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 ET 

 

Muudatusettepanek  574 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjonile annab nõu 

nõuandekogu, millel on kaks koosseisu, 

nimelt rakenduspartnerite esindajad ja 

liikmesriikide esindajad. 

1. Komisjonile ja juhatusele annab 

nõu nõuandekogu, millesse kuulub üks 

esindaja iga rakenduspartneri poolt, üks 

esindaja iga liikmesriigi poolt, üks EIP 

esindaja, üks komisjoni esindaja ning üks 

ekspert iga poliitikaharu kohta, kelle 

nimetab Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomitee. 

Or. en 

Selgitus 

See muudatusettepanek peaks tagama, et nii komisjonile kui ka juhatusele annab nõu 

nõuandekogu, mis koosneb nimetatud liikmetest. 

 

Muudatusettepanek  575 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjonile annab nõu 

nõuandekogu, millel on kaks koosseisu, 

nimelt rakenduspartnerite esindajad ja 

liikmesriikide esindajad. 

1. Komisjonile annab nõu 

nõuandekogu, millel on kaks koosseisu, 

nimelt rakenduspartnerite esindajad ja 

liikmesriikide esindajad ning Euroopa 

seotud Parlamendi komisjonide liikmed. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  576 

Esther de Lange 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjonile annab nõu 

nõuandekogu, millel on kaks koosseisu, 

nimelt rakenduspartnerite esindajad ja 

liikmesriikide esindajad. 

1. Juhtkomiteele annab nõu 

nõuandekogu, millel on kaks koosseisu, 

nimelt rakenduspartnerite esindajad ja 

liikmesriikide esindajad. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  577 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjonile annab nõu 

nõuandekogu, millel on kaks koosseisu, 

nimelt rakenduspartnerite esindajad ja 

liikmesriikide esindajad. 

1. Komisjonile annab nõu 

nõuandekogu, millel on kaks koosseisu, 

nimelt rakenduspartnerite esindajad ja 

liikmesriikide esindajad. Mõlemad 

koosseisud püüavad tagada oma liikmete 

seas soolise tasakaalu. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  578 

Barbara Kappel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Komisjon täiendab koostöös EIP 

grupiga käesolevat määrust, kehtestades 

riskihindamise meetodi. Selline 

riskihindamise meetod sisaldab järgmist: 

 (a) riskiastmete klassifikatsioon, et 

tagada kõigi tehingute järjekindel ja 

standardne käsitlemine, sõltumata 
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vahendavast asutusest; 

 (b) meetod, millega hinnata 

riskiväärtust ja makseviivituse tõenäosust 

selgetel statistilistel alustel, sealhulgas 

keskkonna-, sotsiaal- ja 

juhtimiskriteeriumid; 

 (c) makseviivituse ja makseviivitusest 

tingitud kahjumäära hindamise meetod, 

mille puhul võetakse arvesse rahastamise 

väärtust, projekti riski, 

tagasimaksetingimusi, tagatist ja muid 

asjakohaseid näitajaid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  579 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Seotud komisjonide poolt ametisse 

nimetatud Euroopa Parlamendi liikmete 

ametiaeg on kaks ja pool aastat. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  580 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjon on esindatud mõlemas 

nõuandekogu koosseisus. 

3. Mõlemas nõuandekogu koosseisus 

on esindatud üks sõltumatu ekspert iga 

poliitikaharu kohta. Sõltumatud eksperdid 

valib komisjon avaliku konkursi teel. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  581 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 4 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Rakenduspartnerite esindajate 
nõuandekogu koosoleku kaaseesistujad on 

komisjoni esindaja ja Euroopa 

Investeerimispanga määratud esindaja. 

Nõuandekogu mõlema koosseisu 

koosolekute eesistuja on komisjoni 

esindaja. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  582 

Luigi Morgano 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 4 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Rakenduspartnerite esindajate 

nõuandekogu koosoleku kaaseesistujad on 

komisjoni esindaja ja Euroopa 

Investeerimispanga määratud esindaja. 

Rakenduspartnerite esindajate 

nõuandekogu koosoleku eesistuja on 

komisjoni esindaja. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  583 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 4 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjoni esindaja on liikmesriikide 

esindajate nõuandekogu koosoleku 

eesistuja. 

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  584 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 4 – lõik 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Nõuandekogu teeb komisjonile 

ettepaneku muuta I lisas osutatud 

summade jaotust. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  585 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 4 – lõik 3 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Nõuandekogu korraldab asjaomaste 

sidusrühmade, eelkõige 

kodanikuühiskonna, sotsiaalpartnerite, 

avaliku sektori asutuste, 

kaasinvesteerijate, sõltumatute ekspertide 

ning haridus-, koolitus- ja teadusasutuste 

esindajatega konsultatsioone käesoleva 

määruse alusel ellu viidava 

investeerimispoliitika strateegilise suuna 

ja rakendamise arutamiseks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  586 

Esther de Lange 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 5 – punkt a – alapunkt ii 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(ii) annab komisjonile nõu turutõrgete, (ii) annab juhtkomiteele nõu 
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mitteoptimaalsete investeerimisolukordade 

ja turutingimuste kohta; 

turutõrgete, mitteoptimaalsete 

investeerimisolukordade ja turutingimuste 

kohta; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  587 

Sander Loones 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 5 – punkt a – alapunkt ii 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(ii) annab komisjonile nõu turutõrgete, 

mitteoptimaalsete investeerimisolukordade 

ja turutingimuste kohta; 

(ii) annab komisjonile nõu liiduüleste 

ja/või liikmesriigispetsiifiliste turutõrgete, 

mitteoptimaalsete investeerimisolukordade 

ja turutingimuste kohta; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  588 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 5 – punkt a – alapunkt ii 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(ii) annab komisjonile nõu turutõrgete, 

mitteoptimaalsete investeerimisolukordade 

ja turutingimuste kohta; 

(ii) annab komisjonile nõu turu- ja 

koordineerimistõrgete, mitteoptimaalsete 

investeerimisolukordade ja turutingimuste 

kohta; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  589 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 5 – punkt a – alapunkt ii a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (ii a) edendab koordineerimist ja 

parimate tavade vahetamist, et soodustada 

komisjoni rolli tagada InvestEU 

programmi ühtlane rakendamine eri 

rakenduspartnerite poolt; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  590 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 5 – punkt b – alapunkt i 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(i) annab liikmesriikidele teavet 

InvestEU fondi rakendamise kohta; 

(i) annab liikmesriikidele teavet 

InvestEU fondi rakendamise kohta iga 

poliitikaharu raames; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  591 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Nõuandekogu koosolekute 

üksikasjalikud protokollid muudetakse 

eraldi veebilehel avalikult kättesaadavaks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  592 

Esther de Lange 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 17 a 

 Juhtkomitee 

 1. InvestEU fondi juhib juhtkomitee, 

mis lähtub ELi tagatise kasutamise osas 

artiklis 3 sätestatud üldeesmärkidest. 

 2. Juhtkomitee 

 (a) koosneb seitsmest liikmest: kolm 

neist nimetab komisjon, ühe 

nõuandekogu oma rakenduspartnerite 

esindajate koosseisus, ühe Euroopa 

Investeerimispank ning kaks 

hääleõiguseta eksperdist liiget nimetab 

Euroopa Parlament. Nimetatud eksperdid 

ei küsi ega võta vastu juhiseid liidu 

institutsioonidelt, organitelt või asutustelt, 

ühegi liikmesriigi valitsuselt ega muudelt 

avaliku või erasektori asutustelt ning on 

oma tegevuses täielikult sõltumatud. 

Eksperdid täidavad oma ülesandeid 

erapooletult ja InvestEU fondi huvides; 

 (b) valib esimehe hääleõigusega 

liikmete seast kolmeaastaseks 

kindlaksmääratud perioodiks, mida saab 

ühe korra pikendada; 

 (c) arutab kõigi liikmete seisukohti ja 

võtab neid võimalikult suurel määral 

arvesse. Kui liikmed ei suuda oma 

seisukohti koondada, teeb juhtkomitee 

otsuseid oma hääleõiguslike liikmete 

ühehäälse otsusega. Juhtkomitee 

koosoleku protokollis kajastatakse 

põhjalikult kõigi liikmete seisukohti. 

 3. Juhtkomitee tagab, et InvestEU 

strateegiline suund on kooskõlas artiklis 3 

sätestatud eesmärkidega ning et 

rakenduspartnerite väljapakutud rahastus 

ja investeerimistoimingud on kooskõlas 

liidu õigusaktide ja poliitikaga. 

Käesolevast määrusest lähtuvaid 

ülesandeid täites juhindub juhtkomitee 

üksnes käesolevas määruses sätestatud 

eesmärkidest. 
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 4. Juhtkomitee määrab InvestEU 

toimimise jaoks vajalikud tööpõhimõtted 

ja protseduurid ning eeskirjad, mida 

kohaldatakse investeerimisplatvormide, 

riiklike tugipankade või institutsioonide 

toimingutele. 

 5. Juhtkomitee koostab ja esitab 

investeeringute komiteele kavandatud 

rahastamis- ja investeerimistoimingute 

tulemustabeli. Tulemustabelis hinnatakse 

eelkõige järgmist: 

 (a) kavandatud rahastamis- ja 

investeerimistoimingute riskiprofiil; 

 (b) lõppsaajate kasu; 

 (c) kõlblikkuskriteeriumide täitmine. 

 Iga rakenduspartner annab juhtkomiteele 

asjakohast ja ühtlustatud teavet 

tulemustabeli koostamiseks. 

 6. Juhtkomitee korraldab 

korrapäraselt asjaomaste 

sidusrühmadega, eelkõige 

kaasinvesteerijate, avaliku sektori 

asutuste, ekspertide, haridus-, koolitus- ja 

teadusasutuste, asjaomaste 

sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna 

esindajatega konsultatsioone käesoleva 

määruse alusel ellu viidava 

investeerimispoliitika suuna ja 

rakendamise teemal. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  593 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 17 a 

 Juhatus 

 Juhatus koosneb kaheksast liikmest: neli 

nimetab ametisse Euroopa Komisjon, 
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kaks eksperti nimetab ametisse Euroopa 

Parlament ja kaks liiget nimetab ametisse 

EIP grupp. 

 Kõigil juhatuse liikmetel on hääleõigus. 

 Juhatuse otsused tuleks vastu võtta 

konsensuse alusel ja käesoleva määruse 

sätete kohaselt. 

 Juhatuse koosolekute protokollid 

avaldatakse, kui juhatus on need 

kinnitanud. 

 Juhatus korraldab korrapäraselt 

asjaomaste sidusrühmadega, sealhulgas 

kaasinvesteerijate, avaliku sektori 

asutuste, ekspertide, haridus, koolitus- ja 

teadusasutuste, sotsiaalpartnerite ja 

kodanikuühiskonna esindajatega 

konsultatsioone käesoleva määruse 

investeerimispoliitika suuna ja 

rakendamise teemal. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  594 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 17 a 

 Riskihindamise meetod 

 1. Komisjon täiendab koostöös EIP 

grupiga ja pärast rakenduspartneritest 

koosneva juhatusega konsulteerimist 

käesolevat määrust, kehtestades 

riskihindamise meetodi. Selline 

riskihindamise meetod sisaldab järgmist: 

 (a) riskiastmete klassifikatsioon, et 

tagada kõigi tehingute järjekindel ja 

standardne käsitlemine, sõltumata 

vahendavast asutusest; 

 (b) meetod, millega hinnata 

riskiväärtust ja makseviivituse tõenäosust 
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selgetel statistilistel alustel, sealhulgas 

keskkonna-, sotsiaal- ja 

juhtimiskriteeriumid; 

 (c) makseviivituse ja makseviivitusest 

tingitud kahjumäära hindamise meetod, 

mille puhul võetakse arvesse rahastamise 

väärtust, projekti riski, 

tagasimaksetingimusi, tagatist ja muid 

asjakohaseid näitajaid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  595 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 17 a 

 Riskihindamise kriteeriumid 

 Komisjon täiendab tihedas koostöös EIP 

grupi kui peamise rakenduspartneriga 

ning muude rakenduspartneritega 

käesolevat määrust, kehtestades 

riskihindamise kriteeriumid, et 

suurendada programmi järjepidevust ning 

soodustada InvestEU fondi toimingute 

tõhusat analüüsi ja võrdlust. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga tagatakse, et komisjon täiendab tihedas koostöös EIP grupi kui 

peamise rakenduspartneriga ning muude rakenduspartneritega käesolevat määrust, 

kehtestades riskihindamise kriteeriumid, et suurendada programmi järjepidevust ning 

soodustada InvestEU fondi toimingute tõhusat analüüsi ja võrdlust. 

 

Muudatusettepanek  596 

Othmar Karas 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 17b 

 Juhatus 

 1. InvestEU fondi juhib juhatus, mis 

ELi tagatise kasutamise osas määrab 

artiklis 3 sätestatud üldeesmärkide 

kohaselt kindlaks 

 (a) InvestEU fondi strateegilise 

suunitluse; 

 (b) InvestEU fondi toimimiseks 

vajalikud tegevuspõhimõtted ja -korra; 

 (c) investeerimisplatvormide tegevuse 

suhtes kohaldatavad eeskirjad. 

 2. Juhatus 

 (a) koosneb kuuest liikmest: 

 (i) kolm liiget, kelle nimetab 

komisjon; 

 (ii) üks liige, kelle nimetab Euroopa 

Investeerimispank; 

 (iii) üks liige, kelle nimetab 

nõuandekogu rakenduspartnerite 

esindajate hulgast. Kõnealune liige ei tohi 

olla EIP grupi esindaja; 

 (iv) üks ekspert, kelle nimetab 

Euroopa Parlament. Kõnealune ekspert ei 

küsi ega võta vastu juhiseid liidu 

institutsioonidelt, organitelt või asutustelt, 

ühegi liikmesriigi valitsuselt ega muudelt 

avaliku või erasektori asutustelt ning on 

oma tegevuses täielikult sõltumatu. 

Ekspert täidab oma ülesandeid 

erapooletult ja InvestEU fondi huvides. 

 (b) valib komisjoni nimetatud kolme 

liikme seast esimehe kolmeaastaseks 

kindlaksmääratud perioodiks, mida saab 

ühe korra pikendada; 

 (c) arutab kõigi liikmete seisukohti ja 

võtab neid võimalikult suurel määral 

arvesse. Kui liikmed ei suuda oma 
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seisukohti koondada, teeb juhatus 

otsuseid oma hääleõiguslike liikmete 

häälteenamusega. Juhatuse koosoleku 

protokollis kajastatakse põhjalikult kõigi 

liikmete seisukohti. Juhatuse koosolekute 

üksikasjalikud protokollid avaldatakse 

kohe, kui juhatus on need kinnitanud. 

Euroopa Parlamenti teavitatakse nende 

avaldamisest viivitamata.“. 

 3. Juhatus teeb komisjonile 

ettepaneku muuta I lisas osutatud 

summade jaotust. 

 4. Juhatus korraldab asjaomaste 

sidusrühmade, eelkõige 

kaasinvesteerijate, avaliku sektori 

asutuste, ekspertide, haridus-, koolitus- ja 

teadusasutuste, asjaomaste 

sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna 

esindajatega korrapäraselt 

konsultatsioone käesoleva määruse alusel 

ellu viidava investeerimispoliitika suuna 

ja rakendamise teemal. 

 5. Juhatust assisteerib vastavalt 

käesoleva määruse artikli 19 lõikele 2 

sekretariaat. 

Or. en 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga luuakse juhatus, mis peegeldab Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi raames loodud juhtimissüsteemi, ning tagatakse, et juhatuse 

koosolekute üksikasjalikud protokollid avalikustatakse niipea, kui juhatus on need vastu 

võtnud. Lisaks assisteerib juhatust sekretäri- ja administratiivsete ülesannete täitmisel 

sekretariaat. 

 

Muudatusettepanek  597 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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 Artikkel 17 b 

 Tulemustabel 

 1. Iga rakenduspartner kasutab 

näitajate tulemustabelit („tulemustabel“), 

et hinnata investeeringute kvaliteeti ja 

usaldusväärsust, mida võidakse ELi 

tagatisega toetada. Tulemustabel tagab 

ELi tagatise võimaliku ja tegeliku 

kasutamise sõltumatu, läbipaistva ja 

ühtlustatud hindamise. 

 2. Iga rakenduspartner täidab 

tulemustabeli oma kavandatud 

rahastamis- ja investeerimistoimingute 

kohta. Kui ettepaneku 

investeerimistoiminguks on teinud mitu 

rakenduspartnerit, täidavad osalevad 

rakenduspartnerid tulemustabelit ühiselt. 

 3. Tulemustabelis hinnatakse 

eelkõige järgmist: 

 (a) kavandatavate rahastamis- ja 

investeerimistoimingute riskiprofiil, mis 

on saadud artiklis 17 a osutatud 

riskihindamise meetodi kohaldamisel; 

 (b) rahastuse saajate kasu; 

 (c) kõlblikkuskriteeriumide täitmine; 

 (d) investeerimistoimingu kvaliteet 

ning panus jätkusuutlikku ja kaasavasse 

majanduskasvu ning tööhõivesse; 

 (e) investeerimistoimingu panus 

InvestEU programmi eesmärkide 

saavutamisse; 

 (f) projekti tehniline ja rahaline 

toetamine. 

 4. Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas artikliga 26 käesoleva määruse 

täiendamiseks vastu delegeeritud 

õigusakte, millega kehtestatakse 

üksikasjalikud eeskirjad 

rakenduspartnerite kasutatava 

tulemustabeli kohta. 

 5. Vajaduse korral võib EIP grupp 

vastavalt oma partnerlusele komisjoniga 

rakenduspartnereid abistada 

riskihindamismeetodi kohaldamisel ja 
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tulemustabeli koostamisel. Ta tagab, et 

hindamismeetodit rakendatakse 

nõuetekohaselt ja investeeringute 

komiteele esitatud tulemustabelid on 

kvaliteetsed. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  598 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 17 b 

 Tulemustabel 

 1. Iga rakenduspartner kasutab 

näitajate tulemustabelit („tulemustabel“), 

et hinnata investeeringute kvaliteeti ja 

usaldusväärsust, mida võidakse ELi 

tagatisega toetada. Tulemustabel tagab 

ELi tagatise võimaliku ja tegeliku 

kasutamise sõltumatu, läbipaistva ja 

ühtlustatud hindamise. 

 2. Iga rakenduspartner täidab 

tulemustabeli oma kavandatud 

rahastamis- ja investeerimistoimingute 

kohta. Kui ettepaneku 

investeerimistoiminguks on teinud mitu 

rakenduspartnerit, täidavad osalevad 

rakenduspartnerid tulemustabelit ühiselt. 

 3. Tulemustabelis hinnatakse 

eelkõige järgmist: 

 (a) kavandatavate rahastamis- ja 

investeerimistoimingute riskiprofiil, mis 

on saadud artiklis 17 a osutatud 

riskihindamise meetodi kohaldamisel; 

 (b) lõppsaajate kasu; 

 (c) kõlblikkuskriteeriumide täitmine; 

 (d) investeerimistoimingu kvaliteet ja 

panus jätkusuutlikku majanduskasvu ja 
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tööhõivesse; 

 (e) investeerimistoimingu panus 

InvestEU programmi eesmärkide 

saavutamisse; 

 (f) projekti tehniline ja rahaline 

toetamine. 

 4. Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas artikliga 26 käesoleva määruse 

täiendamiseks vastu delegeeritud 

õigusakte, millega kehtestatakse 

üksikasjalikud eeskirjad 

rakenduspartnerite kasutatava 

tulemustabeli kohta. 

