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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Viimastel aastatel on liit võtnud vastu 

ambitsioonikad strateegiad, et viia lõpule 

ühtse turu väljakujundamine ning 

stimuleerida jätkusuutlikku majanduskasvu 

ja töökohtade loomist, nt kapitaliturgude 

liit, digitaalse ühtse turu strateegia, pakett 

„Puhas energia kõigile eurooplastele“, ELi 

ringmajanduse loomise tegevuskava, 

Euroopa vähese heitega liikuvuse 

strateegia ning Euroopa kaitse- ja 

kosmosestrateegia. InvestEU fond peaks 

kasutama ja tugevdama nende üksteist 

toetavate strateegiate sünergiat, toetades 

investeeringuid ja pakkudes juurdepääsu 

rahastamisele. 

(3) Viimastel aastatel on liit võtnud vastu 

ambitsioonikad strateegiad, et viia lõpule 

ühtse turu väljakujundamine ning 

stimuleerida jätkusuutlikku ja kaasavat 

majanduskasvu ja töökohtade loomist, nt 

Euroopa 2020. aasta strateegia, 
kapitaliturgude liit, digitaalse ühtse turu 

strateegia, Euroopa kultuurivaldkonna 

tegevuskava, pakett „Puhas energia kõigile 

eurooplastele“, ELi ringmajanduse loomise 

tegevuskava, Euroopa vähese heitega 

liikuvuse strateegia, Euroopa 

kosmosestrateegia ning Euroopa 

sotsiaalõiguste sammas, mille tulemused 

on olnud piirkondliku ja sotsiaalse 

ebavõrdsuse kaotamisel kesised. InvestEU 

fond peaks kasutama, parandama ja 

tugevdama nende üksteist toetavate 

strateegiate sünergiat, toetades 

investeeringuid ja pakkudes juurdepääsu 

rahastamisele.  

Or. en 
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(19) Iga poliitikaharu peaks koosnema 

kahest osast, st ELi osast ja liikmesriigi 

osast. ELi osa kaudu tuleks kõrvaldada 

liiduüleseid turutõrkeid või lahendada 

liiduüleseid mitteoptimaalseid 

investeerimisolukordi proportsionaalsel 

viisil; toetatavatel meetmetel peaks olema 

selge Euroopa lisaväärtus. Liikmesriigi 

osa peaks andma liikmesriikidele 

võimaluse eraldada osa eelarve jagatud 

täitmise alla kuuluvate fondide 

vahenditest ELi tagatise eraldisteks, et 

kasutada ELi tagatist rahastamis- ja 

investeerimistoiminguteks, et kõrvaldada 

konkreetsed turutõrked või lahendada 

mitteoptimaalseid investeerimisolukordi 

oma territooriumil, sealhulgas 

haavatavates ja kaugemates piirkondades, 

nagu liidu äärepoolseimad piirkonnad, et 

saavutada eelarve jagatud täitmise alla 

kuuluvate fondide eesmärgid. Meetmed, 

mida toetatakse InvestEU fondist ELi või 

liikmesriigi osa kaudu, ei tohiks 

dubleerida ega välja tõrjuda 

erainvesteeringuid ega moonutada 

konkurentsi siseturul. 

välja jäetud 

Or. en 
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(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 

välja jäetud 
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käsitlev leping peaks hõlmama ühte või 

mitut konkreetset tagatislepingut, mida 

rakendatakse asjaomases liikmesriigis. 

