

peaksid tegema tihedat koostööd, et 

tagada kogu liidus toetuse tõhusus, 

koostoime ja tulemuslik geograafiline 

katvus, võttes arvesse kohalike 

rakenduspartnerite asjatundlikkust ja 

kohalikku suutlikkust, aga ka 

olemasolevaid struktuure, nagu Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus. Lisaks 

tuleks ette näha InvestEU programmi 

sektoriülene komponent, et tagada ühtne 

kontaktpunkt ja pakkuda eri 

poliitikavaldkondi hõlmavat abi projektide 

arendamiseks keskselt hallatavate liidu 

programmide puhul. 
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Artikkel 4 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Rahastamispakett V ja VI peatükis 

sätestatud meetmete rakendamiseks on 

jooksevhindades 525 000 000 eurot. 

3. Rahastamispakett V ja VI peatükis 

sätestatud meetmete rakendamiseks on 

jooksevhindades 725 000 000 eurot. 

Or. en 

Selgitus 

EFSI I ja II kogemuste põhjal võib järeldada, et nõustamiskeskused olid olulised osalejad 

investeerimisprojektidega seotud jätkusuutlikkuse suuniste andmisel ja ka väiksemate 

projektide koondamise edendamisel suuremateks ja nõudlikemateks projektideks. Teeme 

seepärast ettepaneku nõustamiskeskuste eelarvet (V peatükk) suurendada. 
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Artikkel 7 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Rakenduspartnerid seavad 

eesmärgiks, et vähemalt 50 % jätkusuutliku 

taristu poliitikaharu raames tehtavatest 

investeeringutest aitavad kaasa liidu 

kliima- ja keskkonnaalaste eesmärkide 

saavutamisele. 

5. Rakenduspartnerid seavad 

eesmärgiks, et: 

a) vähemalt 80 % jätkusuutliku taristu 

poliitikaharu raames tehtavatest 

investeeringutest aitab oluliselt kaasa liidu 

kliima- ja keskkonnaalaste eesmärkide 

saavutamisele kooskõlas Pariisi 

kokkuleppega; 

b) transpordi valdkonnas aitab vähemalt 

10 % jätkusuutliku infrastruktuuri 

poliitikaharu raames tehtavatest 

investeeringutest täita liidu eesmärki 

kõrvaldada 2050. aastaks surma või 

raskete vigastustega lõppevad 

liiklusõnnetused ja renoveerida raudtee- 

ning maanteesillad ja tunnelid nende 

ohutust silmas pidades; 

c) vähemalt 35 % teadusuuringute, 

innovatsiooni ja digiteerimise 

poliitikaharu raames tehtavatest 

investeeringutest aitab kaasa programmi 

„Euroopa horisont“ eesmärkide 

saavutamisele; 

d) oluline osa VKEde poliitikaharu 

raames VKEdele ning väikese ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele 

pakutavast tagatisest toetab innovaatilisi 

VKEsid. 

Or. en 
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Artikkel 7 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 7 a 

 Täiendavus 

 Käesoleva määruse kohaldamisel 

tähendab „täiendavus“ InvestEU fondi 

toetust toimingutele, millega 

kõrvaldatakse kogu liitu hõlmavaid ja/või 

liikmesriikide konkreetseid turutõrkeid või 

lahendatakse mitteoptimaalseid 

investeerimisolukordi, hõlmates 

investeeringute pikaajalist tasuvust või 

suurema riskiga rahastamisvajadusi 

projektide puhul, mis annavad pikaajalist 

keskkonna- ja sotsiaalset kasu, ning mida 

ajavahemikul, mil on võimalik kasutada 

ELi tagatist, ei oleks rakenduspartnerid 

saanud ilma InvestEU fondi toetuseta 

üldse või samas ulatuses sooritada. 

Or. en 
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Artikkel 9 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[...] välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Me ei ole nõus, et ühtekuuluvuspoliitika vahendeid kantakse üle InvestEU-le 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. InvestEU fondist ei toetata 

fossiilkütuste tootmise, töötlemise, 

turustamise, ladustamise või põletamisega 

või CO2 transporditaristuga seotud 

tegevust. 

Or. en 

 