 5. Vajaduse korral võib EIB grupp 

ja/või komisjon rakenduspartnereid 

abistada riskihindamismeetodi 

kohaldamisel ja tulemustabeli 

koostamisel. Ta tagab, et 

hindamismeetodit rakendatakse 

nõuetekohaselt ja investeeringute 

komiteele esitatud tulemustabelid on 

kvaliteetsed. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  599 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 17 c 

 Riskihindamise meetod 

  1. Komisjon täiendab koostöös EIP 

grupiga käesolevat määrust, kehtestades 

riskihindamise meetodi. Selline 

riskihindamise meetod sisaldab järgmist:  

 (a) riskiastmete klassifikatsioon, et 

tagada kõigi tehingute järjekindel ja 

standardne käsitlemine, sõltumata 

vahendavast asutusest;  
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 (b) meetod, millega hinnata 

riskiväärtust ja makseviivituse tõenäosust 

selgetel statistilistel alustel, sealhulgas 

keskkonna-, sotsiaal- ja 

juhtimiskriteeriumid;  

 (c) makseviivituse ja makseviivitusest 

tingitud kahjumäära hindamise meetod, 

mille puhul võetakse arvesse rahastamise 

väärtust, projekti riski, 

tagasimaksetingimusi, tagatist ja muid 

asjakohaseid näitajaid.  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  600 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 18 välja jäetud 

Projektimeeskond  

1. Luuakse projektimeeskond, mis 

koosneb ekspertidest, kelle on liidu 

eelarve seisukohast tasuta andnud 

komisjoni käsutusse koostööpartnerid. 

 

2. Iga rakenduspartner määrab 

projektimeeskonda eksperdid. Kõnealuste 

ekspertide arv määratakse kindlaks 

tagatislepingus. 

 

3. Komisjon kinnitab, kas 

rakenduspartnerite kavandatud 

rahastamis- ja investeerimistoimingud on 

kooskõlas liidu õiguse ja poliitikaga. 

 

4. Kui komisjon lõike 3 kohase 

kinnituse annab, teostab 

projektimeeskond rakenduspartnerite 

poolt asjaomaste rahastamis- ja 

investeerimistoimingute puhul võetud 

hoolsusmeetmete üle kvaliteedikontrolli. 

Seejärel esitatakse rahastamis- või 

investeerimistoimingud ELi tagatise katte 
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heakskiitmiseks investeeringute komiteele. 

Projektimeeskond koostab ja esitab 

investeeringute komiteele kavandatud 

rahastamis- ja investeerimistoimingute 

tulemustabeli. 

 

Tulemustabelis hinnatakse eelkõige 

järgmist: 

 

(a) kavandatud rahastamis- ja 

investeerimistoimingute riskiprofiil; 

 

(b) lõppsaajate kasu;  

(c) kõlblikkuskriteeriumide täitmine.  

Iga rakenduspartner annab 

projektimeeskonnale asjakohast ja 

ühtlustatud teavet riskianalüüsi 

teostamiseks ja tulemustabeli 

koostamiseks. 

 

5. Projektimeeskonna ekspert ei tohi 

hinnata sellise võimaliku rahastamis- või 

investeerimistoiminguga seotud 

hoolsuskohustuse täitmist või hinnangut, 

mille on esitanud rakenduspartner, kes on 

kõnealuse eksperdi komisjoni käsutusse 

määranud. Samuti ei tohi kõnealune 

ekspert koostada seoses kõnealuste 

ettepanekutega tulemustabelit. 

 

6. Kõik projektimeeskonna liikmed 

avalikustavad komisjonile mis tahes 

huvide konflikti ja esitavad komisjonile 

viivitamata kogu teabe, mida on vaja 

huvide konflikti puudumise pidevaks 

kontrollimiseks. 

 

7. Komisjon kehtestab 

projektimeeskonna toimimise ja huvide 

konfliktide kontrollimise üksikasjalikud 

eeskirjad. 

 

8. Komisjon kehtestab tulemustabeli 

üksikasjalikud eeskirjad, mille alusel saab 

investeeringute komitee heaks kiita ELi 

tagatise kasutamise kavandatud 

rahastamis- või investeerimistoimingute 

puhul. 

 

Or. en 
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Muudatusettepanek  601 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 18 välja jäetud 

Projektimeeskond  

1. Luuakse projektimeeskond, mis 

koosneb ekspertidest, kelle on liidu 

eelarve seisukohast tasuta andnud 

komisjoni käsutusse koostööpartnerid. 

 

2. Iga rakenduspartner määrab 

projektimeeskonda eksperdid. Kõnealuste 

ekspertide arv määratakse kindlaks 

tagatislepingus. 

 

3. Komisjon kinnitab, kas 

rakenduspartnerite kavandatud 

rahastamis- ja investeerimistoimingud on 

kooskõlas liidu õiguse ja poliitikaga. 

 

4. Kui komisjon lõike 3 kohase 

kinnituse annab, teostab 

projektimeeskond rakenduspartnerite 

poolt asjaomaste rahastamis- ja 

investeerimistoimingute puhul võetud 

hoolsusmeetmete üle kvaliteedikontrolli. 

Seejärel esitatakse rahastamis- või 

investeerimistoimingud ELi tagatise katte 

heakskiitmiseks investeeringute komiteele. 

 

Projektimeeskond koostab ja esitab 

investeeringute komiteele kavandatud 

rahastamis- ja investeerimistoimingute 

tulemustabeli. 

 

Tulemustabelis hinnatakse eelkõige 

järgmist: 

 

(a) kavandatud rahastamis- ja 

investeerimistoimingute riskiprofiil; 

 

(b) lõppsaajate kasu;  

(c) kõlblikkuskriteeriumide täitmine.  

Iga rakenduspartner annab  
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projektimeeskonnale asjakohast ja 

ühtlustatud teavet riskianalüüsi 

teostamiseks ja tulemustabeli 

koostamiseks. 

5. Projektimeeskonna ekspert ei tohi 

hinnata sellise võimaliku rahastamis- või 

investeerimistoiminguga seotud 

hoolsuskohustuse täitmist või hinnangut, 

mille on esitanud rakenduspartner, kes on 

kõnealuse eksperdi komisjoni käsutusse 

määranud. Samuti ei tohi kõnealune 

ekspert koostada seoses kõnealuste 

ettepanekutega tulemustabelit. 

 

6. Kõik projektimeeskonna liikmed 

avalikustavad komisjonile mis tahes 

huvide konflikti ja esitavad komisjonile 

viivitamata kogu teabe, mida on vaja 

huvide konflikti puudumise pidevaks 

kontrollimiseks. 

 

7. Komisjon kehtestab 

projektimeeskonna toimimise ja huvide 

konfliktide kontrollimise üksikasjalikud 

eeskirjad. 

 

8. Komisjon kehtestab tulemustabeli 

üksikasjalikud eeskirjad, mille alusel saab 

investeeringute komitee heaks kiita ELi 

tagatise kasutamise kavandatud 

rahastamis- või investeerimistoimingute 

puhul. 

 

Or. en 

Selgitus 

Ülesannete dubleerimine näiteks riiklike pankadega, mis on täiesti võimelised koostama 

riskiprofiile või kõlblikkuskriteeriume kontrollima; teine institutsioon, mis kasutab oma 

meetodit, võib tekitada segadust ja pikendada menetlusi, lisamata mingit lisaväärtust. Vt ka 

põhjendust 27. 

 

Muudatusettepanek  602 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 18 välja jäetud 

Projektimeeskond  

1. Luuakse projektimeeskond, mis 

koosneb ekspertidest, kelle on liidu 

eelarve seisukohast tasuta andnud 

komisjoni käsutusse koostööpartnerid. 

 

2. Iga rakenduspartner määrab 

projektimeeskonda eksperdid. Kõnealuste 

ekspertide arv määratakse kindlaks 

tagatislepingus. 

 

3. Komisjon kinnitab, kas 

rakenduspartnerite kavandatud 

rahastamis- ja investeerimistoimingud on 

kooskõlas liidu õiguse ja poliitikaga. 

 

4. Kui komisjon lõike 3 kohase 

kinnituse annab, teostab 

projektimeeskond rakenduspartnerite 

poolt asjaomaste rahastamis- ja 

investeerimistoimingute puhul võetud 

hoolsusmeetmete üle kvaliteedikontrolli. 

Seejärel esitatakse rahastamis- või 

investeerimistoimingud ELi tagatise katte 

heakskiitmiseks investeeringute komiteele. 

 

Projektimeeskond koostab ja esitab 

investeeringute komiteele kavandatud 

rahastamis- ja investeerimistoimingute 

tulemustabeli. 

 

Tulemustabelis hinnatakse eelkõige 

järgmist: 

 

(a) kavandatud rahastamis- ja 

investeerimistoimingute riskiprofiil; 

 

(b) lõppsaajate kasu;  

(c) kõlblikkuskriteeriumide täitmine.  

Iga rakenduspartner annab 

projektimeeskonnale asjakohast ja 

ühtlustatud teavet riskianalüüsi 

teostamiseks ja tulemustabeli 

koostamiseks. 

 

5. Projektimeeskonna ekspert ei tohi 

hinnata sellise võimaliku rahastamis- või 

investeerimistoiminguga seotud 

hoolsuskohustuse täitmist või hinnangut, 

 



 

PE630.411v01-00 24/126 AM\1168409ET.docx 

ET 

mille on esitanud rakenduspartner, kes on 

kõnealuse eksperdi komisjoni käsutusse 

määranud. Samuti ei tohi kõnealune 

ekspert koostada seoses kõnealuste 

ettepanekutega tulemustabelit. 

6. Kõik projektimeeskonna liikmed 

avalikustavad komisjonile mis tahes 

huvide konflikti ja esitavad komisjonile 

viivitamata kogu teabe, mida on vaja 

huvide konflikti puudumise pidevaks 

kontrollimiseks. 

 

7. Komisjon kehtestab 

projektimeeskonna toimimise ja huvide 

konfliktide kontrollimise üksikasjalikud 

eeskirjad. 

 

8. Komisjon kehtestab tulemustabeli 

üksikasjalikud eeskirjad, mille alusel saab 

investeeringute komitee heaks kiita ELi 

tagatise kasutamise kavandatud 

rahastamis- või investeerimistoimingute 

puhul. 

 

Or. en 

Selgitus 

Projektimeeskond jäetakse komisjoni ettepanekust välja, et vältida keerukust, pikemat 

projektide heakskiitmise protsessi ning teabe konfidentsiaalsuse ja huvide konfliktiga seotud 

ohte. Vastavalt artikli 19 lõikele 2 esitatud muudatusettepanekule luuakse investeeringute 

komitee ja juhatuse sekretäri- ja administratiivsete ülesannetega abistamiseks sekretariaat. 

 

Muudatusettepanek  603 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 18 välja jäetud 

Projektimeeskond  

1. Luuakse projektimeeskond, mis 

koosneb ekspertidest, kelle on liidu 

eelarve seisukohast tasuta andnud 
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komisjoni käsutusse koostööpartnerid. 

2. Iga rakenduspartner määrab 

projektimeeskonda eksperdid. Kõnealuste 

ekspertide arv määratakse kindlaks 

tagatislepingus. 

 

3. Komisjon kinnitab, kas 

rakenduspartnerite kavandatud 

rahastamis- ja investeerimistoimingud on 

kooskõlas liidu õiguse ja poliitikaga. 

 

4. Kui komisjon lõike 3 kohase 

kinnituse annab, teostab 

projektimeeskond rakenduspartnerite 

poolt asjaomaste rahastamis- ja 

investeerimistoimingute puhul võetud 

hoolsusmeetmete üle kvaliteedikontrolli. 

Seejärel esitatakse rahastamis- või 

investeerimistoimingud ELi tagatise katte 

heakskiitmiseks investeeringute komiteele. 

 

Projektimeeskond koostab ja esitab 

investeeringute komiteele kavandatud 

rahastamis- ja investeerimistoimingute 

tulemustabeli. 

 

Tulemustabelis hinnatakse eelkõige 

järgmist: 

 

(a) kavandatud rahastamis- ja 

investeerimistoimingute riskiprofiil; 

 

(b) lõppsaajate kasu;  

(c) kõlblikkuskriteeriumide täitmine.  

Iga rakenduspartner annab 

projektimeeskonnale asjakohast ja 

ühtlustatud teavet riskianalüüsi 

teostamiseks ja tulemustabeli 

koostamiseks. 

 

5. Projektimeeskonna ekspert ei tohi 

hinnata sellise võimaliku rahastamis- või 

investeerimistoiminguga seotud 

hoolsuskohustuse täitmist või hinnangut, 

mille on esitanud rakenduspartner, kes on 

kõnealuse eksperdi komisjoni käsutusse 

määranud. Samuti ei tohi kõnealune 

ekspert koostada seoses kõnealuste 

ettepanekutega tulemustabelit. 

 

6. Kõik projektimeeskonna liikmed 

avalikustavad komisjonile mis tahes 
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huvide konflikti ja esitavad komisjonile 

viivitamata kogu teabe, mida on vaja 

huvide konflikti puudumise pidevaks 

kontrollimiseks. 

7. Komisjon kehtestab 

projektimeeskonna toimimise ja huvide 

konfliktide kontrollimise üksikasjalikud 

eeskirjad. 

 

8. Komisjon kehtestab tulemustabeli 

üksikasjalikud eeskirjad, mille alusel saab 

investeeringute komitee heaks kiita ELi 

tagatise kasutamise kavandatud 

rahastamis- või investeerimistoimingute 

puhul. 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  604 

Esther de Lange 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 18 välja jäetud 

Projektimeeskond  

1. Luuakse projektimeeskond, mis 

koosneb ekspertidest, kelle on liidu 

eelarve seisukohast tasuta andnud 

komisjoni käsutusse koostööpartnerid. 

 

2. Iga rakenduspartner määrab 

projektimeeskonda eksperdid. Kõnealuste 

ekspertide arv määratakse kindlaks 

tagatislepingus. 

 

3. Komisjon kinnitab, kas 

rakenduspartnerite kavandatud 

rahastamis- ja investeerimistoimingud on 

kooskõlas liidu õiguse ja poliitikaga. 

 

4. Kui komisjon lõike 3 kohase 

kinnituse annab, teostab 

projektimeeskond rakenduspartnerite 

poolt asjaomaste rahastamis- ja 

investeerimistoimingute puhul võetud 
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hoolsusmeetmete üle kvaliteedikontrolli. 

Seejärel esitatakse rahastamis- või 

investeerimistoimingud ELi tagatise katte 

heakskiitmiseks investeeringute komiteele. 

Projektimeeskond koostab ja esitab 

investeeringute komiteele kavandatud 

rahastamis- ja investeerimistoimingute 

tulemustabeli. 

 

Tulemustabelis hinnatakse eelkõige 

järgmist: 

 

(a) kavandatud rahastamis- ja 

investeerimistoimingute riskiprofiil; 

 

(b) lõppsaajate kasu;  

(c) kõlblikkuskriteeriumide täitmine.  

Iga rakenduspartner annab 

projektimeeskonnale asjakohast ja 

ühtlustatud teavet riskianalüüsi 

teostamiseks ja tulemustabeli 

koostamiseks. 

 

5. Projektimeeskonna ekspert ei tohi 

hinnata sellise võimaliku rahastamis- või 

investeerimistoiminguga seotud 

hoolsuskohustuse täitmist või hinnangut, 

mille on esitanud rakenduspartner, kes on 

kõnealuse eksperdi komisjoni käsutusse 

määranud. Samuti ei tohi kõnealune 

ekspert koostada seoses kõnealuste 

ettepanekutega tulemustabelit. 

 

6. Kõik projektimeeskonna liikmed 

avalikustavad komisjonile mis tahes 

huvide konflikti ja esitavad komisjonile 

viivitamata kogu teabe, mida on vaja 

huvide konflikti puudumise pidevaks 

kontrollimiseks. 

 

7. Komisjon kehtestab 

projektimeeskonna toimimise ja huvide 

konfliktide kontrollimise üksikasjalikud 

eeskirjad. 

 

8. Komisjon kehtestab tulemustabeli 

üksikasjalikud eeskirjad, mille alusel saab 

investeeringute komitee heaks kiita ELi 

tagatise kasutamise kavandatud 

rahastamis- või investeerimistoimingute 

puhul. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  605 

Sander Loones 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 18 välja jäetud 

Projektimeeskond  

1. Luuakse projektimeeskond, mis 

koosneb ekspertidest, kelle on liidu 

eelarve seisukohast tasuta andnud 

komisjoni käsutusse koostööpartnerid. 

 

2. Iga rakenduspartner määrab 

projektimeeskonda eksperdid. Kõnealuste 

ekspertide arv määratakse kindlaks 

tagatislepingus. 

 

3. Komisjon kinnitab, kas 

rakenduspartnerite kavandatud 

rahastamis- ja investeerimistoimingud on 

kooskõlas liidu õiguse ja poliitikaga. 

 

4. Kui komisjon lõike 3 kohase 

kinnituse annab, teostab 

projektimeeskond rakenduspartnerite 

poolt asjaomaste rahastamis- ja 

investeerimistoimingute puhul võetud 

hoolsusmeetmete üle kvaliteedikontrolli. 

Seejärel esitatakse rahastamis- või 

investeerimistoimingud ELi tagatise katte 

heakskiitmiseks investeeringute komiteele. 

 

Projektimeeskond koostab ja esitab 

investeeringute komiteele kavandatud 

rahastamis- ja investeerimistoimingute 

tulemustabeli. 

 

Tulemustabelis hinnatakse eelkõige 

järgmist: 

 

(a) kavandatud rahastamis- ja 

investeerimistoimingute riskiprofiil; 

 

(b) lõppsaajate kasu;  

(c) kõlblikkuskriteeriumide täitmine.  
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Iga rakenduspartner annab 

projektimeeskonnale asjakohast ja 

ühtlustatud teavet riskianalüüsi 

teostamiseks ja tulemustabeli 

koostamiseks. 

 

5. Projektimeeskonna ekspert ei tohi 

hinnata sellise võimaliku rahastamis- või 

investeerimistoiminguga seotud 

hoolsuskohustuse täitmist või hinnangut, 

mille on esitanud rakenduspartner, kes on 

kõnealuse eksperdi komisjoni käsutusse 

määranud. Samuti ei tohi kõnealune 

ekspert koostada seoses kõnealuste 

ettepanekutega tulemustabelit. 

 

6. Kõik projektimeeskonna liikmed 

avalikustavad komisjonile mis tahes 

huvide konflikti ja esitavad komisjonile 

viivitamata kogu teabe, mida on vaja 

huvide konflikti puudumise pidevaks 

kontrollimiseks. 

 

7. Komisjon kehtestab 

projektimeeskonna toimimise ja huvide 

konfliktide kontrollimise üksikasjalikud 

eeskirjad. 

 

8. Komisjon kehtestab tulemustabeli 

üksikasjalikud eeskirjad, mille alusel saab 

investeeringute komitee heaks kiita ELi 

tagatise kasutamise kavandatud 

rahastamis- või investeerimistoimingute 

puhul. 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  606 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 18 välja jäetud 

Projektimeeskond  

1. Luuakse projektimeeskond, mis  
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koosneb ekspertidest, kelle on liidu 

eelarve seisukohast tasuta andnud 

komisjoni käsutusse koostööpartnerid. 

2. Iga rakenduspartner määrab 

projektimeeskonda eksperdid. Kõnealuste 

ekspertide arv määratakse kindlaks 

tagatislepingus. 

 

3. Komisjon kinnitab, kas 

rakenduspartnerite kavandatud 

rahastamis- ja investeerimistoimingud on 

kooskõlas liidu õiguse ja poliitikaga. 

 

4. Kui komisjon lõike 3 kohase 

kinnituse annab, teostab 

projektimeeskond rakenduspartnerite 

poolt asjaomaste rahastamis- ja 

investeerimistoimingute puhul võetud 

hoolsusmeetmete üle kvaliteedikontrolli. 

Seejärel esitatakse rahastamis- või 

investeerimistoimingud ELi tagatise katte 

heakskiitmiseks investeeringute komiteele. 

 

Projektimeeskond koostab ja esitab 

investeeringute komiteele kavandatud 

rahastamis- ja investeerimistoimingute 

tulemustabeli. 

 

Tulemustabelis hinnatakse eelkõige 

järgmist: 

 

(a) kavandatud rahastamis- ja 

investeerimistoimingute riskiprofiil; 

 

(b) lõppsaajate kasu;  

(c) kõlblikkuskriteeriumide täitmine.  