Eraldiste määra kehtestamiseks igal 

üksikjuhul eraldi tuleb teha erand 

määruse (EL, Euratom) nr XXXX 

(„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. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(31) Liikmesriigi osa raames antav ELi 

tagatis tuleks eraldada mis tahes 

rakenduspartnerile, kes on kõlblik 

vastavalt [finantsmääruse] [artikli 62 

lõike 1 punktile c], sealhulgas riiklikud 

või piirkondlikud tugipangad või 

finantseerimisasutused, EIP, Euroopa 

Investeerimisfond ja muud mitmepoolsed 

arengupangad. Liikmesriigi osa raames 

rakenduspartnerite valimisel peaks 

komisjon võtma arvesse iga liikmesriigi 

esitatud ettepanekuid. Kooskõlas 

[finantsmääruse] [artikliga 154] peab 

komisjon hindama rakenduspartneri 

eeskirju ja menetlusi, veendumaks, et 

need tagavad samaväärse liidu 

finantshuvide kaitse nagu komisjoni 

eeskirjad ja menetlused. 

välja jäetud 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) „keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjad“ – ettevõtjad, kellel on kuni 

3 000 töötajat ja kes ei ole VKEd ega 

väikesed keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjad; 

välja jäetud 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) Liikmesriigi osa aitab kõrvaldada 

konkreetseid turutõrkeid või lahendada 

mitteoptimaalseid investeerimisolukordi 

ühes või mitmes liikmesriigis, et 

saavutada eelarve jagatud täitmise alla 

kuuluvate asjaomaste fondide eesmärgid. 

välja jäetud 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 9 välja jäetud 

Liikmesriigi osa suhtes kohaldatavad 

erisätted 

 

1. Liikmesriigi poolt vastavalt 

[ühissätete määruse] artikli [10 lõikele 1] 

või määruse [ÜPP strateegiakava] artikli 

[75 lõikele 1] eraldatud summasid 

kasutatakse liikmesriikide osast pakutava 

ELi tagatise eraldisteks sellises ulatuses, 

mis vastab rahastamis- ja 

investeerimistoimingutele asjaomases 

liikmesriigis. 

 

2. Liikmesriigi osa raames sellise ELi 

tagatise kehtestamiseks peavad liikmesriik 

ja komisjon sõlmima rahalist toetust 

käsitleva lepingu. 

 

Liikmesriik ja komisjon sõlmivad rahalist 

toetust käsitleva lepingu või muudavad 

seda nelja kuu jooksul pärast komisjoni 

otsust, millega võetakse vastu 

partnerlusleping või ÜPP strateegiakava, 

või samaaegselt komisjoni otsusega, 

millega muudetakse programmi või ÜPP 

strateegiakava. 

 

Kaks või enam liikmesriiki võivad sõlmida 

komisjoniga rahalist toetust käsitleva 
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ühislepingu. 

Erandina [finantsmääruse] [artikli 211 

lõikest 1] on liikmesriigi osa ELi tagatise 

eraldiste määr 40 % ja seda võib iga 

rahalist toetust käsitleva lepingu puhul 

ülespoole või allapoole korrigeerida, et 

võtta arvesse riske, mis on seotud 

finantstoodetega, mida kavatsetakse 

kasutada. 

 

3. Rahalist toetust käsitlev leping 

sisaldab vähemalt järgmisi elemente: 

 

a) ELi tagatise kogusumma 

liikmesriigi osa raames seoses 

liikmesriigiga, selle eraldiste määr, 

toetuse suurus, eelarve jagatud täitmise 

alla kuuluvate fondide toetuse summa, 

eraldiste tegemise etapp vastavalt 

aastasele rahastamiskavale ning tulenev 

tingimusliku kohustuse summa, mis tuleb 

katta asjaomase liikmesriigi antud 

kompensatsioonitagatisega;  

 

b) strateegia, mis hõlmab 

finantstooteid ja nende minimaalset 

finantsvõimendust, geograafilist kaetust, 

investeerimisperioodi ja, kui see on 

asjakohane, lõppsaajate ja kõlblike 

vahendajate kategooriaid; 

 

c) rakenduspartner või -partnerid, 

kes on väljendanud huvi, ja komisjoni 

kohustus teavitada liikmesriiki valitud 

rakenduspartnerist või -partneritest; 

 

d) eelarve jagatud täitmise alla 

kuuluvate fondide võimalik toetus 

InvestEU nõustamiskeskusele; 
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e) iga-aastane aruandluskohustus 

liikmesriigi ees, sealhulgas aruandlus 

vastavalt rahalist toetust käsitlevas 

lepingus osutatud näitajatele; 

 

f) sätted, mis käsitlevad liikmesriigi 

osa raames antava ELi tagatisega seotud 

tasu; 

 

g) vahendite võimalik 

kombineerimine ELi osa raames, 

sealhulgas kihilise struktuurina, et 

saavutada parem riskikate vastavalt 

artikli 8 lõikele 2. 