Iga rakenduspartner annab 

projektimeeskonnale asjakohast ja 

ühtlustatud teavet riskianalüüsi 

teostamiseks ja tulemustabeli 

koostamiseks. 

 

5. Projektimeeskonna ekspert ei tohi 

hinnata sellise võimaliku rahastamis- või 

investeerimistoiminguga seotud 

hoolsuskohustuse täitmist või hinnangut, 

mille on esitanud rakenduspartner, kes on 

kõnealuse eksperdi komisjoni käsutusse 

määranud. Samuti ei tohi kõnealune 

ekspert koostada seoses kõnealuste 

ettepanekutega tulemustabelit. 
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6. Kõik projektimeeskonna liikmed 

avalikustavad komisjonile mis tahes 

huvide konflikti ja esitavad komisjonile 

viivitamata kogu teabe, mida on vaja 

huvide konflikti puudumise pidevaks 

kontrollimiseks. 

 

7. Komisjon kehtestab 

projektimeeskonna toimimise ja huvide 

konfliktide kontrollimise üksikasjalikud 

eeskirjad. 

 

8. Komisjon kehtestab tulemustabeli 

üksikasjalikud eeskirjad, mille alusel saab 

investeeringute komitee heaks kiita ELi 

tagatise kasutamise kavandatud 

rahastamis- või investeerimistoimingute 

puhul. 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  607 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Projektimeeskond Tulemustabel 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  608 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Luuakse projektimeeskond, mis 

koosneb ekspertidest, kelle on liidu 

eelarve seisukohast tasuta andnud 

välja jäetud 
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komisjoni käsutusse koostööpartnerid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  609 

Luigi Morgano 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Luuakse projektimeeskond, mis 

koosneb ekspertidest, kelle on liidu eelarve 

seisukohast tasuta andnud komisjoni 

käsutusse koostööpartnerid. 

1. Luuakse projektimeeskond, mis 

koosneb sõltumatutest ja kvalifitseeritud 

ekspertidest. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  610 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Luuakse projektimeeskond, mis 

koosneb ekspertidest, kelle on liidu eelarve 

seisukohast tasuta andnud komisjoni 

käsutusse koostööpartnerid. 

1. Luuakse projektimeeskond, mis 

koosneb tasustatud kvalifitseeritud 

ekspertidest, kelle on andnud täisajaga 

komisjoni käsutusse koostööpartnerid või 

kes on valitud avaliku konkursi teel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  611 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Iga rakenduspartner määrab 

projektimeeskonda eksperdid. Kõnealuste 

ekspertide arv määratakse kindlaks 

tagatislepingus. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  612 

Luigi Morgano 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Iga rakenduspartner määrab 

projektimeeskonda eksperdid. Kõnealuste 

ekspertide arv määratakse kindlaks 

tagatislepingus. 

2. Projektimeeskond koosneb 

tasustatud sõltumatutest ekspertidest, kes 

valitakse avaliku konkursi teel, lähtudes 

nende viimasel ajal tõendatud teadmistest, 

pädevustest ja kogemustest seoses ühe või 

mitme meeskonna vastutusalasse kuuluva 

ülesandega. Iga rakenduspartner määrab 

projektimeeskonda eksperdid. Kõnealuste 

ekspertide arv määratakse kindlaks 

tagatislepingus. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  613 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Iga rakenduspartner määrab 

projektimeeskonda eksperdid. Kõnealuste 

ekspertide arv määratakse kindlaks 

tagatislepingus. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

Or. en 
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Muudatusettepanek  614 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas artikliga 26 vastu delegeeritud 

õigusakte, et täiendada käesolevat 

määrust niisuguse näitajate tulemustabeli 

kehtestamisega, mida peab kasutama, et 

tagada ELi tagatise võimaliku ja tegeliku 

kasutamise sõltumatu ja läbipaistev 

hindamine. 

 Tulemustabel koosneb järgmisest kolmest 

tulbast: 

 – „strateegilise eesmärgistamise“ 

tulp sisaldab näitajaid, millega 

hinnatakse, kui suures ulatuses vastab 

kavandatud tegevus käesolevas määruses 

esitatud „täiendavuse“ määratlusele ning 

kui suures ulatuses aitab kavandatud 

tegevus kaasa artiklis 9 sätestatud 

üldeesmärkide täitmisele; 

 – „kodanikele avalduva mõju“ tulp 

sisaldab selliseid näitajaid nagu 

pikaajaline töökohtade loomine ja 

kogulisandväärtus, mida kaalutakse 

asjaomastes geograafilistes piirkondades 

esineva tööpuuduse ja SKP lõhega, 

kusjuures tehakse vahet otsese ja kaudse 

mõju vahel; 

 – „tehnilise teostuse“ tulp sisaldab 

investeerimisprotsessi tõhusust 

puudutavaid näitajaid, nagu avaliku 

sektori ja erasektori kohustuste suhe ning 

arendajate, vahendajate ja platvormide 

kvaliteet ja võimekus. 

 Tulpade näidud seotakse kaalutud 

summaks, kus eesmärgistamise ja 

üldmõju tulba näidud on võrdse kaaluga 

ning tehnilise tulba näitude kaal on 
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maksimaalselt pool teiste tulpade näitude 

kaalust. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  615 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Komisjon võib avaliku konkursi 

teel valida täiendavaid kvalifitseeritud 

sõltumatuid eksperte, kellel on 

asjakohane tõendatud kogemus 

riskiportfelli haldamise ja tagatiste 

valdkonnas. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  616 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjon kinnitab, kas 

rakenduspartnerite kavandatud 

rahastamis- ja investeerimistoimingud on 

kooskõlas liidu õiguse ja poliitikaga. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  617 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 18 – lõige 4 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui komisjon lõike 3 kohase kinnituse 

annab, teostab projektimeeskond 
rakenduspartnerite poolt asjaomaste 

rahastamis- ja investeerimistoimingute 

puhul võetud hoolsusmeetmete üle 

kvaliteedikontrolli. Seejärel esitatakse 

rahastamis- või investeerimistoimingud 

ELi tagatise katte heakskiitmiseks 

investeeringute komiteele. 

Enne, kui projekt jõuab investeeringute 

komiteeni, hindab komisjon 

rakenduspartnerite poolt esitatud 

investeerimis- ja rahastamistoimingute 

vastavust liidu õigusele ja poliitikale. 

Spetsiaalne menetlus võimaldab 

komisjonil teostada rakenduspartnerite 

poolt asjaomaste rahastamis- ja 

investeerimistoimingute puhul võetud 

hoolsusmeetmete üle kvaliteedikontrolli. 

Komisjon võib paluda 

rakenduspartneritelt ülalmainitud 

küsimustes selgitusi ning muudab 

vastavalt tulemustabeli tulemusi 

mitterahalistes küsimustes. Seejärel 

esitatakse rahastamis- või 

investeerimistoimingud ELi tagatise katte 

heakskiitmiseks investeeringute komiteele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  618 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 4 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui komisjon lõike 3 kohase kinnituse 

annab, teostab projektimeeskond 

rakenduspartnerite poolt asjaomaste 

rahastamis- ja investeerimistoimingute 

puhul võetud hoolsusmeetmete üle 

kvaliteedikontrolli. Seejärel esitatakse 

rahastamis- või investeerimistoimingud 

ELi tagatise katte heakskiitmiseks 

investeeringute komiteele. 

Kui komisjon artikli 17 a (uus) kohase 

kinnituse annab, teostab projektimeeskond 

rakenduspartnerite poolt asjaomaste 

rahastamis- ja investeerimistoimingute 

puhul võetud hoolsusmeetmete üle 

sõltumatu ja erapooletu 
kvaliteedikontrolli. Seejärel esitatakse 

rahastamis- või investeerimistoimingud 

ELi tagatise katte heakskiitmiseks 

investeeringute komiteele. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  619 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 4 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Projektimeeskond koostab ja esitab 

investeeringute komiteele kavandatud 

rahastamis- ja investeerimistoimingute 

tulemustabeli. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  620 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 4 – lõik 3 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) kõlblikkuskriteeriumide täitmine. (c) kõlblikkuskriteeriumide täitmine, 

sealhulgas vastavus ELi 

keskkonnastandarditega, põhiõiguste 

hartaga ja energialiidu põhimõttega 

„energiatõhusus ennekõike“. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  621 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 4 – lõik 3 – punkt c a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) mõju ja tulemuste hindamise 

pangandusega seotud aspektide 

kujundamine ja hindamine; 

 – tagatiste ja hankelepete 
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struktureerimine rakenduspartneritega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  622 

Luigi Morgano 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 4 – lõik 3 – punkt c a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) investeerimistoimingu kvaliteet ja 

panus jätkusuutlikku majanduskasvu ja 

tööhõivesse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  623 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 4 – lõik 3 – punkt c a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) investeerimistoimingu kvaliteet ja 

panus jätkusuutlikku majanduskasvu ja 

tööhõivesse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  624 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 4 – lõik 3 – punkt c b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c b) investeerimistoimingu panus 
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InvestEU programmi eesmärkide 

saavutamisse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  625 

Luigi Morgano 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 4 – lõik 3 – punkt c b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c b) investeerimistoimingu panus 

programmi eesmärkide saavutamisse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  626 

Luigi Morgano 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 4 – lõik 3 – punkt c c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c c) projekti tehniline ja rahaline 

toetamine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  627 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 4 – lõik 3 – punkt c c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c c) projekti tehniline ja rahaline 

toetamine. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  628 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 4 – lõik 3 – punkt c d (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c d) kas väljapakutud toiming on 

suunatud väljaselgitatud turu- ja 

koordineerimistõrgete või 

mitteoptimaalsete 

investeerimisolukordade lahendamisele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  629 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 4 – lõik 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Iga rakenduspartner annab 

projektimeeskonnale asjakohast ja 

ühtlustatud teavet riskianalüüsi 

teostamiseks ja tulemustabeli 

koostamiseks. 

Iga rakenduspartner annab komisjonile 

asjakohast ja ühtlustatud teavet 

riskianalüüsi teostamiseks ja tulemustabeli 

koostamiseks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  630 

Luigi Morgano 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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5. Projektimeeskonna ekspert ei tohi 

hinnata sellise võimaliku rahastamis- või 

investeerimistoiminguga seotud 

hoolsuskohustuse täitmist või hinnangut, 

mille on esitanud rakenduspartner, kes on 

kõnealuse eksperdi komisjoni käsutusse 

määranud. Samuti ei tohi kõnealune 

ekspert koostada seoses kõnealuste 

ettepanekutega tulemustabelit. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  631 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Projektimeeskonna ekspert ei tohi 

hinnata sellise võimaliku rahastamis- või 

investeerimistoiminguga seotud 

hoolsuskohustuse täitmist või hinnangut, 

mille on esitanud rakenduspartner, kes on 

kõnealuse eksperdi komisjoni käsutusse 

määranud. Samuti ei tohi kõnealune 

ekspert koostada seoses kõnealuste 

ettepanekutega tulemustabelit. 

5. Vajaduse korral võib komisjon 

rakenduspartnereid abistada 

riskihindamismeetodi kohaldamisel ja 

tulemustabeli koostamisel. Ta tagab, et 

hindamismeetodit rakendatakse 

nõuetekohaselt ja investeeringute 

komiteele esitatud tulemustabelid on 

kvaliteetsed. Pärast vastavuse ja 

hoolsuskohustuse kontrollimist muudab 

komisjon tulemustabeli tulemusi 

mitterahalistes küsimustes, enne kui 

tulemustabel saadetakse investeeringute 

komiteele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  632 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 6 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Kõik projektimeeskonna liikmed 

avalikustavad komisjonile mis tahes 

huvide konflikti ja esitavad komisjonile 

viivitamata kogu teabe, mida on vaja 

huvide konflikti puudumise pidevaks 

kontrollimiseks. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  633 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Komisjon kehtestab 

projektimeeskonna toimimise ja huvide 

konfliktide kontrollimise üksikasjalikud 

eeskirjad. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  634 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Komisjon kehtestab tulemustabeli 

üksikasjalikud eeskirjad, mille alusel saab 

investeeringute komitee heaks kiita ELi 

tagatise kasutamise kavandatud 

rahastamis- või investeerimistoimingute 

puhul. 

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  635 

Luigi Morgano 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Komisjon kehtestab tulemustabeli 

üksikasjalikud eeskirjad, mille alusel saab 

investeeringute komitee heaks kiita ELi 

tagatise kasutamise kavandatud rahastamis- 

või investeerimistoimingute puhul. 

8. Komisjon on volitatud võtma vastu 

vastavalt artiklile 26 delegeeritud 

õigusakte käesoleva määruse 

täiendamiseks, kehtestades tulemustabeli 

üksikasjalikud eeskirjad, mille alusel saab 

investeeringute komitee heaks kiita ELi 

tagatise kasutamise kavandatud rahastamis- 

või investeerimistoimingute puhul. 

Tulemustabel tagab ELi tagatise 

võimaliku ja tegeliku kasutamise 

sõltumatu ja läbipaistva hindamise. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  636 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 18 a 

 Kvaliteedikontroll Euroopa Komisjoni 

poolt 

 Enne, kui projekt saadetakse 

investeeringute komiteele, hindab 

Euroopa Komisjon rakenduspartnerite 

poolt esitatud investeerimis- ja 

rahastamistoimingute vastavust liidu 

õigusele ja poliitikale. Spetsiaalne 

menetlus võimaldab komisjonil teostada 

rakenduspartnerite poolt asjaomaste 

rahastamis- ja investeerimistoimingute 

puhul võetud hoolsusmeetmete üle 

kvaliteedikontrolli. Komisjon võib paluda 

rakenduspartneritelt ülalmainitud 
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küsimustes selgitusi ning muudab 

vastavalt tulemustabeli tulemusi 

mitterahalistes küsimustes, nagu on 

kirjeldatud artikli 17 lõikes 5. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  637 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 18 b 

 Tulemustabelis hinnatakse eelkõige 

järgmist: 

 (a) kavandatavate rahastamis- ja 

investeerimistoimingute riskiprofiil, mis 

on saadud artiklis 17 a osutatud 

riskihindamise meetodi kohaldamisel; 

 (b) lõppsaajate kasu; 

 (c) vastavust ELi kohustustega ÜRO 

kestliku arengu eesmärkide, 

kliimamuutusi käsitleva Pariisi 

kokkuleppe, Euroopa sotsiaalõiguste 

samba ja põhiõiguste harta vallas; 

 (d) investeerimistoimingu kvaliteet ja 

panus jätkusuutlikku majanduskasvu ja 

kvaliteetsete töökohtade loomisse ELis; 

 (e) investeerimistoimingu panus 

InvestEU programmi eesmärkide 

saavutamisse; 

 (f) projekti tehniline ja rahaline 

toetamine. 

 (g) kas väljapakutud toiming on 

suunatud väljaselgitatud turutõrgete või 

mitteoptimaalsete 

investeerimisolukordade lahendamisele. 

 Vajaduse korral võib komisjon 

rakenduspartnereid abistada 

riskihindamismeetodi kohaldamisel ja 
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tulemustabeli koostamisel. Ta tagab, et 

hindamismeetodit rakendatakse 

nõuetekohaselt ja investeeringute 

komiteele esitatud tulemustabelid on 

kvaliteetsed. Pärast vastavuse ja 

hoolsuskohustuse kontrollimist muudab 

komisjon tulemustabeli tulemusi 

mitterahalistes küsimustes, enne kui 

tulemustabel saadetakse investeeringute 

komiteele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  638 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Luuakse investeeringute komitee. 

See teeb järgmist: 

1. Luuakse täielikult sõltumatu 

investeeringute komitee. See teeb järgmist: 

Or. en 

Selgitus 

Investeeringute komitee peab olema täielikult sõltumatu. 

 

Muudatusettepanek  639 

Esther de Lange 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Luuakse investeeringute komitee. 

See teeb järgmist: 

1. Luuakse sõltumatu investeeringute 

komitee. See teeb järgmist: 

Or. en 
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Muudatusettepanek  640 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõik 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kontrollib nende vastavust 

käesolevale määrusele ja asjaomastele 

investeerimissuunistele, pöörates erilist 

tähelepanu [finantsmääruse] [artikli 209 

lõike 2 punktis b] osutatud 

täiendavusnõudele ja [finantsmääruse] 

[artikli 209 lõike 2 punktis d] osutatud 

nõudele kaasata maksimaalselt erasektori 

investeeringuid ning 

(b) kontrollib nende vastavust 

käesolevale määrusele ja asjaomastele 

investeerimissuunistele, pöörates erilist 

tähelepanu käesoleva määruse artiklis 7 a 

osutatud täiendavusnõudele ja 

[finantsmääruse] [artikli 209 lõike 2 

punktis d] osutatud nõudele kaasata 

maksimaalselt erasektori investeeringuid 

ning 

Or. en 

Selgitus 

Täiendavust käsitleva artikli 7 a (uus) muudatusettepanekuga kooskõlla viimine. 

 

Muudatusettepanek  641 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõik 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kontrollib nende vastavust 

käesolevale määrusele ja asjaomastele 

investeerimissuunistele, pöörates erilist 

tähelepanu [finantsmääruse] [artikli 209 

lõike 2 punktis b] osutatud 

täiendavusnõudele ja [finantsmääruse] 

[artikli 209 lõike 2 punktis d] osutatud 

nõudele kaasata maksimaalselt erasektori 

investeeringuid ning 

(b) kontrollib nende vastavust 

käesolevale määrusele ja asjaomastele 

investeerimissuunistele, pöörates erilist 

tähelepanu [finantsmääruse] [artikli 209 

lõike 2 punktis b] osutatud 

täiendavusnõudele ja, kui see on 

asjakohane, [finantsmääruse] [artikli 209 

lõike 2 punktis d] osutatud nõudele kaasata 

maksimaalselt erasektori investeeringuid 

ning 

Or. en 
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Muudatusettepanek  642 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) kontrollib nende vastavust artiklis 

10 a sätestatud konkreetse 

täiendavusnõudega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  643 

Sander Loones 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 1 – punkt c a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) palub komisjonil muuta 

investeerimissuuniseid ja/või koostada 

vajaduse korral täiendavad suunised. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  644 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Investeeringute komitee tuleb kokku neljas 

erinevas koosseisus vastavalt artikli 7 

lõikes 1 osutatud poliitikaharule. 

Investeeringute komitee tuleb kokku viies 

erinevas koosseisus vastavalt artikli 7 

lõikes 1 osutatud poliitikaharule. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  645 

Sander Loones 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Igasse investeeringute komitee koosseisu 

kuuluvad kuus tasustatud väliseksperti. 

Eksperdid valitakse vastavalt 

[finantsmääruse] [artiklile 237] ja 

komisjon nimetab nad ametisse 
tähtajaliselt kuni neljaks aastaks. Nende 

ametiaega võib pikendada, kuid see ei tohi 

kokku ületada seitset aastat. Komisjon võib 

otsustada investeeringute komitee 

tegevliikme ametiaega pikendada ilma 

käesolevas lõikes sätestatud menetlust 

kohaldamata. 

Igasse investeeringute komitee koosseisu 

kuuluvad kaksteist tasustatud väliseksperti. 

Sõltumatud eksperdid valitakse vastavalt 

[finantsmääruse] [artiklile 237]. Kuus neist 

nimetab ametisse komisjon ning kuus 

nimetavad rakenduspartnerid EIP riiklike 

tugipankade või institutsioonide 

rotatsioonisüsteemi kaudu tähtajaliselt 

kuni neljaks aastaks. Nende ametiaega võib 

pikendada, kuid see ei tohi kokku ületada 

seitset aastat. Komisjon ja 

rakenduspartnerid võivad otsustada 

investeeringute komitee tegevliikme 

ametiaega pikendada ilma käesolevas 

lõikes sätestatud menetlust kohaldamata. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  646 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Igasse investeeringute komitee koosseisu 

kuuluvad kuus tasustatud väliseksperti. 

Eksperdid valitakse vastavalt 

[finantsmääruse] [artiklile 237] ja komisjon 

nimetab nad ametisse tähtajaliselt kuni 

neljaks aastaks. Nende ametiaega võib 

pikendada, kuid see ei tohi kokku ületada 

seitset aastat. Komisjon võib otsustada 

investeeringute komitee tegevliikme 

ametiaega pikendada ilma käesolevas 

lõikes sätestatud menetlust kohaldamata. 

Igasse investeeringute komitee koosseisu 

kuuluvad kuus tasustatud väliseksperti. 

Eksperdid valitakse vastavalt 

[finantsmääruse] [artiklile 237] ja komisjon 

nimetab nad ametisse tähtajaliselt kuni 

neljaks aastaks. Nende ametiaega võib 

pikendada, kuid see ei tohi kokku ületada 

seitset aastat. Juhatus võib otsustada 

investeeringute komitee tegevliikme 

ametiaega pikendada ilma käesolevas 

lõikes sätestatud menetlust kohaldamata. 

Or. en 
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Selgitus 

Täpsustus vastavalt raporti projektile. 

 

Muudatusettepanek  647 

Luigi Morgano 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Igasse investeeringute komitee koosseisu 

kuuluvad kuus tasustatud väliseksperti. 

Eksperdid valitakse vastavalt 

[finantsmääruse] [artiklile 237] ja komisjon 

nimetab nad ametisse tähtajaliselt kuni 

neljaks aastaks. Nende ametiaega võib 

pikendada, kuid see ei tohi kokku ületada 

seitset aastat. Komisjon võib otsustada 

investeeringute komitee tegevliikme 

ametiaega pikendada ilma käesolevas 

lõikes sätestatud menetlust kohaldamata. 

Igasse investeeringute komiteesse 

koosseisu kuuluvad seitse tasustatud 

väliseksperti. Eksperdid valitakse vastavalt 

[finantsmääruse] [artiklile 237] ja komisjon 

nimetab nad ametisse tähtajaliselt kuni 

neljaks aastaks. Nende ametiaega võib 

pikendada, kuid see ei tohi kokku ületada 

seitset aastat. Komisjon võib otsustada 

investeeringute komitee tegevliikme 

ametiaega pikendada ilma käesolevas 

lõikes sätestatud menetlust kohaldamata. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  648 

Miguel Viegas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Igasse investeeringute komitee koosseisu 

kuuluvad kuus tasustatud väliseksperti. 

Eksperdid valitakse vastavalt 

[finantsmääruse] [artiklile 237] ja komisjon 

nimetab nad ametisse tähtajaliselt kuni 

neljaks aastaks. Nende ametiaega võib 

pikendada, kuid see ei tohi kokku ületada 

seitset aastat. Komisjon võib otsustada 

investeeringute komitee tegevliikme 

ametiaega pikendada ilma käesolevas 

lõikes sätestatud menetlust kohaldamata. 

Igasse investeeringute komitee koosseisu 

kuuluvad kuus tasustatud väliseksperti ja 

esindaja iga liikmesriigi poolt. Eksperdid 

valitakse vastavalt [finantsmääruse] 

[artiklile 237] ja komisjon nimetab nad 

ametisse tähtajaliselt kuni neljaks aastaks. 

Nende ametiaega võib pikendada, kuid see 

ei tohi kokku ületada seitset aastat. 

Komisjon võib otsustada investeeringute 

komitee tegevliikme ametiaega pikendada 

ilma käesolevas lõikes sätestatud menetlust 
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kohaldamata. 

Or. pt 

 

Muudatusettepanek  649 

Miguel Viegas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Investeeringute komitee koosseis tagab, et 

tal on laialdased teadmised artikli 7 lõikes 

1 osutatud poliitikaharudega hõlmatud 

sektoritest ja liidu geograafilistest 

turgudest ning et ta on tervikuna sooliselt 

tasakaalustatud. 

Investeeringute komitee koosseis tagab, et 

tal on laialdased teadmised artikli 7 lõikes 

1 osutatud poliitikaharudega hõlmatud 

sektoritest ja liidu geograafilistest 

turgudest, iga riigi spetsiifilistest 

vajadustest sotsiaal-majandusliku arengu 

osas ning et ta on tervikuna sooliselt 

tasakaalustatud. 

Or. pt 

 

Muudatusettepanek  650 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Neli liiget on investeeringute komitee kõigi 

nelja koosseisu alalised liikmed. Lisaks 

kuuluvad investeeringute komitee igasse 

koosseisu kaks eksperti, kellel on 

investeerimisalased kogemused kõnealuse 

poliitikaharuga hõlmatud sektorites. 

Vähemalt ühel alalistest liikmetest peavad 

olema eksperditeadmised jätkusuutlike 

investeeringute valdkonnas. Komisjon 

nimetab investeeringute komitee 

asjakohase koosseisu või asjakohaste 

koosseisude liikmed. Investeeringute 

komitee valib oma alaliste liikmete hulgast 

eesistuja. 

Neli liiget on investeeringute komitee kõigi 

nelja koosseisu alalised liikmed. Lisaks 

kuuluvad investeeringute komitee igasse 

koosseisu kaks eksperti, kellel on 

investeerimisalased kogemused kõnealuse 

poliitikaharuga hõlmatud sektorites. 

Vähemalt ühel alalistest liikmetest peavad 

olema eksperditeadmised jätkusuutlike 

investeeringute valdkonnas. Juhatus 

nimetab investeeringute komitee 

asjakohase koosseisu või asjakohaste 

koosseisude liikmed. Investeeringute 

komitee valib oma alaliste liikmete hulgast 

eesistuja. 
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Or. en 

Selgitus 

Täpsustus vastavalt raporti projektile. 

 

Muudatusettepanek  651 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Neli liiget on investeeringute komitee kõigi 

nelja koosseisu alalised liikmed. Lisaks 

kuuluvad investeeringute komitee igasse 

koosseisu kaks eksperti, kellel on 

investeerimisalased kogemused kõnealuse 

poliitikaharuga hõlmatud sektorites. 

Vähemalt ühel alalistest liikmetest peavad 

olema eksperditeadmised jätkusuutlike 

investeeringute valdkonnas. Komisjon 

nimetab investeeringute komitee 

asjakohase koosseisu või asjakohaste 

koosseisude liikmed. Investeeringute 

komitee valib oma alaliste liikmete hulgast 

eesistuja. 

Neli liiget on investeeringute komitee kõigi 

viie koosseisu alalised liikmed. Lisaks 

kuuluvad investeeringute komitee viite 

koosseisu kaks eksperti, kellel on 

investeerimisalased kogemused kõnealuse 

poliitikaharuga hõlmatud sektorites. 

Vähemalt ühel alalistest liikmetest peavad 

olema eksperditeadmised jätkusuutlike 

investeeringute valdkonnas. Komisjon 

nimetab investeeringute komitee 

asjakohase koosseisu või asjakohaste 

koosseisude liikmed. Investeeringute 

komitee valib oma alaliste liikmete hulgast 

eesistuja. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  652 

Luigi Morgano, Silvia Costa 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Neli liiget on investeeringute komitee kõigi 

nelja koosseisu alalised liikmed. Lisaks 

kuuluvad investeeringute komitee igasse 

koosseisu kaks eksperti, kellel on 

investeerimisalased kogemused kõnealuse 

Neli liiget on investeeringute komitee kõigi 

nelja koosseisu alalised liikmed. Lisaks 

kuuluvad investeeringute komitee igasse 

koosseisu kolm eksperti, kellel on 

investeerimisalased kogemused kõnealuse 
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poliitikaharuga hõlmatud sektorites. 

Vähemalt ühel alalistest liikmetest peavad 

olema eksperditeadmised jätkusuutlike 

investeeringute valdkonnas. Komisjon 

nimetab investeeringute komitee 

asjakohase koosseisu või asjakohaste 

koosseisude liikmed. Investeeringute 

komitee valib oma alaliste liikmete hulgast 

eesistuja. 

poliitikaharuga hõlmatud sektorites. 

Vähemalt ühel alalistest liikmetest peavad 

olema eksperditeadmised jätkusuutlike 

investeeringute valdkonnas ja ühel 

kultuuri- ja loomepoliitika valdkonnas. 

Nende pädevusse kuuluvate küsimuste 

otsustamisel tuleb nende häält arvesse 

võtta. Komisjon nimetab investeeringute 

komitee asjakohase koosseisu või 

asjakohaste koosseisude liikmed. 

Investeeringute komitee valib oma alaliste 

liikmete hulgast eesistuja. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  653 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon võtab vastu investeeringute 

komitee töökorra ja juhib investeeringute 

komitee sekretariaadi tööd. 

Investeeringute komitee ja juhatuse 

sekretäri- ja administratiivsete 

ülesannetega abistamiseks luuakse 

sekretariaat. Juhatus võtab vastu 

sekretariaadi töökorra ja korraldab selle 

juhtimise. 

Or. en 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga tagatakse, et investeeringute komitee ja juhatuse sekretäri- ja 

administratiivsete ülesannetega abistamiseks luuakse sekretariaat. Juhatus võtab vastu 

sekretariaadi töökorra ja korraldab selle juhtimise. 

 

Muudatusettepanek  654 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 6 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon võtab vastu investeeringute 

komitee töökorra ja juhib investeeringute 

komitee sekretariaadi tööd. 

Komisjon võtab vastu investeeringute 

komitee töökorra ja korraldab 

investeeringute komitee sekretariaadi tööd. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  655 

Sander Loones 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon võtab vastu investeeringute 

komitee töökorra ja juhib investeeringute 

komitee sekretariaadi tööd. 

Komisjon võtab vastu investeeringute 

komitee töökorra ja EIP juhib 

investeeringute komitee sekretariaadi tööd. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  656 

Miguel Viegas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Investeeringute komitee tegevuses osaledes 

täidavad selle liikmed oma ülesandeid 

erapooletult ja üksnes InvestEU fondi 

huvides. Nad ei tohi küsida ega võtta vastu 

juhiseid rakenduspartneritelt, liidu 

institutsioonidelt, liikmesriikidelt ega 

üheltki teiselt avalik-õiguslikult või 

eraõiguslikult organilt. 

Investeeringute komitee tegevuses osaledes 

täidavad selle eksperdid oma ülesandeid 

erapooletult ja üksnes InvestEU fondi 

huvides. Nad ei tohi küsida ega võtta vastu 

juhiseid rakenduspartneritelt, liidu 

institutsioonidelt, liikmesriikidelt ega 

üheltki teiselt avalik-õiguslikult või 

eraõiguslikult organilt. 

Or. pt 

 

Muudatusettepanek  657 

Esther de Lange 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Investeeringute komitee kõikide liikmete 

elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid 

avalikustatakse ja neid ajakohastatakse 

pidevalt. Investeeringute komitee liikmed 

edastavad komisjonile viivitamata kogu 

teabe, mida on vaja huvide konflikti 

puudumise pidevaks kontrollimiseks. 

Investeeringute komitee kõikide liikmete 

elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid 

avalikustatakse ja neid ajakohastatakse 

pidevalt. Investeeringute komitee liikmed 

edastavad komisjonile ja juhtkomiteele 

viivitamata kogu teabe, mida on vaja 

huvide konflikti puudumise pidevaks 

kontrollimiseks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  658 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Investeeringute komitee kõikide liikmete 

elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid 

avalikustatakse ja neid ajakohastatakse 

pidevalt. Investeeringute komitee liikmed 

edastavad komisjonile viivitamata kogu 

teabe, mida on vaja huvide konflikti 

puudumise pidevaks kontrollimiseks. 

Investeeringute komitee kõikide liikmete 

elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid 

avalikustatakse ja neid ajakohastatakse 

pidevalt. Investeeringute komitee liikmed 

edastavad komisjonile ja juhtkomiteele 

viivitamata kogu teabe, mida on vaja 

huvide konflikti puudumise pidevaks 

kontrollimiseks. 

Or. en 

Selgitus 

Täpsustus vastavalt raporti projektile. 

 

Muudatusettepanek  659 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 3 
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 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon võib liikme ametist vabastada, 

kui see ei täida käesolevas lõikes sätestatud 

nõudeid, või muudel nõuetekohaselt 

põhjendatud juhtudel. 

Juhatus võib liikme ametist vabastada, kui 

see ei täida käesolevas lõikes sätestatud 

nõudeid, või muudel nõuetekohaselt 

põhjendatud juhtudel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  660 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon võib liikme ametist vabastada, 

kui see ei täida käesolevas lõikes sätestatud 

nõudeid, või muudel nõuetekohaselt 

põhjendatud juhtudel. 

Juhatus võib liikme ametist vabastada, kui 

see ei täida käesolevas lõikes sätestatud 

nõudeid, või muudel nõuetekohaselt 

põhjendatud juhtudel. 

Or. en 

Selgitus 

Täpsustus vastavalt raporti projektile. 

 

Muudatusettepanek  661 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 EIP tagab InvestEU investeeringute 

komitee toetamiseks sekretariaadi, mille 

juhtimises lepitakse kokku vastavalt 

käesoleva määruse artikli 19 lõikele 2. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  662 

Barbara Kappel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 EIP tagab InvestEU investeeringute 

komitee toetamiseks sekretariaadi, mille 

juhtimises lepitakse kokku vastavalt 

käesoleva määruse artikli 19 lõikele 2. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  663 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 4 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva artikli kohaselt tegutsedes 

toetub investeeringute komitee 

rakenduspartnerite esitatud dokumentidele 

ja mis tahes muudele dokumentidele, mida 

investeeringute komitee peab asjakohaseks. 

Rakenduspartneri antud hinnangud 

projektide kohta ei investeeringute 

komitee jaoks ELi tagatisega kaetavate 

rahastamis- või investeerimistoimingute 

seisukohast siduvad. 

Käesoleva artikli kohaselt tegutsedes 

toetub investeeringute komitee 

rakenduspartnerite esitatud dokumentidele 

ja mis tahes muudele dokumentidele, mida 

investeeringute komitee peab asjakohaseks. 

Rakenduspartneri antud tulemustabelid ei 

ole investeeringute komitee jaoks ELi 

tagatisega kaetavate rahastamis- või 

investeerimistoimingute seisukohast 

siduvad. Investeeringute komitee esimees 

kutsub vastava rakenduspartneri esindaja 

tulemustabelit esitlema ja need esindajad 

on valmis vastama investeeringute 

komitee liikmete küsimustele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  664 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 4 – lõik 1 
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 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva artikli kohaselt tegutsedes 

toetub investeeringute komitee 

rakenduspartnerite esitatud dokumentidele 

ja mis tahes muudele dokumentidele, mida 

investeeringute komitee peab asjakohaseks. 

Rakenduspartneri antud hinnangud 

projektide kohta ei investeeringute 

komitee jaoks ELi tagatisega kaetavate 

rahastamis- või investeerimistoimingute 

seisukohast siduvad. 

Käesoleva artikli kohaselt tegutsedes 

toetub investeeringute komitee 

rakenduspartnerite esitatud dokumentidele 

ja mis tahes muudele dokumentidele, mida 

investeeringute komitee peab asjakohaseks. 

Rakenduspartneri antud tulemustabelid ei 

ole investeeringute komitee jaoks ELi 

tagatisega kaetavate rahastamis- või 

investeerimistoimingute seisukohast 

siduvad. Investeeringute komitee esimees 

kutsub vastava rakenduspartneri esindaja 

tulemustabelit esitlema ja need esindajad 

on valmis vastama investeeringute 

komitee liikmete küsimustele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  665 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 4 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva artikli kohaselt tegutsedes 

toetub investeeringute komitee 

rakenduspartnerite esitatud dokumentidele 

ja mis tahes muudele dokumentidele, mida 

investeeringute komitee peab asjakohaseks. 

Rakenduspartneri antud hinnangud 

projektide kohta ei investeeringute komitee 

jaoks ELi tagatisega kaetavate rahastamis- 

või investeerimistoimingute seisukohast 

siduvad. 

Käesoleva artikli kohaselt tegutsedes 

toetab investeeringute komiteed komisjoni 

loodud sekretariaat, mis allub 

investeeringute komitee esimehele. 

Sekretariaat kontrollib, et 
rakenduspartnerite esitatud 

dokumentatsioon, mis koosneb 

standardiseeritud taotlusvormist, 

tulemustabelist ja mis tahes muudest 

dokumentidest, mida investeeringute 

komitee peab asjakohaseks, oleks täielik. 

Investeeringute komitee võib paluda 

rakenduspartneritelt täpsustusi 

koosolekutel või paludes saata täiendavat 

teavet järgmisele koosolekule. 

Rakenduspartneri antud hinnangud 

projektide kohta ei investeeringute komitee 

jaoks ELi tagatisega kaetavate rahastamis- 

või investeerimistoimingute seisukohast 
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siduvad. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  666 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 4 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Investeeringute komitee kasutab 

ettepanekute hindamisel ja kontrollimisel 

artikli 18 lõikes 3 osutatud näitajate 

tulemustabelit. 

Investeeringute komitee kasutab 

ettepanekute hindamisel ja kontrollimisel 

artiklis 17 b (uus) osutatud näitajate 

tulemustabelit. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  667 

Miguel Viegas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Investeeringute komitee tagab, et 

investeeringute jaotumine riikide ja 

piirkondade vahel oleks õiglane ja 

tasakaalustatud, tagades seeläbi 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

sidususe edendamise. 

Or. pt 

Muudatusettepanek  668 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 5 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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Investeeringute komitee järeldused 

võetakse vastu kõigi liikmete 

lihthäälteenamusega. Häälte võrdse 

jagunemise korral on otsustavaks 

investeeringute komitee eesistuja hääl. 

Investeeringute komitee järeldused 

võetakse vastu kõigi liikmete 

lihthäälteenamusega, kusjuures 

lihthäälteenamus hõlmab vähemalt ühte 

iga poliitikaharu kahest eksperdist. Häälte 

võrdse jagunemise korral on otsustavaks 

investeeringute komitee eesistuja hääl. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  669 

Luigi Morgano 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 5 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Investeeringute komitee järeldused 

võetakse vastu kõigi liikmete 

lihthäälteenamusega. Häälte võrdse 

jagunemise korral on otsustavaks 

investeeringute komitee eesistuja hääl. 

Investeeringute komitee järeldused 

võetakse vastu kõigi liikmete 

lihthäälteenamusega, mis hõlmab 

vähemalt ühe konkreetse poliitikaharu 

eksperdi häält. Häälte võrdse jagunemise 

korral on otsustavaks investeeringute 

komitee eesistuja hääl. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  670 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 5 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Investeeringute komitee järeldused, 

millega kiidetakse heaks ELi tagatise 

vormis toetus rahastamis- või 

investeerimistoimingutele, on avalikult 

kättesaadavad ja sisaldavad heakskiitmise 

põhjendusi. Avaldatavad materjalid ei või 

sisaldada tundlikku äriteavet. 

Investeeringute komitee järeldused, 

millega kiidetakse heaks ELi tagatise 

vormis toetus rahastamis- või 

investeerimistoimingutele, on avalikult 

kättesaadavad ja sisaldavad heakskiitmise 

põhjendusi, kohaldatud kriteeriume ja 

näitajate tulemustabelit. Erilist 

tähelepanu tuleks pöörata täiendavuse 

kriteeriumi täitmisele. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  671 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 5 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Investeeringute komitee järeldused, 

millega kiidetakse heaks ELi tagatise 

vormis toetus rahastamis- või 

investeerimistoimingutele, on avalikult 

kättesaadavad ja sisaldavad heakskiitmise 

põhjendusi. Avaldatavad materjalid ei või 

sisaldada tundlikku äriteavet. 

Investeeringute komitee järeldused, 

millega kiidetakse heaks ELi tagatise 

vormis toetus rahastamis- või 

investeerimistoimingutele, on avalikult 

kättesaadavad ja sisaldavad heakskiitmise 

põhjendusi. Avaldatavad materjalid ei või 

sisaldada tundlikku äriteavet, mis tuleb 

vastava taotluse korral Euroopa 

Parlamendi liikmetele ja fraktsioonide 

töötajatele siiski turvalises lugemisruumis 

kättesaadavaks muuta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  672 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 5 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Investeeringute komitee järeldused, 

millega kiidetakse heaks ELi tagatise 

vormis toetus rahastamis- või 

investeerimistoimingutele, on avalikult 

kättesaadavad ja sisaldavad heakskiitmise 

põhjendusi. Avaldatavad materjalid ei või 

sisaldada tundlikku äriteavet. 