 

4. Komisjon rakendab rahalist toetust 

käsitlevaid lepinguid 

rakenduspartneritega artikli 14 kohaselt 

sõlmitud tagatislepingute kaudu.  

 

Kui üheksa kuu jooksul alates rahalist 

toetust käsitleva lepingu allkirjastamisest 

ei ole tagatislepingut sõlmitud või kui 

rahalist toetust käsitlev leping ei ole ühe 

või mitme tagatislepingu kaudu 

kulukohustustega täielikult kaetud, siis 

esimesel juhul rahalist toetust käsitlev 

leping lõpetatakse või teisel juhul 

muudetakse seda vastavalt ning 

kasutamata eraldised võetakse uuesti 

kasutusele vastavalt [ühissätete määruse] 

number [artikli 10 lõikele 5] ja määruse 

[ÜPP strateegiakava] number artikli [75 

lõikele 5]. 

 

Kui [ühissätete määruse] number 

[artikli 10 lõikes 6] või määruse [ÜPP 

strateegiakava] number artikli [75 lõikes 

6] kindlaks määratud ajavahemiku 

jooksul ei ole tagatislepingut 

nõuetekohaselt rakendatud, siis rahalist 

toetust käsitlevat lepingut muudetakse ja 

kasutamata eraldised võetakse uuesti 

kasutusele vastavalt [ühissätete määruse] 

number [artikli 10 lõikele 6] ja määruse 

[ÜPP strateegiakava] number artikli [75 

lõikele 6]. 
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5. Rahalist toetust käsitleva lepingu 

kohaselt liikmesriigi osa raames antava 

ELi tagatise eraldiste tegemisel 

kohaldatakse järgmisi eeskirju: 

 

(a) pärast käesoleva määruse lõike 3 

punktis a osutatud eraldiste tegemise 

etappi kasutatakse eraldiste mis tahes 

aastast ülejääki, mis on arvutatud 

eraldiste määra kohaselt nõutava eraldiste 

summa ja tegelike eraldiste vahena, uuesti 

vastavalt [ühissätete määruse] [artikli 10 

lõikele 6] ja määruse [ÜPP 

strateegiakava] number artikli [75 lõikele 

6]; 

 

(b) erandina [finantsmääruse] 

[artikli 213 lõikest 4] ei anna pärast 

käesoleva artikli lõike 3 punktis a 

osutatud eraldiste tegemise etappi tehtud 

eraldised liikmesriigi osa raames ELi 

tagatise kättesaadavuse ajal alust 

vahendite aastaseks täiendamiseks; 

 

(c) komisjon teavitab viivitamata 

liikmesriiki, kui liikmesriigi osa raames 

antud ELi tagatise realiseerimise 

tulemusel väheneb ELi tagatise selle osa 

eraldiste tase alla 20 % ELi algsetest 

eraldistest; 

 

(d) kui liikmesriigi osa raames antud 

ELi tagatise eraldised jõuavad 10 %ni 

algsetest eraldistest, peab asjaomane 

liikmesriik tegema komisjoni nõudel 

ühisesse eraldisfondi eraldisi kuni 5 % 

algsete eraldistest. 

 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Rahaline toetus kuni 3 000 töötajaga 

üksustele, keskendudes eelkõige VKEdele 

ning väikestele keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele, 

eelkõige järgmistes valdkondades: 

7. Rahaline toetus kuni 499 töötajaga 

üksustele, keskendudes eelkõige VKEdele 

ning väikestele keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele, 

eelkõige järgmistes valdkondades: 

Or. en 

 

 