Investeeringute komitee järeldused, 

millega kiidetakse heaks ELi tagatise 

vormis toetus rahastamis- või 

investeerimistoimingutele, on avalikult 

kättesaadavad ja sisaldavad heakskiitmise 

põhjendusi. Avaldatavad materjalid ei või 

sisaldada tundlikku äriteavet. Järeldused, 

mis viivad ELi tagatise toetuse 

tagasilükkamiseni, tehakse 

kättesaadavaks asjaomasele 

rakenduspartnerile. 
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 ET 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  673 

Luigi Morgano 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 5 – lõik 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Järeldused, mis viivad ELi tagatise 

toetuse tagasilükkamiseni, tehakse 

kättesaadavaks asjaomastele 

rakenduspartneritele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  674 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 5 – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tulemustabel tehakse üldsusele 

kättesaadavaks pärast rahastamis- või 

investeerimistoimingu või, kui see on 

asjakohane, allprojekti allkirjastamist. 

Avaldatavad materjalid ei või sisaldada 

tundlikku äriteavet ega isikuandmeid, 

mida ei tohi avalikustada vastavalt liidu 

andmekaitse eeskirjadele. 

Tulemustabel tehakse üldsusele 

kättesaadavaks pärast rahastamis- või 

investeerimistoimingu või allprojekti 

allkirjastamist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  675 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 5 – lõik 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tulemustabel tehakse üldsusele 

kättesaadavaks pärast rahastamis- või 

investeerimistoimingu või, kui see on 

asjakohane, allprojekti allkirjastamist. 

Avaldatavad materjalid ei või sisaldada 

tundlikku äriteavet ega isikuandmeid, mida 

ei tohi avalikustada vastavalt liidu 

andmekaitse eeskirjadele. 

Tulemustabel tehakse üldsusele 

kättesaadavaks enne investeerimistoimingu 

heakskiitmist. Avaldatavad materjalid ei 

või sisaldada tundlikku äriteavet, mis tuleb 

vastava taotluse korral Euroopa 

Parlamendi liikmetele ja fraktsioonide 

töötajatele siiski turvalises lugemisruumis 

kättesaadavaks muuta; ega isikuandmeid, 

mida ei tohi avalikustada vastavalt liidu 

andmekaitse eeskirjadele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  676 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 5 – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tulemustabel tehakse üldsusele 

kättesaadavaks pärast rahastamis- või 

investeerimistoimingu või, kui see on 

asjakohane, allprojekti allkirjastamist. 

Avaldatavad materjalid ei või sisaldada 

tundlikku äriteavet ega isikuandmeid, mida 

ei tohi avalikustada vastavalt liidu 

andmekaitse eeskirjadele. 

Tulemustabel tehakse üldsusele 

kättesaadavaks enne rahastamis- või 

investeerimistoimingu või allprojekti 

toetuse heakskiitmist. Avaldatavad 

materjalid ei või sisaldada tundlikku 

äriteavet ega isikuandmeid, mida ei tohi 

avalikustada vastavalt liidu andmekaitse 

eeskirjadele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  677 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 5 – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tulemustabel tehakse üldsusele 

kättesaadavaks pärast rahastamis- või 

investeerimistoimingu või, kui see on 

Tulemustabel tehakse üldsusele 

kättesaadavaks pärast rahastamis- või 

investeerimistoimingu või, kui see on 
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asjakohane, allprojekti allkirjastamist. 

Avaldatavad materjalid ei või sisaldada 

tundlikku äriteavet ega isikuandmeid, mida 

ei tohi avalikustada vastavalt liidu 

andmekaitse eeskirjadele. 

asjakohane, allprojekti allkirjastamist. 

Avaldatavad materjalid ei või sisaldada 

tundlikku äriteavet ega isikuandmeid, mida 

ei tohi avalikustada vastavalt liidu 

andmekaitse eeskirjadele. Igal aastal 

tuleks lisada liikmesriigi kohta 

tagasilükatud projektide määr 

vastuvõetud projektide määra suhtes. Iga 

projekti kohta tuleks esitada vastuvõtmise 

või tagasilükkamise põhjendus. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  678 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 5 – lõik 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kaks korda aastas esitatakse rangeid 

konfidentsiaalsusnõudeid järgides Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule investeeringute 

komitee järeldused, millega keelduti ELi 

tagatise andmisest. 

Kaks korda aastas saadetakse rangeid 

konfidentsiaalsusnõudeid järgides Euroopa 

Parlamendile, nõukogule ja InvestEU 

programmis osalevatele liikmesriikidele 
investeeringute komitee kasutatud 

kriteeriumid ja tulemustabeli näitajad 

ning nimekiri kõikidest järeldustest ja 

tulemustabelitest, mis on seotud nende 

otsustega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  679 

Thierry Cornillet 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Kui investeeringute komiteel 

palutakse kiita heaks ELi tagatise 

kasutamine rahastamis- või 

investeerimistoimingu puhul, mis on 

6. Kui investeeringute komiteel 

palutakse kiita heaks ELi tagatise 

kasutamine rahastamis- või 

investeerimistoimingu puhul, mis on 
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vahend, programm või struktuur, millel on 

allprojektid, hõlmab kõnealune heakskiit 

allprojekte, välja arvatud juhul, kui 

investeeringute komitee otsustab jätta 

endale õiguse kiita need heaks eraldi. 

vahend, programm või struktuur, millel on 

allprojektid, hõlmab kõnealune heakskiit 

allprojekte. 

Or. fr 

Selgitus 

Investeerimisprojektide arvu ja kvaliteedi prioritiseerimise puhul nende mahu asemel on 

oluline õige juhtimine pärast programmiettepaneku heakskiitmist investeeringute komitee 

poolt ning komiteel ei peaks olema pidevat läbilugemist nõudvate projektide voogu, võttes 

arvesse, et programmi kinnitamise protsess ise on pikk. 

Muudatusettepanek  680 

Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Kui investeeringute komiteel 

palutakse kiita heaks ELi tagatise 

kasutamine rahastamis- või 

investeerimistoimingu puhul, mis on 

vahend, programm või struktuur, millel on 

allprojektid, hõlmab kõnealune heakskiit 

allprojekte, välja arvatud juhul, kui 

investeeringute komitee otsustab jätta 

endale õiguse kiita need heaks eraldi. 

6. Kui investeeringute komiteel 

palutakse kiita heaks ELi tagatise 

kasutamine rahastamis- või 

investeerimistoimingu puhul, mis on 

vahend, programm või struktuur, millel on 

allprojektid, hõlmab kõnealune heakskiit 

allprojekte. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  681 

Luigi Morgano 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Kui investeeringute komiteel 

palutakse kiita heaks ELi tagatise 

kasutamine rahastamis- või 

6. Kui investeeringute komiteel 

palutakse kiita heaks ELi tagatise 

kasutamine rahastamis- või 
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investeerimistoimingu puhul, mis on 

vahend, programm või struktuur, millel on 

allprojektid, hõlmab kõnealune heakskiit 

allprojekte, välja arvatud juhul, kui 

investeeringute komitee otsustab jätta 

endale õiguse kiita need heaks eraldi. 

investeerimistoimingu puhul, mis on 

vahend, programm või struktuur, millel on 

allprojektid, hõlmab kõnealune heakskiit 

allprojekte. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  682 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 6 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Investeeringute komiteede ametlik 

töö algab alles pärast nende liikmete 

täielikku ametisse nimetamist ja ilma 

vahelepinguteta. Näiteks, kui 

investeeringute komiteede liikmete 

konkursikutse on kolmeks aastaks, ei 

peaks investeeringute komiteede liikmete 

allkirjastatud leping olema lühem kui 

kolm aastat. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  683 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 InvestEU nõustamiskeskust juhib 

komisjon tihedas koostöös EIP grupiga, 

kes on peamine rakenduspartner, ning, 

kui see on asjakohane, koostöös muude 

rakenduspartneritega, et tagada tõhusus, 

sünergiline toime ja tulemuslik 

geograafiline toetuse katvus üle liidu, 

võttes arvesse selle valdkonna 
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olemasolevaid struktuure ja tööd. 

Or. en 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga täpsustatakse, et InvestEU nõustamiskeskust peab juhtima 

komisjon tihedas koostöös EIP grupiga, kes on peamine rakenduspartner, ning, kui see on 

asjakohane, koostöös muude rakenduspartneritega, et tagada tõhusus, sünergiline toime ja 

tulemuslik geograafiline toetuse katvus üle liidu, võttes arvesse selle valdkonna 

olemasolevaid struktuure ja tööd, näiteks Euroopa Investeeringute Nõustamiskeskust. 

 

Muudatusettepanek  684 

Barbara Kappel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 InvestEU nõustamiskeskust juhib 

Euroopa Investeerimispank komisjoni 

nimel, tehes temaga tihedat koostööd, 

ning koostöös EIP grupiga. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  685 

Ivana Maletić 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 InvestEU nõustamiskeskuse tegevust 

juhib komisjon koostöös 

rakenduspartnerite ja muude turgu 

kujundavate institutsioonidega, 

sealhulgas filantroopiliste tegutsejatega. 

Or. en 
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 ET 

Muudatusettepanek  686 

Gérard Deprez 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 InvestEU nõustamiskeskuse tegevust 

juhib komisjon koostöös EIP grupi ja 

muude rakenduspartneritega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  687 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 InvestEU nõustamiskeskust juhib EIP 

komisjoni nimel, tehes temaga tihedat 

koostööd. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  688 

Ivana Maletić 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 See hõlmab 

filantroopset/riskikapitalistlikku 

filantroopset ressurssi (nn 

koostööplatvorm), mis ei paku suuniseid 

ja tuge mitte ainult tagatismehhanismi 

osas, vaid kogu koostöövõimaluste spektri 

lõikes projektide arendajatele, 

potentsiaalsetele sotsiaalse innovatsiooni 

ökosüsteemi investeerijatele ja Euroopa 
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ET 

institutsioonidele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  689 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 InvestEU nõustamiskeskus pakub 

piirkondlikul ja kohalikul tasandil 

nõustamistuge, et edendada projekte, 

millel on kliima-, keskkonna- ja 

sotsiaalne mõju ning mis on kooskõlas 

energiatõhususe esikohale seadmise 

põhimõttega. Selline toetus peaks 

hõlmama ka kommunikatsiooni ja 

projektiarenduse abi komponenti, et 

jätkata suutlikkuse suurendamist 

jätkusuutlike projektide väljatöötamiseks 

ja väiksemate projektide suuremateks 

projektideks koondamiseks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  690 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Nõustamiskeskus tugineb kogemustele, 

mis on juba saadud EFSI juhitud 

Euroopa investeerimisnõustamise 

keskusega. See hakkab toimima EIP 

vastutusalas ning EIP koordineerimisel ja 

juhtimisel. 

Or. en 
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 ET 

 

Muudatusettepanek  691 

Siegfried Mureşan 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. InvestEU nõustamiskeskuse 

tegevust juhib komisjon koostöös EIP 

grupi ja muude rakenduspartneritega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  692 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõik 2 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) abistab vajaduse korral 

projektiarendajaid projektide arendamisel, 

et viia need vastavusse artiklites 3, 7 ja 11 

sätestatud eesmärkide ja 

kõlblikkuskriteeriumidega, ja hõlbustab 

väikesemahuliste projektide koondamist; 

selline abi ei mõjuta siiski investeeringute 

komitee järeldusi sellistele projektidele ELi 

tagatise vormis toetuse andmise kohta; 

(b) abistab vajaduse korral 

projektiarendajaid projektide arendamisel, 

et viia need vastavusse artiklites 3, 7 ja 11 

sätestatud eesmärkide ja 

kõlblikkuskriteeriumidega, ja hõlbustab 

väikesemahuliste projektide koondamist 

ning abistab investeerimisplatvormide 

loomisel, pakkudes õigusabi ja, kui see on 

võimalik, standardiseeritud 

investeerimisplatvormi lepingu vormi; 

selline abi ei mõjuta siiski investeeringute 

komitee järeldusi sellistele projektidele ELi 

tagatise vormis toetuse andmise kohta; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  693 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt e 
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ET 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) pakub ennetavat nõustamistuge 

investeerimisplatvormide, eelkõige mitut 

liikmesriiki hõlmavate piiriüleste 
investeerimisplatvormide loomiseks; 

(e) pakub ennetavat nõustamistuge 

investeerimisplatvormide, eelkõige selliste 

investeerimisplatvormide loomiseks, mis 

koondavad ühe või mitme liikmesriigi 

väikese või keskmise suurusega projektid 

teema või piirkonna järgi; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  694 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt e 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) pakub ennetavat nõustamistuge 

investeerimisplatvormide, eelkõige mitut 

liikmesriiki hõlmavate piiriüleste 

investeerimisplatvormide loomiseks; 

(e) pakub vajaduse korral kohapealse 

esinduse kaudu ennetavat nõustamistuge 

investeerimisplatvormide, eelkõige 

piiriüleste ning mitut liikmesriiki ja/või 

piirkonda hõlmavate makropiirkondlike 

investeerimisplatvormide loomiseks; 

Or. en 

Selgitus 

See muudatusettepanek tagab kooskõlas EFSI määrusega, et InvestEU nõustamiskeskus 

pakub ennetavat nõustamistuge investeerimisplatvormide, eelkõige piiriüleste ning mitut 

liikmesriiki ja/või piirkonda hõlmavate makropiirkondlike investeerimisplatvormide 

loomiseks. 

 

Muudatusettepanek  695 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt e a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) soodustab ja toetab segarahastuse 

kasutamist liidu eelarvest või muudest 
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 ET 

allikatest rahastatud toetuste või 

finantsinstrumentidega, et tugevdada ELi 

instrumentide vahelist sünergilist toimet 

ja komplementaarsust ning maksimeerida 

InvestEU programmi võimendust ja mõju; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  696 

Luigi Morgano 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt f 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) toetab suutlikkuse suurendamise 

meetmeid, et arendada organisatsioonilist 

suutlikkust, oskusi ja protsesse ning 

kiirendada organisatsioonide 

investeerimisvalmidust, et 

projektiarendajad ja ametiasutused saaksid 

koostada investeerimisprojektide loetelud 

ja juhtida projekte ning et 

finantsvahendajad saaksid rakendada 

rahastamis- ja investeerimistoiminguid 

selliste üksuste toetuseks, kellel on raskusi 

juurdepääsul rahastamisele, sealhulgas 

toetades riskianalüüsi suutlikkuse 

arendamist või valdkondlike teadmiste 

täiendamist. 

(f) toetab suutlikkuse suurendamise 

meetmeid, et arendada organisatsioonilist 

suutlikkust, oskusi ja protsesse ning 

kiirendada organisatsioonide 

investeerimisvalmidust, et 

projektiarendajad ja ametiasutused saaksid 

koostada investeerimisprojektide loetelud 

ja juhtida projekte ning et 

finantsvahendajad saaksid rakendada 

rahastamis- ja investeerimistoiminguid 

selliste üksuste toetuseks, kellel on raskusi 

juurdepääsul rahastamisele, sealhulgas 

toetades riskianalüüsi suutlikkuse 

arendamist või valdkondlike teadmiste 

täiendamist, pöörates erilist tähelepanu 

kultuuri- ja loomesektoritele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  697 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt f a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (f a) pakub ennetavat nõustamist 

idufirmadele, näiteks kui nad püüavad 
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kaitsta oma teadus- ja 

innovatsiooniinvesteeringuid 

intellektuaalomandi, näiteks patentide 

omandamisega. 

Or. en 

Selgitus 

InvestEU nõustamiskeskus peaks andma nõustamistuge väikestele projektidele ja idufirmade 

projektidele, näiteks kui idufirmad püüavad kaitsta oma teadus- ja 

innovatsiooniinvesteeringuid intellektuaalomandi õiguste, näiteks patentide omandamisega. 

 

Muudatusettepanek  698 

Sander Loones 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt f a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (f a) levitab ametiasutuste ja projektide 

arendajate seas kogu kättesaadavat 

täiendavat teavet investeerimissuuniste ja 

nende suuniste tõlgendamise kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  699 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. InvestEU nõustamiskeskus on 

kättesaadav avaliku sektori ja erasektori 

projektiarendajatele ning finants- ja 

muudele vahendajatele. 

3. InvestEU nõustamiskeskus on 

kättesaadav avaliku sektori ja erasektori 

projektiarendajatele, sealhulgas riiklikele 

tugipankadele, 

investeerimisplatvormidele, VKEdele ja 

idufirmadele, riiklikele ametiasutustele 
ning finants- ja muudele vahendajatele. 
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 ET 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  700 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Lõikes 2 osutatud teenuste eest võib 

nõuda tasu, et katta osa nende teenuste 

osutamise kuludest. 

4. Lõikes 2 osutatud teenuste eest võib 

nõuda tasu, et katta osa nende teenuste 

osutamise kuludest, välja arvatud riiklikele 

projektiarendajatele ja 

mittetulundusühingutele pakutavate 

teenuste puhul, mida pakutakse tasuta. 

VKEdele pakutava tehnilise toe eest 

küsitavatele tasudele seatakse lagi, mis 

moodustab ühe kolmandiku neile 

pakutavate teenuste reaalsest kulust. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  701 

Alfred Sant 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Lõikes 2 osutatud teenuste eest võib 

nõuda tasu, et katta osa nende teenuste 

osutamise kuludest. 

4. Lõikes 2 osutatud teenuste eest võib 

nõuda tasu, et katta osa nende teenuste 

osutamise kuludest. Sellised tasud peavad 

olema proportsionaalsed potentsiaalse 

juurdepääsuga rahastusele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  702 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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ET 

Artikkel 20 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Lõikes 2 osutatud teenuste eest võib 

nõuda tasu, et katta osa nende teenuste 

osutamise kuludest. 

4. Lõikes 2 osutatud teenuste eest võib 

nõuda kohast tasu, et katta osa nende 

teenuste osutamise kuludest. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  703 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Lõikes 1 osutatud eesmärkide 

saavutamiseks ja nõustamistoetuse andmise 

hõlbustamiseks tugineb InvestEU 

nõustamiskeskus komisjoni ja 

rakenduspartnerite eksperditeadmistele. 

5. Lõikes 1 osutatud eesmärkide 

saavutamiseks ja nõustamistoetuse andmise 

hõlbustamiseks tugineb InvestEU 

nõustamiskeskus komisjoni, EIP grupi ja 

muude rakenduspartnerite 

eksperditeadmistele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  704 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. InvestEU nõustamiskeskus pakub 

vajaduse korral tuge kohapeal. Eelkõige 

luuakse esindus sellistes liikmesriikides 

või piirkondades, kellel on InvestEU fondi 

alla kuuluvate projektide arendamisel 

probleeme. InvestEU nõustamiskeskus 

aitab anda teadmisi edasi piirkondlikule ja 

kohalikule tasandile, et luua piirkondlik ja 

kohalik suutlikkus ja asjatundlikkus lõikes 

1 osutatud toetuseks. 

6. InvestEU nõustamiskeskus aitab 

anda teadmisi edasi piirkondlikule ja 

kohalikule tasandile, võttes arvesse 

kohalikku olukorda, et luua piirkondlik ja 

kohalik suutlikkus ja asjatundlikkus lõikes 

1 osutatud toetuseks. InvestEU 

nõustamiskeskus võib pakkuda tuge 

kohapeal liikmesriikides või piirkondades, 

millel on InvestEU fondi alla kuuluvate 

projektide arendamisel püsivaid 

probleeme. Viimasel juhul peab sellel 
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 ET 

kohalikul toel olema tugev fookus 

jätkusuutliku 

kohaliku/piirkondliku/riikliku 

nõustamiskeskkonna loomisele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  705 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. InvestEU nõustamiskeskus pakub 

vajaduse korral tuge kohapeal. Eelkõige 

luuakse esindus sellistes liikmesriikides 

või piirkondades, kellel on InvestEU fondi 

alla kuuluvate projektide arendamisel 

probleeme. InvestEU nõustamiskeskus 

aitab anda teadmisi edasi piirkondlikule ja 

kohalikule tasandile, et luua piirkondlik ja 

kohalik suutlikkus ja asjatundlikkus lõikes 

1 osutatud toetuseks. 

6. InvestEU nõustamiskeskus pakub 

tuge kohapeal igas liikmesriigis ja 

piirkonnas, kellel on InvestEU fondi alla 

kuuluvate projektide arendamisel 

probleeme. InvestEU nõustamiskeskus 

aitab anda teadmisi edasi piirkondlikule ja 

kohalikule tasandile, et luua piirkondlik ja 

kohalik suutlikkus ja asjatundlikkus lõikes 

1 osutatud toetuseks ning rakendada ja 

kaasata väikeseid projekte. Komisjon 

sõlmib eraldi lepingu finantsasutuste või 

muude vahendajatega, et määrata need 

nõustamiskeskuse partneriteks ja teha 

neile ülesandeks InvestEU 

nõustamiskeskuse kohapealne 

rakendamine. Nõustamiskeskus pakub 

tuge kohapeal kõigis osalevates 

liikmesriikides ja piirkondades, eelkõige 

kui InvestEU fondi alla kuuluvate 

projektide arendamisel tekib raskusi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  706 

Barbara Kappel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 6 
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ET 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. InvestEU nõustamiskeskus pakub 

vajaduse korral tuge kohapeal. Eelkõige 

luuakse esindus sellistes liikmesriikides või 

piirkondades, kellel on InvestEU fondi alla 

kuuluvate projektide arendamisel 

probleeme. InvestEU nõustamiskeskus 

aitab anda teadmisi edasi piirkondlikule ja 

kohalikule tasandile, et luua piirkondlik ja 

kohalik suutlikkus ja asjatundlikkus lõikes 

1 osutatud toetuseks. 

6. InvestEU nõustamiskeskus pakub 

vajaduse korral tuge kohapeal. Eelkõige 

luuakse esindus sellistes liikmesriikides või 

piirkondades, kellel on InvestEU fondi alla 

kuuluvate projektide arendamisel 

probleeme. InvestEU nõustamiskeskus 

aitab anda teadmisi edasi piirkondlikule ja 

kohalikule tasandile, et luua piirkondlik ja 

kohalik suutlikkus ja asjatundlikkus lõikes 

1 osutatud toetuseks ning rakendada ja 

kaasata väikeseid projekte. Kui see on 

asjakohane, sõlmib komisjon või EIP 

InvestEU nõustamiskeskuse haldajana 

eraldi lepingud nõustamiskeskuse 

partneritega, et formaliseerida nende 

panus InvestEU nõustamiskeskuse 

rakendamisse kohapeal. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  707 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. InvestEU nõustamiskeskus pakub 

vajaduse korral tuge kohapeal. Eelkõige 

luuakse esindus sellistes liikmesriikides või 

piirkondades, kellel on InvestEU fondi alla 

kuuluvate projektide arendamisel 

probleeme. InvestEU nõustamiskeskus 

aitab anda teadmisi edasi piirkondlikule ja 

kohalikule tasandile, et luua piirkondlik ja 

kohalik suutlikkus ja asjatundlikkus lõikes 

1 osutatud toetuseks. 

6. InvestEU nõustamiskeskus pakub 

vajaduse korral tuge kohapeal. Eelkõige 

luuakse esindus sellistes liikmesriikides või 

piirkondades, kellel on InvestEU fondi alla 

kuuluvate projektide arendamisel 

probleeme. InvestEU nõustamiskeskus 

aitab anda teadmisi edasi piirkondlikule ja 

kohalikule tasandile, et luua piirkondlik ja 

kohalik suutlikkus ja asjatundlikkus lõikes 

1 osutatud toetuseks ning rakendada ja 

kaasata selliseid projekte. Kui see on 

asjakohane, sõlmib komisjon või EIP 

InvestEU nõustamiskeskuse haldajana 

eraldi lepingud nõustamiskeskuse 

partneritega, et formaliseerida nende 

panus InvestEU nõustamiskeskuse 

rakendamisse kohapeal. 
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 ET 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  708 

Sander Loones 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. InvestEU nõustamiskeskus pakub 

vajaduse korral tuge kohapeal. Eelkõige 

luuakse esindus sellistes liikmesriikides või 

piirkondades, kellel on InvestEU fondi alla 

kuuluvate projektide arendamisel 

probleeme. InvestEU nõustamiskeskus 

aitab anda teadmisi edasi piirkondlikule ja 

kohalikule tasandile, et luua piirkondlik ja 

kohalik suutlikkus ja asjatundlikkus lõikes 

1 osutatud toetuseks. 

6. InvestEU nõustamiskeskus pakub 

vajaduse korral tuge kohapeal. Eelkõige 

luuakse esindus sellistes liikmesriikides või 

piirkondades, kellel on InvestEU fondi alla 

kuuluvate projektide arendamisel 

probleeme. InvestEU nõustamiskeskus 

aitab anda teadmisi edasi piirkondlikule ja 

kohalikule tasandile, et luua piirkondlik ja 

kohalik suutlikkus ja asjatundlikkus lõikes 

1 osutatud toetuseks. Liikmesriikides, kus 

on olemas riiklikud tugipangad või 

institutsioonid, võivad liikmesriigid 

määrata InvestEU nõustamiskeskuse 

kohapealse rakendamise nende riiklike 

tugipankade või institutsioonide 

ülesandeks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  709 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 6 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. InvestEU nõustamiskeskus aitab 

anda teadmisi edasi piirkondlikule ja 

kohalikule tasandile, võttes arvesse 

kohalikku olukorda, et luua vajaduse 

korral piirkondlik ja kohalik suutlikkus ja 

oskusteave, nagu on osutatud lõikes 1. 

InvestEU nõustamiskeskus võib oma 

eesmärgi saavutamiseks teha koostööd 

riiklike ja piirkondlike tugipankade või 
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institutsioonidega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  710 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon loob InvestEU portaali. 

See on hõlpsasti ligipääsetav ja 

kasutajasõbralik projektide andmebaas, 

kust saab asjakohast teavet kõigi projektide 

kohta. 

1. Komisjon loob InvestEU portaali. 

See on hõlpsasti ligipääsetav ja 

kasutajasõbralik projektide andmebaas, 

kust saab asjakohast teavet kõigi projektide 

kohta igas ELi ametlikus keeles. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  711 

Luigi Morgano, Silvia Costa 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 21 a 

 Koostoime ja täiendavus muude liidu 

programmidega 

 Komisjon ja rakenduspartnerid tagavad, 

et InvestEU programm kasutab kooskõlas 

ELi muude programmide eesmärkidega 

ära kogu täiendavuse ja koostoime 

toetuste ja muude toetatavate 

poliitikavaldkondade alla kuuluvate 

meetmetega, nagu programm „Euroopa 

horisont“, Euroopa ühendamise rahastu, 

digitaalse Euroopa programm, ühtne 

turg, VKEde konkurentsivõime ja 

Euroopa statistikaprogramm, Euroopa 

kosmoseprogramm, Euroopa 

Sotsiaalfond+, programm „Loov 
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 ET 

Euroopa“, keskkonna ja kliimameetmete 

programm (LIFE) ja Euroopa Kaitsefond. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  712 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Peatükk 7 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Järelevalve, aruandlus, hindamine ja 

kontroll 

Vastutus, järelevalve, aruandlus, 

hindamine ja kontroll 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  713 

Sander Loones 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Peatükk 7 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Järelevalve, aruandlus, hindamine ja 

kontroll 

Järelevalve, aruandlus, läbivaatamine ja 

kontroll 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  714 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel -22 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel -22 

 Vastutus 

 1. Euroopa Parlamendi või nõukogu 

taotlusel annab nõuandekogu esimees 
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taotluse esitanud institutsioonile aru 

InvestEU tulemustest, sealhulgas osaledes 

Euroopa Parlamendis toimuval 

kuulamisel. 

 2. Nõuandekogu esimees vastab 

Euroopa Parlamendi või nõukogu poolt 

InvestEU-le esitatud küsimustele kas 

suuliselt või kirjalikult, kuid igal juhul 

viie nädala jooksul küsimuse saamise 

kuupäevast arvates. 

 3. Euroopa Parlamendi või nõukogu 

taotlusel esitab komisjon aruande 

käesoleva määruse kohaldamise kohta. 

 4. Euroopa Parlamendi taotluse 

korral osaleb EIP president Euroopa 

Parlamendis toimuval kuulamisel, kus 

käsitletakse käesoleva määrusega 

hõlmatud EIP rahastamis- ja 

investeerimistoiminguid. EIP president 

vastab EIP-le Euroopa Parlamendi või 

nõukogu poolt käesoleva määrusega 

hõlmatud EIP rahastamis- ja 

investeerimistoimingute kohta esitatud 

küsimustele kas suuliselt või kirjalikult 

viie nädala jooksul küsimuse saamise 

kuupäevast. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  715 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Nagu näitavad EFSIga saadud 

kogemused, on InvestEU hindamine ühe 

näitaja põhjal sageli vastuoluline. 

Komisjon määrab kindlaks 

tulemuslikkuse hindamise alternatiivsed 

meetodid, milles kombineeritakse 

alternatiivseid makromajanduslikke ja 

turumeetmeid, ning avaldab nende 
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meetodite tulemused kaks korda aastas. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  716 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjon annab InvestEU 

programmi rakendamise kohta aru 

vastavalt [finantsmääruse] [artiklitele 241 

ja 250]. Selleks esitavad rakenduspartnerid 

igal aastal teabe, mida on vaja, et komisjon 

saaks täita oma aruandluskohustusi. 

4. Komisjon annab InvestEU 

programmi rakendamise kohta aru 

vastavalt [finantsmääruse] [artiklitele 241 

ja 250]. Selleks esitavad rakenduspartnerid 

igal aastal teabe, mida on vaja, et komisjon 

saaks täita oma aruandluskohustusi. Iga-

aastase aruandluse osana viib komisjon 

igal aastal läbi põhjaliku mitmeaastase 

konsolideerimise, et teha kindlaks, kas 

kliimakulutused on 60 % eesmärgi 

saavutamiseks graafikus. Komisjon esitab 

teavet kliimamuutustega seotud 

eesmärkide toetamise ulatuse ja tulemuste 

kohta, tehes eristuse kliimamuutuste 

leevendamise ja nendega kohanemise 

vahel, ja annab teavet asjaomaste 

rahastamisvahendite kliimamõju kohta 

ning teeb selle teabe avalikkusele 

kättesaadavaks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  717 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Lisaks esitab iga rakenduspartner 

iga kuue kuu järel komisjonile aruande 

5. Lisaks esitab iga rakenduspartner 

iga kuue kuu järel komisjonile ja Euroopa 



 

PE630.411v01-00 82/126 AM\1168409ET.docx 

ET 

käesoleva määruse kohaldamisalasse 

kuuluvate rahastamis- ja 

investeerimistoimingute kohta, jaotatuna 

ELi ja liikmesriigi osa vahel liikmesriikide 

kaupa, kui see on asjakohane. Aruandes 

hinnatakse, kas ELi tagatise kasutamise 

nõuded on täidetud ja käesoleva määruse 

III lisas osutatud peamised tulemusnäitajad 

saavutatud. Aruanne peab samuti sisaldama 

statistilisi, finants-, tegevus- ja 

raamatupidamisandmeid iga rahastamis- ja 

investeerimistoimingu kohta ning osa, 

poliitikaharu ja InvestEU fondi tasandil. 

Üks kõnealustest aruannetest peab 

sisaldama teavet, mida rakenduspartnerid 

esitavad vastavalt [finantsmääruse] 

[artikli 155 lõike 1 punktile a]. 

Parlamendile aruande käesoleva määruse 

kohaldamisalasse kuuluvate rahastamis- ja 

investeerimistoimingute kohta, jaotatuna 

ELi ja liikmesriigi osa vahel liikmesriikide 

kaupa, kui see on asjakohane. Aruandes 

hinnatakse, kas ELi tagatise kasutamise 

nõuded on täidetud ja käesoleva määruse 

III lisas osutatud peamised tulemusnäitajad 

saavutatud. Aruanne peab samuti sisaldama 

võimalikult suures ulatuses statistilisi, 

finants-, tegevus- ja 

raamatupidamisandmeid iga rahastamis- ja 

investeerimistoimingu kohta ning osa, 

poliitikaharu ja InvestEU fondi tasandil, 

kaitstes samas erateabe ja tundliku 

äriteabe konfidentsiaalsust. Üks 

kõnealustest aruannetest peab sisaldama 

teavet, mida rakenduspartnerid esitavad 

vastavalt [finantsmääruse] [artikli 155 

lõike 1 punktile a]. 

Or. en 

Selgitus 

Tagamaks InvestEU fondi turupõhine iseloom, peab see muudatusettepanek tagama, et 

läbipaistvuse põhimõte ei nõua tundlikku äriteabe avalikustamist, mille tõttu võiksid 

erasektori investorid ja projektiarendajad InvestEU kasutamisest loobuda. 

 

Muudatusettepanek  718 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Lisaks esitab iga rakenduspartner 

iga kuue kuu järel komisjonile aruande 

käesoleva määruse kohaldamisalasse 

kuuluvate rahastamis- ja 

investeerimistoimingute kohta, jaotatuna 

ELi ja liikmesriigi osa vahel liikmesriikide 

kaupa, kui see on asjakohane. Aruandes 

hinnatakse, kas ELi tagatise kasutamise 

5. Lisaks esitab iga rakenduspartner 

iga kuue kuu järel komisjonile aruande 

käesoleva määruse kohaldamisalasse 

kuuluvate rahastamis- ja 

investeerimistoimingute kohta, jaotatuna 

ELi ja liikmesriigi osa vahel liikmesriikide 

kaupa, kui see on asjakohane. Aruandes 

hinnatakse, kas ELi tagatise kasutamise 
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 ET 

nõuded on täidetud ja käesoleva määruse 

III lisas osutatud peamised tulemusnäitajad 

saavutatud. Aruanne peab samuti sisaldama 

statistilisi, finants-, tegevus- ja 

raamatupidamisandmeid iga rahastamis- ja 

investeerimistoimingu kohta ning osa, 

poliitikaharu ja InvestEU fondi tasandil. 

Üks kõnealustest aruannetest peab 

sisaldama teavet, mida rakenduspartnerid 

esitavad vastavalt [finantsmääruse] 

[artikli 155 lõike 1 punktile a]. 

nõuded on täidetud ja käesoleva määruse 

III lisas osutatud peamised tulemusnäitajad 

saavutatud. Aruanne peab samuti sisaldama 

statistilisi, finants-, tegevus- ja 

raamatupidamisandmeid iga rahastamis- ja 

investeerimistoimingu kohta ning osa, 

poliitikaharu ja InvestEU fondi tasandil. 

Üks kõnealustest aruannetest peab 

sisaldama teavet, mida rakenduspartnerid 

esitavad vastavalt [finantsmääruse] 

[artikli 155 lõike 1 punktile a]. Komisjon 

kogub rakenduspartnerite aruanded 

kokku ja hindab neid ning esitab 

kokkuvõtte avalike aastaaruannete 

vormis, esitades teabe programmi 

rakendamise taseme kohta selle 

eesmärkide ja tulemusnäitajate suhtes, 

osutades InvestEU programmist toetust 

saanud rahastamis- ja 

investeerimistoimingute riskidele ja 

võimalustele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  719 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Lisaks esitab iga rakenduspartner 

iga kuue kuu järel komisjonile aruande 

käesoleva määruse kohaldamisalasse 

kuuluvate rahastamis- ja 

investeerimistoimingute kohta, jaotatuna 

ELi ja liikmesriigi osa vahel liikmesriikide 

kaupa, kui see on asjakohane. Aruandes 

hinnatakse, kas ELi tagatise kasutamise 

nõuded on täidetud ja käesoleva määruse 

III lisas osutatud peamised tulemusnäitajad 

saavutatud. Aruanne peab samuti sisaldama 

statistilisi, finants-, tegevus- ja 

raamatupidamisandmeid iga rahastamis- ja 

investeerimistoimingu kohta ning osa, 

poliitikaharu ja InvestEU fondi tasandil. 

5. Lisaks esitab iga rakenduspartner 

iga kuue kuu järel Euroopa Parlamendile 

ja komisjonile aruande käesoleva määruse 

kohaldamisalasse kuuluvate rahastamis- ja 

investeerimistoimingute kohta, jaotatuna 

ELi ja liikmesriigi osa vahel liikmesriikide 

kaupa, kui see on asjakohane. Aruandes 

hinnatakse, kas ELi tagatise kasutamise 

nõuded on täidetud ja käesoleva määruse 

III lisas osutatud peamised tulemusnäitajad 

saavutatud. Aruanne peab samuti sisaldama 

statistilisi, finants-, tegevus- ja 

raamatupidamisandmeid iga rahastamis- ja 

investeerimistoimingu kohta ning osa, 

poliitikaharu ja InvestEU fondi tasandil. 
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Üks kõnealustest aruannetest peab 

sisaldama teavet, mida rakenduspartnerid 

esitavad vastavalt [finantsmääruse] 

[artikli 155 lõike 1 punktile a]. 

Üks kõnealustest aruannetest peab 

sisaldama teavet, mida rakenduspartnerid 

esitavad vastavalt [finantsmääruse] 

[artikli 155 lõike 1 punktile a]. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  720 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Lisaks esitab iga rakenduspartner 

iga kuue kuu järel komisjonile aruande 

käesoleva määruse kohaldamisalasse 

kuuluvate rahastamis- ja 

investeerimistoimingute kohta, jaotatuna 

ELi ja liikmesriigi osa vahel liikmesriikide 

kaupa, kui see on asjakohane. Aruandes 

hinnatakse, kas ELi tagatise kasutamise 

nõuded on täidetud ja käesoleva määruse 

III lisas osutatud peamised tulemusnäitajad 

saavutatud. Aruanne peab samuti sisaldama 

statistilisi, finants-, tegevus- ja 

raamatupidamisandmeid iga rahastamis- ja 

investeerimistoimingu kohta ning osa, 

poliitikaharu ja InvestEU fondi tasandil. 

Üks kõnealustest aruannetest peab 

sisaldama teavet, mida rakenduspartnerid 

esitavad vastavalt [finantsmääruse] 

[artikli 155 lõike 1 punktile a]. 

5. Lisaks esitab iga rakenduspartner 

iga kuue kuu järel komisjonile ja Euroopa 

Parlamendile aruande käesoleva määruse 

kohaldamisalasse kuuluvate rahastamis- ja 

investeerimistoimingute kohta, jaotatuna 

ELi ja liikmesriigi osa vahel liikmesriikide 

kaupa, kui see on asjakohane. Aruandes 

hinnatakse, kas ELi tagatise kasutamise 

nõuded on täidetud ja käesoleva määruse 

III lisas osutatud peamised tulemusnäitajad 

saavutatud. Aruanne peab samuti sisaldama 

statistilisi, finants-, tegevus- ja 

raamatupidamisandmeid iga rahastamis- ja 

investeerimistoimingu kohta ning osa, 

poliitikaharu ja InvestEU fondi tasandil. 

Üks kõnealustest aruannetest peab 

sisaldama teavet, mida rakenduspartnerid 

esitavad vastavalt [finantsmääruse] 

[artikli 155 lõike 1 punktile a]. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  721 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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 ET 

5. Lisaks esitab iga rakenduspartner 

iga kuue kuu järel komisjonile aruande 

käesoleva määruse kohaldamisalasse 

kuuluvate rahastamis- ja 

investeerimistoimingute kohta, jaotatuna 

ELi ja liikmesriigi osa vahel liikmesriikide 

kaupa, kui see on asjakohane. Aruandes 

hinnatakse, kas ELi tagatise kasutamise 

nõuded on täidetud ja käesoleva määruse 

III lisas osutatud peamised tulemusnäitajad 

saavutatud. Aruanne peab samuti sisaldama 

statistilisi, finants-, tegevus- ja 

raamatupidamisandmeid iga rahastamis- ja 

investeerimistoimingu kohta ning osa, 

poliitikaharu ja InvestEU fondi tasandil. 

Üks kõnealustest aruannetest peab 

sisaldama teavet, mida rakenduspartnerid 

esitavad vastavalt [finantsmääruse] 

[artikli 155 lõike 1 punktile a]. 

5. Lisaks esitab iga rakenduspartner 

iga kolme kuu järel komisjonile aruande 

käesoleva määruse kohaldamisalasse 

kuuluvate rahastamis- ja 

investeerimistoimingute kohta, jaotatuna 

ELi ja liikmesriigi osa vahel liikmesriikide 

kaupa, kui see on asjakohane. Aruandes 

hinnatakse, kas ELi tagatise kasutamise 

nõuded on täidetud ja käesoleva määruse 

III lisas osutatud peamised tulemusnäitajad 

saavutatud. Aruanne peab samuti sisaldama 

statistilisi, finants-, tegevus- ja 

raamatupidamisandmeid iga rahastamis- ja 

investeerimistoimingu kohta ning osa, 

poliitikaharu ja InvestEU fondi tasandil. 

Üks kõnealustest aruannetest peab 

sisaldama teavet, mida rakenduspartnerid 

esitavad vastavalt [finantsmääruse] 

[artikli 155 lõike 1 punktile a]. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  722 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Komisjon avaldab oma 

veebiportaalis teabe rahastamis- ja 

investeerimistoimingute kohta, sealhulgas 

teabe projektide oodatud mõju ja nendest 

saadud kasu kohta, võttes arvesse 

konfidentsiaalse ja tundliku äriteabe 

kaitset. Veebiportaal pakub ka avaliku 

juurdepääsu kõlblike vastaspoolte 

registrile. 

 Rakenduspartnerid ja teised liidu 

rahastamisvahendite saajad teevad 

kooskõlas asjaomase 

läbipaistvuspoliitikaga ning 

dokumentidele ja teabele juurdepääsu 

ning andmekaitset käsitlevate liidu 

normidega oma veebisaidil ennetavalt ja 
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süstemaatiliselt avalikkusele 

kättesaadavaks teabe kõigi programmi 

kohaselt toetatavate rahastamis- ja 

investeerimistoimingute kohta, sealhulgas 

selle kohta, kuidas need projektid aitavad 

kaasa käesoleva määruse eesmärkide 

saavutamisele ja nõuete järgimisele. 

Nimetatud teabe puhul võetakse alati 

arvesse konfidentsiaalse ja tundliku 

äriteabe kaitset. Rakenduspartnerid 

avalikustavad liidu toetuse kogu teabes, 

mille nad avaldavad käesoleva määruse 

alusel programmist toetatavate 

rahastamis- ja investeerimistoimingute 

kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  723 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Komisjon esitab parlamendile ja 

nõukogule aasta viimases kvartalis teabe 

sel aastal rahastatud projektide 

hinnangulise ELi tagatise kasutamise 

määra, eraldiste määra, loodud 

töökohtade arvu, kestliku arengu 

eesmärkidesse tehtud panuse ning 

saavutatud keskmise kordaja kohta ning 

teeb ettepaneku järgmiseks aastaks 

lähtuvalt ELi majanduse tsüklilisest 

positsioonist vastavalt artikli 16 a sätetele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  724 

Sander Loones 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 5 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Kogu teavet, mis puudutab riski ja 

tagatisportfelli jälgimist ning oodatavate 

rahavoogude hinnanguid, jagatakse 

nõuandekoguga. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  725 

Sander Loones 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Hindamine Läbivaatamine 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  726 

Sander Loones 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon viib 30. septembriks 

2025 läbi InvestEU programmi ja eelkõige 

ELi tagatise kasutamise vahehindamise. 

2. Komisjon viib 30. septembriks 

2024 läbi InvestEU programmi ja eelkõige 

ELi tagatise kasutamise 

vaheläbivaatamise. Vaheläbivaatamine 

sisaldab InvestEU nõuandekeskuse töö 

põhjalikku hindamist. Selle läbivaatamise 

tulemusi tuleb käesoleva määruse 

võimaliku läbivaatamise puhul arvesse 

võtta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  727 
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Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon viib 30. septembriks 

2025 läbi InvestEU programmi ja eelkõige 

ELi tagatise kasutamise vahehindamise. 

2. 30. septembriks 2024 viiakse läbi 

InvestEU programmi ja eelkõige ELi 

tagatise kasutamise sõltumatu 

vahehindamine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  728 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon viib 30. septembriks 

2025 läbi InvestEU programmi ja eelkõige 

ELi tagatise kasutamise vahehindamise. 

2. Komisjon viib 30. septembriks 

2024 läbi InvestEU programmi ja eelkõige 

ELi tagatise kasutamise vaheläbivaatamise. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  729 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon viib 30. septembriks 

2025 läbi InvestEU programmi ja eelkõige 

ELi tagatise kasutamise vahehindamise. 

2. Komisjon viib 30. septembriks 

2024 läbi InvestEU programmi ja eelkõige 

ELi tagatise kasutamise vaheläbivaatamise. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  730 
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Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon viib 30. septembriks 

2025 läbi InvestEU programmi ja eelkõige 

ELi tagatise kasutamise vahehindamise. 

2. Komisjon viib 30. septembriks 

2024 läbi InvestEU programmi ja eelkõige 

ELi tagatise kasutamise vaheläbivaatamise. 

Or. en 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga nähakse ette InvestEU programmi vahehindamise toimumine 

varem, nagu on ette nähtud komisjoni ettepanekus. 

 

Muudatusettepanek  731 

Esther de Lange 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon viib 30. septembriks 

2025 läbi InvestEU programmi ja eelkõige 

ELi tagatise kasutamise vahehindamise. 

2. Komisjon viib 30. septembriks 

2024 läbi InvestEU programmi ja eelkõige 

ELi tagatise kasutamise vaheläbivaatamise. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  732 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon viib 30. septembriks 

2025 läbi InvestEU programmi ja eelkõige 

ELi tagatise kasutamise vahehindamise. 

2. Komisjon viib 30. septembriks 

2024 läbi InvestEU programmi ja eelkõige 

ELi tagatise kasutamise vaheläbivaatamise. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  733 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon viib 30. septembriks 

2025 läbi InvestEU programmi ja eelkõige 

ELi tagatise kasutamise vahehindamise. 

2. Komisjon viib 30. septembriks 

2025 läbi InvestEU programmi ja eelkõige 

ELi tagatise kasutamise vahehindamise. 

Eelkõige peab hindamine näitama, kuidas 

on rakenduspartnerite kaasamine 

aidanud saavutada InvestEU programmi 

eesmärke ning ELi poliitikaeesmärke, 

eelkõige seoses toetatud rahastamis- ja 

investeerimistoimingute geograafilise ja 

sektoriaalse tasakaaluga. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  734 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. InvestEU programmi rakendamise 

lõpul, kuid mitte hiljem kui neli aastat 

pärast artiklis 1 nimetatud ajavahemikku, 

viib komisjon läbi InvestEU programmi ja 

eelkõige ELi tagatise kasutamise 

lõpphindamise. 

3. InvestEU programmi rakendamise 

lõpul, kuid mitte hiljem kui neli aastat 

pärast artiklis 1 nimetatud ajavahemikku, 

tuleks läbi viia InvestEU programmi ja 

eelkõige ELi tagatise kasutamise 

sõltumatu lõpphindamine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  735 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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 ET 

Artikkel 23 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. InvestEU programmi rakendamise 

lõpul, kuid mitte hiljem kui neli aastat 

pärast artiklis 1 nimetatud ajavahemikku, 

viib komisjon läbi InvestEU programmi ja 

eelkõige ELi tagatise kasutamise 

lõpphindamise. 

3. InvestEU programmi rakendamise 

lõpul, kuid mitte hiljem kui kaks aastat 

pärast artiklis 1 nimetatud ajavahemikku, 

viib komisjon läbi InvestEU programmi ja 

eelkõige ELi tagatise kasutamise 

lõpphindamise. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  736 

Esther de Lange 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. InvestEU programmi rakendamise 

lõpul, kuid mitte hiljem kui neli aastat 

pärast artiklis 1 nimetatud ajavahemikku, 

viib komisjon läbi InvestEU programmi ja 

eelkõige ELi tagatise kasutamise 

lõpphindamise. 

3. InvestEU programmi rakendamise 

lõpul, kuid mitte hiljem kui kaks aastat 

pärast artiklis 1 nimetatud ajavahemikku, 

viib komisjon läbi InvestEU programmi ja 

eelkõige ELi tagatise kasutamise 

lõpphindamise. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  737 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. InvestEU programmi rakendamise 

lõpul, kuid mitte hiljem kui neli aastat 

pärast artiklis 1 nimetatud ajavahemikku, 

viib komisjon läbi InvestEU programmi ja 

eelkõige ELi tagatise kasutamise 

lõpphindamise. 

3. InvestEU programmi rakendamise 

lõpul, kuid mitte hiljem kui kaks aastat 

pärast artiklis 1 nimetatud ajavahemikku, 

viib komisjon läbi InvestEU programmi ja 

eelkõige ELi tagatise kasutamise 

lõpphindamise. 
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Or. en 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga nähakse ette InvestEU programmi lõpphindamise toimumine 

varem, kui on ette nähtud komisjoni ettepanekus. 

 

Muudatusettepanek  738 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. InvestEU programmi rakendamise 

lõpul, kuid mitte hiljem kui neli aastat 

pärast artiklis 1 nimetatud ajavahemikku, 

viib komisjon läbi InvestEU programmi ja 

eelkõige ELi tagatise kasutamise 

lõpphindamise. 

3. InvestEU programmi rakendamise 

lõpul, kuid mitte hiljem kui üks aasta 

pärast artiklis 1 nimetatud ajavahemikku, 

viib komisjon läbi InvestEU programmi ja 

eelkõige ELi tagatise kasutamise 

lõpphindamise. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  739 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Vastavalt [finantsmääruse] 

[artikli 211 lõikele 1] vaatab komisjon iga 

kolme aasta järel [finantsmääruse] 

[artiklis 250] osutatud aastaaruandes läbi 

käesoleva määruse artikli 4 lõikes 1 

sätestatud eraldiste määra sobivuse ELi 

tagatisega kaetud rahastamis- ja 

investeerimistoimingute tegeliku 

riskiprofiiliga. Komisjonil on õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas 

artikliga 26, et kõnealuse läbivaatamise 

alusel kohandada käesoleva määruse 

6. Vastavalt käesoleva määruse 

artiklile 16 a vaatab komisjon iga aasta 

järel artiklis 16 a osutatud aruandes läbi 

käesoleva määruse artikli 4 lõikes 1 

sätestatud eraldiste määra sobivuse ELi 

tagatisega kaetud rahastamis- ja 

investeerimistoimingute tegeliku 

riskiprofiiliga, kasutatud ELi tagatise 

summa, eraldiste määra, loodud 

töökohtade arvu, kestliku arengu 

eesmärkidesse tehtud panuse ning 

saavutatud keskmise kordaja. 



 

AM\1168409ET.docx 93/126 PE630.411v01-00 

 ET 

artikli 4 lõikes 1 sätestatud eraldiste määra 

kuni 15 %. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  740 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liidu rahaliste vahendite kasutamise 

auditid, mille on teinud isik või üksus, 

sealhulgas isik või üksus, keda liidu 

institutsioonid või asutused ei ole selleks 

volitanud, on [finantsmääruse] artikli 127 

kohase üldise kindluse aluseks. 

Liidu rahaliste vahendite kasutamise 

auditid, mille on teinud isik või üksus, 

sealhulgas isik või üksus, keda liidu 

institutsioonid või asutused ei ole selleks 

volitanud, on [finantsmääruse] artikli 127 

kohase üldise kindluse aluseks. Tagatise ja 

selle maksete ja tagastuste ning InvestEU 

programmi toimingute kohta teeb auditi 

Euroopa Kontrollikoda. 18 kuud pärast 

käesoleva määruse jõustumist peab 

Euroopa Kontrollikoda avaldama 

eriraporti. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  741 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõik 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Käesoleva määruse kohaselt toimunud 

tegevuste välisauditi teeb Euroopa 

Kontrollikoda kooskõlas ELi toimimise 

lepingu artikliga 287. 

 Komisjon ja rakenduspartnerid tagavad, 

et Euroopa Kontrollikojal on täielik 

juurdepääs kogu teabele, mida ta peab 
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auditite läbiviimiseks vajalikuks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  742 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel. 

1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel. 

Rakenduspartnerite poolt läbi viidud või 

nende osalusega tegevusi puudutavad 

delegeeritud õigusaktid koostatakse pärast 

avalike konsultatsioonide korraldamist 

tihedas dialoogis nende 

rakenduspartneritega. 

Or. en 

Selgitus 

Kuna investeerimissuunised võetakse vastu delegeeritud õigusaktide kujul, on oluline, et 

rakendatavuse tagamiseks kaasataks rakenduspartnereid piisavalt ja et nendega 

konsulteeritaks. Avalike konsultatsioonide korraldamise kaudu saavad kõik asjaomased 

sidusrühmad, sealhulgas lõplikud toetusesaajad võimaluse väljendada oma võimalikke 

muresid. 

 

Muudatusettepanek  743 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artikli 7 lõikes 6, artikli 22 lõikes 2 

ning artikli 23 lõikes 6 osutatud 

delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 

volitused antakse komisjonile viieks 

aastaks [alates käesoleva määruse 

2. Artikli 7 lõikes 6, artikli 16 a lõikes 

3, artikli 22 lõikes 2 ning artikli 22 lõikes 

5 a osutatud delegeeritud õigusaktide 

vastuvõtmise volitused antakse komisjonile 

seitsmeks aastaks [alates käesoleva 
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jõustumise kuupäevast]. Komisjon esitab 

volituste delegeerimise kohta aruande 

hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 

tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist 

pikendatakse automaatselt samaks 

ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 

Euroopa Parlament või nõukogu esitab 

selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud 

enne iga ajavahemiku lõppemist. 

määruse jõustumise kuupäevast]. Komisjon 

esitab volituste delegeerimise kohta 

aruande hiljemalt üheksa kuud enne 

viieaastase tähtaja möödumist. Volituste 

delegeerimist pikendatakse automaatselt 

samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, 

kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab 

selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud 

enne iga ajavahemiku lõppemist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  744 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 7 lõikes 6, artikli 22 lõikes 2 

ja artikli 23 lõikes 6 osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 

nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 

jõustub järgmisel päeval pärast avaldamist 

Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 

nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei 

mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

õigusaktide kehtivust. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 7 lõikes 6, artikli 16 a lõikes 

3, artikli 22 lõikes 2, artikli 22 lõikes 5a ja 

artikli 23 lõikes 6 osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 

nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 

jõustub järgmisel päeval pärast avaldamist 

Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 

nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei 

mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

õigusaktide kehtivust. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  745 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Artikli 7 lõike 6, artikli 22 lõike 2 

ja artikli 23 lõike 6 alusel vastu võetud 

6. Artikli 7 lõike 6, artikli 16 a lõike 

3, artikli 22 lõike 2, artikli 22 lõike 5 a ja 
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delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 

kahe kuu jooksul pärast õigusakti 

teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet 

või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 

enne selle tähtaja möödumist komisjonile 

teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. 

artikli 23 lõike 6 alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 

kahe kuu jooksul pärast õigusakti 

teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet 

või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 

enne selle tähtaja möödumist komisjonile 

teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  746 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kuni 11 500 000 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis a osutatud eesmärkide 

puhul; 

(a) kuni 25 % kogu artikli 4 lõikes 1 

nimetatud rahastamispaketist artikli 3 

lõike 2 punktis a osutatud eesmärkide 

puhul; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  747 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kuni 11 500 000 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis a osutatud eesmärkide 

puhul; 

(a) kuni 30 % ELi osast artikli 3 lõike 

2 punktis a osutatud eesmärkide puhul; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  748 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kuni 11 500 000 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis a osutatud eesmärkide 

puhul; 

(a) kuni 11 000 000 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis a osutatud eesmärkide 

puhul; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  749 

Gérard Deprez 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kuni 11 500 000 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis a osutatud eesmärkide 

puhul; 

(a) kuni 12 204 375 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis a osutatud eesmärkide 

puhul; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  750 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kuni 11 250 000 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis b osutatud eesmärkide 

puhul; 

(b) kuni 20 % kogu artikli 4 lõikes 1 

nimetatud rahastamispaketist artikli 3 

lõike 2 punktis b osutatud eesmärkide 

puhul; 

Or. en 

 



 

PE630.411v01-00 98/126 AM\1168409ET.docx 

ET 

Muudatusettepanek  751 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kuni 11 250 000 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis b osutatud eesmärkide 

puhul; 

(b) kuni 28,5 % ELi osast artikli 3 

lõike 2 punktis b osutatud eesmärkide 

puhul; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  752 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kuni 11 250 000 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis b osutatud eesmärkide 

puhul; 

(b) kuni 11 000 000 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis b osutatud eesmärkide 

puhul; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  753 

Gérard Deprez 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kuni 11 250 000 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis b osutatud eesmärkide 

puhul; 

(b) kuni 11 954 375 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis b osutatud eesmärkide 

puhul; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  754 



 

AM\1168409ET.docx 99/126 PE630.411v01-00 

 ET 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) kuni 11 250 000 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis c osutatud eesmärkide 

puhul; 

(c) kuni 20 % kogu artikli 4 lõikes 1 

nimetatud rahastamispaketist artikli 3 

lõike 2 punktis c osutatud eesmärkide 

puhul; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  755 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) kuni 11 250 000 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis c osutatud eesmärkide 

puhul; 

(c) kuni 28,5 % ELi osast artikli 3 

lõike 2 punktis c osutatud eesmärkide 

puhul; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  756 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) kuni 11 250 000 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis c osutatud eesmärkide 

puhul; 

(c) kuni 11 000 000 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis c osutatud eesmärkide 

puhul; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  757 

Gérard Deprez 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) kuni 11 250 000 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis c osutatud eesmärkide 

puhul; 

(c) kuni 11 954 375 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis c osutatud eesmärkide 

puhul; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  758 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) kuni 11 250 000 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis c osutatud eesmärkide 

puhul; 

(c) kuni 12 500 000 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis c osutatud eesmärkide 

puhul; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  759 

Paul Rübig 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) kuni 11 250 000 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis c osutatud eesmärkide 

puhul; 

(c) kuni 12 708 333 334 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis c osutatud eesmärkide 

puhul; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  760 



 

AM\1168409ET.docx 101/126 PE630.411v01-00 

 ET 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) kuni 4 000 000 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis d osutatud eesmärkide 

puhul. 

(d) kuni 15% kogu artikli 4 lõikes 1 

nimetatud rahastamispaketist artikli 3 

lõike 2 punktis d osutatud eesmärkide 

puhul; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  761 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) kuni 4 000 000 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis d osutatud eesmärkide 

puhul. 

(d) kuni 13% ELi osast artikli 3 lõike 2 

punktis d osutatud eesmärkide puhul. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  762 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) kuni 4 000 000 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis d osutatud eesmärkide 

puhul. 

(d) kuni 5 000 000 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis d osutatud eesmärkide 

puhul. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  763 

Paul Rübig 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

 I lisa – lõik 1 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) kuni 4 000 000 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis d osutatud eesmärkide 

puhul. 

(d) kuni 4 729 166 665 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis d osutatud eesmärkide 

puhul. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  764 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

 I lisa – lõik 1 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) kuni 4 000 000 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis d osutatud eesmärkide 

puhul. 

(d) kuni 5 567 500 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis d osutatud eesmärkide 

puhul. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  765 

Gérard Deprez 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

 I lisa – lõik 1 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) kuni 4 000 000 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis d osutatud eesmärkide 

puhul. 

(d) kuni 4 704 375 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis d osutatud eesmärkide 

puhul. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  766 
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Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 – punkt d a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) kuni 20% kogu artikli 4 lõikes 1 

nimetatud rahastamispaketist artikli 3 

lõike 2 punktis d (uus) osutatud 

eesmärkide puhul; 

Or. en 

Selgitus 

See vastab uuele ehitiste renoveerimise harule, mis on pakutud välja artiklites 3 ja 7. 

 

Muudatusettepanek  767 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Rahastamis- ja investeerimistoiminguid 

võidakse teha ühes või mitmes järgmises 

valdkonnas. 

Rahastamis- ja investeerimistoiminguid 

piiratakse järgmiste valdkondadega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  768 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Energeetikasektori arendamine 

kooskõlas energialiidu prioriteetidega, 

sealhulgas energiavarustuse kindlus, ning 

1. Energeetikasektori arendamine, 

välja arvatud fossiilkütustega seotud 

tegevuste arendamine, näiteks nafta, 
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kava 2030 ja Pariisi kliimakokkuleppe 

raames võetud kohustustega, eelkõige 

järgmistes valdkondades: 

kivisöe, maagaasi ja tuumaenergia 

tootmine, otsimine, töötlemine, 

ülekandmine, jaotamine, hoiustamine või 

põletamine, kooskõlas energialiidu 

prioriteetidega, sealhulgas energiavarustuse 

kindlus, ning kava 2030 ja Pariisi 

kliimakokkuleppe raames võetud 

kohustustega, eelkõige järgmistes 

valdkondades: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  769 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Energeetikasektori arendamine 

kooskõlas energialiidu prioriteetidega, 

sealhulgas energiavarustuse kindlus, ning 

kava 2030 ja Pariisi kliimakokkuleppe 

raames võetud kohustustega, eelkõige 

järgmistes valdkondades: 

1. Energeetikasektori arendamine, 

välja arvatud fossiilkütuste tootmise, 

töötlemise, ülekandmise, jaotamise, 

hoiustamise või põletamisega seotud 

tegevuste arendamine, kooskõlas 

energialiidu prioriteetidega, sealhulgas 

energiavarustuse kindlus, ning kava 2030 

ja Pariisi kliimakokkuleppe raames võetud 

kohustustega, eelkõige järgmistes 

valdkondades: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  770 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) puhta ja säästva taastuvenergia 

tootmise, sellega varustamise ja selle 

(a) taastuvenergia tootmise, selle 

kasutamise ja sellega varustamise 
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kasutamise laiendamine; laiendamine ning selle kasutuselevõtu 

kiirendamine; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  771 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) taastuvenergia taristu arendamine, 

arukamaks muutmine ja kaasajastamine 

(ülekande- ja jaotustasand, energia 

salvestamise tehnoloogiad); 

(c) taastuvenergia taristu arendamine, 

arukamaks muutmine ja kaasajastamine, 

kaasa arvatud vastastikused ja 

detsentraliseeritud jaotussüsteemid 
(ülekande- ja jaotustasand, energia 

salvestamise tehnoloogiad); 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  772 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) taastuvenergia taristu arendamine, 

arukamaks muutmine ja kaasajastamine 

(ülekande- ja jaotustasand, energia 

salvestamise tehnoloogiad); 

(c) taastuvenergia taristu arendamine, 

arukamaks muutmine ja kaasajastamine, 

kaasa arvatud elektriühendused 
(ülekande- ja jaotustasand, energia 

salvestamise tehnoloogiad); 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  773 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) taastuvatest / CO2-neutraalsetest 

energiaallikatest sünteetilise kütuse 

tootmine ja sellega varustamine; 

alternatiivkütused; 

(d) taastuvatest energiaallikatest 

sünteetilise kütuse tootmine ja sellega 

varustamine, tingimusel et avaldub 

positiivne mõju olelusringile ja et tehakse 

tõhususe hindamine; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  774 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt e 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) süsinikdioksiidi kogumise ja 

säilitamise taristu. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  775 

Esther de Lange 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 1– alapunkt e a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) olemasolevate taristuvarade 

hooldus või ajakohastamine transpordi- ja 

energiasektoris, keskendudes eelkõige 

ohutuse ja julgeolekuga seotud 

aspektidele. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  776 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 2 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Säästva transpordi taristu, seadmete 

ja innovatiivsete tehnoloogiate arendamine 

kooskõlas liidu transpordiprioriteetidega ja 

Pariisi kliimakokkuleppe raames võetud 

kohustustega, eelkõige järgmistes 

valdkondades: 

2. Säästva transpordi taristu, välja 

arvatud maanteede, kiirteede ja 

lennujaamade, seadmete ja innovatiivsete 

tehnoloogiate arendamine kooskõlas liidu 

transpordiprioriteetidega ja Pariisi 

kliimakokkuleppe raames võetud 

kohustustega, eelkõige järgmistes 

valdkondades: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  777 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) projektid, millega toetatakse 

üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist, 

sealhulgas linnatranspordisõlmed, mere- ja 

siseveesadamad, mitmeliigilised terminalid 

ja nende ühendus põhivõrkudega; 

(a) säästvad projektid, millega 

toetatakse üleeuroopalise transpordivõrgu 

ja väikesemahuliste projektide kestlikku 
arendamist, sealhulgas 

linnatranspordisõlmed, kui nende eesmärk 

on mitmeliigilisus ja heiteta tehnoloogiad, 

säästvad mere- ja siseveesadamad, 

mitmeliigilised terminalid ja nende 

ühendus põhivõrkudega, samuti 

sektoriülesed projektid nendes sadamates 

ja terminalides, nagu jäätmete ja vee 

ringlussevõtt ning laevade kaiäärsed 

integreeritud elektrilaadimisjaamad; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  778 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) aruka ja säästva linnaliikuvuse 

projektid, mis on suunatud vähese heitega 

linnatranspordiliikidele, 

juurdepääsuvõimaluste parandamisele, 

õhusaaste ja müra vähendamisele, 

energialetarbimise tõhustamisele ja 

õnnetuste vähendamisele; 

(b) aruka ja säästva linnaliikuvuse 

projektid, mis on suunatud heiteta 

linnatranspordiliikidele, 

juurdepääsuvõimaluste parandamisele, 

õhusaaste ja müra vähendamisele, 

energialetarbimise tõhustamisele ja 

õnnetuste vähendamisele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  779 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) transpordiveeremi uuendamise ja 

moderniseerimise toetamine, et võtta 

kasutusele vähese heitega 

liikuvuslahendused; 

(c) transpordiveeremi uuendamise ja 

moderniseerimise toetamine, et võtta 

kasutusele heiteta liikuvuslahendused; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  780 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) raudteetaristu, muud (d) raudteetaristu, sealhulgas 

piirkondlikud piiriülesed puuduvad 
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raudteeprojektid ja meresadamad; ühendused, mis on varem lammutatud või 

maha jäetud, ning säästvad meresadamad; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  781 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt e 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) alternatiivkütuste taristu, 

sealhulgas elektrilaadimise taristu. 

(e) elektrilaadimise taristu. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  782 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt e a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) olemasolevate transpordi- ja 

energiasektorite taristute hooldus, remont, 

taastamine või parendamine, et 

parandada nende ohutust ja vastupidavust 

ettenähtavate loodusnähtuste ja raskete 

ilmastikutingimuste vastu; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  783 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt e a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) olemasolevate taristuvarade 

hooldus või ajakohastamine transpordi- ja 

energiasektoris, keskendudes eelkõige ELi 

pikaaegsetele transpordi-, energia- ja 

kliimaeesmärkidele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  784 

Esther de Lange 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt e a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) uue põlvkonna akude arendamine 

elektrilise liikuvuse jaoks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  785 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. InvestEU toetust suure 

süsinikuheitega taristuobjektidele, näiteks 

maanteedele ja lennujaamadele ning 

tuumaenergiale, tuleb vältida, välja 

arvatud juhul, kui see on suunatud 

otseselt kliimamuutuste leevendamiseks ja 

nendega kohanemiseks või olemasolevate 

taristuobjektide hoolduseks ja ohutuse 

tõstmiseks. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  786 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) keskkonnaressursside haldamise ja 

puhaste tehnoloogiate valdkonna projektid 

ja ettevõtted; 

(c) keskkonnaressursside haldamise ja 

säästvate tehnoloogiate valdkonna 

projektid ja ettevõtted; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  787 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt f 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) kliimamuutustega seotud meetmed, 

sealhulgas loodusõnnetuste ohu 

vähendamine; 

(f) kliimamuutustega seotud meetmed, 

sealhulgas loodusõnnetuste ohu 

vähendamine, kliimuutustega kohanemine 

ja nende leevendamine; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  788 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt g 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(g) projektid ja ettevõtted, mis 

rakendavad ringmajandust, integreerides 

tootmisse ja toote elutsüklisse 

ressursitõhususe aspektid, sealhulgas 

esmaste ja teiseste toorainete kestlik tarne; 

(g) projektid ja ettevõtted, mis 

rakendavad ringmajandust, integreerides 

tootmisse ja toote elutsüklisse ressursi- ja 

energiatõhususe aspektid, sealhulgas 

esmaste ja teiseste toorainete ringlussevõtt; 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  789 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt h 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(h) süsinikdioksiidiheite oluline 

vähendamine energiamahukates 

tööstusharudes, sealhulgas uuenduslike 

vähese heitega tehnoloogiate ulatuslik 

tutvustamine ja kasutuselevõtt. 

(h) süsinikdioksiidiheite oluline 

vähendamine energiamahukates 

tööstusharudes, sealhulgas CO2 kogumise 

ja kasutamise ning uuenduslike heiteta 

tehnoloogiate ulatuslik tutvustamine ja 

kasutuselevõtt. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  790 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt h a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (h a) kliimamuutusi pidurdavad 

projektid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  791 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt h b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (h b) projektid, millega edendada 

säästvat kultuuripärandit ning mis 

hõlmavad eelkõige strateegiaid ja 



 

AM\1168409ET.docx 113/126 PE630.411v01-00 

 ET 

vahendeid Euroopa ainelise ja vaimse 

kultuuripärandi kaitseks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  792 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) teadustegevus, sealhulgas 

teadustaristu ja teadusasutuste toetamine, 

ning innovatsiooniprojektid, mis aitavad 

saavutada programmi „Euroopa horisont“ 

eesmärke; 

(a) teadustegevus, sealhulgas 

teadustaristu ja teadusasutuste toetamine, 

tootearendus ning innovatsiooniprojektid, 

mis aitavad saavutada programmi 

„Euroopa horisont“ eesmärke; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  793 

Sven Giegold, Jordi Solé 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) koostööprojektid teadusasutuste ja 

ettevõtete vahel; 

(d) koostööprojektid teadusasutuste, 

ettevõtete, riigiettevõtete ja 

kodanikuühiskonna, sealhulgas patsiendi- 

ja lõppkasutajate 

esindusorganisatsioonide vahel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  794 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt f 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) uued tõhusad tervishoiutooted, 

sealhulgas ravimid, meditsiiniseadmed ja 

uudsed ravimid. 

(f) uued ja täiustatud tõhusad, 

kättesaadavad ja taskukohased 
tervishoiutooted, sealhulgas ravimid, 

vaktsiinid, meditsiiniseadmed, 

diagnostikavahendid ja uudsed ravimid, 

uued antimikroobikumid ning 

uuenduslikud arendusprotsessid, milles 

välditakse loomkatseid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  795 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) tehisintellekt; (a) eetiline tehisintellekt, mida 

eelnevalt hinnatakse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  796 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) plokiahel ja muud hajusraamatu 

tehnoloogiad; 

(d) hajusraamatu tehnoloogiad; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  797 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt e 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) kõrgema taseme digioskused; (e) arenevad digioskused; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  798 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 7 – sissejuhatav osa 

 
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 VKEdele ning 

väikestele keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjatele, eelkõige järgmistes 

valdkondades: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  799 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) käibekapitali ja investeeringute 

pakkumine; 

(a) käibekapitali ja investeeringute 

pakkumine kogu ettevõtte elutsükli vältel; 

Or. en 
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Selgitus 

Võttes arvesse VKEde ja nende äritegevuse mitmekesisust, täpsustatakse selle 

muudatusettepanekuga, et käibekapitali ja investeeringute pakkumine peaks toimuma kogu 

ettevõtte elutsükli jooksul alates asutamisest, läbi idu- ja kasvufaasi ning kuni äri 

üleandmiseni. 

 

Muudatusettepanek  800 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) naisettevõtlus; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  801 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) rahastuse pakkumine 

liisingutehingutele. 

Or. en 

Selgitus 

Võttes arvesse liisingu kasu VKEdele, kuna see vabastab ettevõtte kapitali täiendavateks 

investeeringuteks jätkusuutlikku kasvu, peaks see muudatusettepanek võimaldama tagada 

liisingutehinguid InvestEU fondi kaudu, nagu see on praegu võimalik olemasolevate 

rahastusprogrammide, näiteks COSME kaudu. 

 

Muudatusettepanek  802 

Luigi Morgano 
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 ET 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. kultuuri- ja loomesektor, meedia-

audiovisuaalsektor ja ajakirjandus. 

8. kultuuri- ja loomesektor, meedia-

audiovisuaalsektor ja ajakirjandus, 

eelkõige järgmistes valdkondades, kuid 

mitte nendega piirdudes: 

(a) kultuuri- ja loometoodetele ja -

teenustele rakendatav uus tehnoloogia, 

näiteks tugitehnoloogia. 

(b) kultuuri- ja loomemajandus ning -

sektorid – nt võimendatud 

reaalsus/virtuaalreaalsus, 

süübekeskkonnad, inimese ja arvuti 

vahelised liidesed, internetiprotokoll ja 

pilveandmetöötluse infrastruktuur, 5G 

võrgud, uusmeedia; 

(c) digitehnoloogia kasutamine 

Euroopa materiaalse ja vaimse 

kultuuripärandi säilitamiseks ja 

taastamiseks; 

(d) intellektuaalomandiõiguste 

tehniline haldamine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  803 

Pervenche Berès, Christian Ehler 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. kultuuri- ja loomesektor, meedia-

audiovisuaalsektor ja ajakirjandus. 

8. kultuuri- ja loomesektor, 

mängutööstus; moetööstus; meedia-

visuaalsektor ja ajakirjandus. Euroopa 

Kultuuripärandi Pilv. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  804 

Jordi Solé, Sven Giegold 
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fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

9. Turism 9. Säästev turism. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  805 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt c a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) soolise võrdõiguslikkuse 

edendamine; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  806 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt h 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(h) uuenduslikud tervishoiulahendused, 

sealhulgas tervishoiuteenused ja uued 

ravimudelid; 

(h) uuenduslikud tervishoiulahendused, 

sealhulgas e-tervishoid, tervishoiuteenused 

ja uued ravimudelid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  807 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 



 

AM\1168409ET.docx 119/126 PE630.411v01-00 

 ET 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

12. Kaitsetööstuse arendamine, mille 

kaudu edendatakse liidu strateegilist 

sõltumatust, eelkõige järgmistes 

valdkondades: 

välja jäetud 

(a) liidu kaitsetööstuse tarneahel, 

eelkõige VKEdele ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele 

rahalise toetuse andmise kaudu; 

 

(b) ettevõtted, kes osalevad 

kaitsevaldkonnas murrangulistes 

innovatsiooniprojektides ja on tihedalt 

seotud kahesuguse kasutusega 

tehnoloogiatega; 

 

(c) kaitsesektori tarneahel, kui 

osaletakse koostööpõhistes kaitsealases 

teadus-ja arendusprojektides, sealhulgas 

Euroopa Kaitsefondi toetatavates 

projektides; 

 

(d) kaitsealane teadus- ja väljaõppetaristu.  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  808 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

12. Kaitsetööstuse arendamine, mille 

kaudu edendatakse liidu strateegilist 

sõltumatust, eelkõige järgmistes 

valdkondades: 

välja jäetud 

(a) liidu kaitsetööstuse tarneahel, 

eelkõige VKEdele ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele 

rahalise toetuse andmise kaudu; 
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(b) ettevõtted, kes osalevad 

kaitsevaldkonnas murrangulistes 

innovatsiooniprojektides ja on tihedalt 

seotud kahesuguse kasutusega 

tehnoloogiatega; 

 

(c) kaitsesektori tarneahel, kui 

osaletakse koostööpõhistes kaitsealases 

teadus-ja arendusprojektides, sealhulgas 

Euroopa Kaitsefondi toetatavates 

projektides; 

 

(d) kaitsealane teadus- ja 

väljaõppetaristu. 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  809 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 13 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

13. Kosmos, eelkõige kosmosesektori 

arendamine kooskõlas kosmosestrateegia 

eesmärkidega, et: 

13. Kosmos, eelkõige kosmosesektori 

arendamine, keskendudes üksnes 

tsiviilrakendustele, kooskõlas 

kosmosestrateegia eesmärkidega, et: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  810 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 13 – alapunkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) edendada liidu sõltumatust ohutuks 

ja turvaliseks kosmosele juurdepääsuks, 

sealhulgas kahesuguse kasutusega seotud 

aspekte. 

(d) edendada liidu sõltumatust ohutuks 

ja turvaliseks kosmosele juurdepääsuks. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  811 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

III lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2.1 a. Projektidega hõlmatud 

piirkondade arv 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  812 

Sander Loones 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

III lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2.1 a. Rakenduspartneri kohta 

allkirjastatud tehingute maht 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  813 

Alfred Sant 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

III lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2.1 a. Projektidega hõlmatud 

geograafiline jaotus. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  814 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

III lisa – punkt 3 – alapunkt 3.2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3.2 Kliimaeesmärkide saavutamist 

toetavad investeeringud 

3.2 Kliimaeesmärkide saavutamist 

toetavad investeeringud, üksikasjad 

poliitikaharu ja kategooria kaupa, samuti 

kliimamõju osakaal 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  815 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

III lisa – punkt 3 – alapunkt 3.2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3.2 Kliimaeesmärkide saavutamist 

toetavad investeeringud 

3.2 Kliimaeesmärkide saavutamist 

toetavad investeeringud, sealhulgas 

absoluutseid ja suhtelisi 

kasvuhoonegaaside emissioone mõjutavad 

investeeringud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  816 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

III lisa – punkt 3 – alapunkt 3.3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3.3 a. Sotsiaalset majandust ja 

sotsiaalseid ettevõtteid toetavad 

investeeringut 

Or. en 
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Muudatusettepanek  817 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

III lisa – punkt 3 – alapunkt 3.3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3.3 a. Absoluutsed ja suhtelised 

kasvuhoonegaaside heited 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  818 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

III lisa – punkt 4 – alapunkt 4.2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4.2 Energia: Tõhustatud 

energiatarbimise klassifikatsiooniga 

leibkondade arv 

4.2 Energia: parema 

energiatarbimisklassiga 

kodumajapidamiste arv, 

liginullenergiahooneks ja passiivmaja 

standardile vastavaks renoveeritud 

kodumajapidamiste arv 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  819 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

III lisa – punkt 4 – alapunkt 4.2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4.2 a. Energia: energiasäästlikkus 

Or. en 
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Muudatusettepanek  820 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

III lisa – punkt 4 – alapunkt 4.2 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4.2 b. Energia: absoluutsed ja suhtelised 

kasvuhoonegaaside heited 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  821 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

III lisa – punkt 4 – alapunkt 4.4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4.4 Transpordisektor: TEN-T raames 

kaasatud investeeringud, millest: TEN-T 

põhivõrk 

4.4 Transpordisektor: TEN-T raames 

kaasatud investeeringud, millest: TEN-T 

põhivõrk, väikesemahulised projektid, 

muu 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  822 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

III lisa – punkt 4 – alapunkt 4.4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4.4 a. Transpordisektor: absoluutsed ja 

suhtelised kasvuhoonegaaside heited 

Or. en 
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Muudatusettepanek  823 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

III lisa – punkt 5 – alapunkt 5.2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5.2 a. Panus üleilmsete ühiskondlike 

väljakutsete lahendamisse programmis 

„Euroopa horisont“: „Tervis ja heaolu“, 

„Kaasav ühiskond“, 

„Vastupanuvõimeline ühiskond“, 

„Jätkusuutlik toit“, „Loodusvarad ja 

keskkond“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  824 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

III lisa – punkt 6 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. VKEd 6. Soo alusel eristatud andmed 

VKEde kohta 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  825 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

III lisa – punkt 7 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Sotsiaalvaldkonna investeeringud 7. Soo alusel eristatud andmed 

sotsiaalvaldkonna investeeringute ja 
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ja oskused oskuste kohta 

Or. en 

 


