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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ning majandus- ja 

rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Võrreldes 2,2 %ga SKPst 2009. 

aastal oli taristuinvesteeringute maht 2016. 

aastal 1,8 % SKPst ning seega on 

investeeringute määr ligikaudu 20 % alla 

ülemaailmse finantskriisi eelset taset. Kuigi 

investeeringute suhe SKPsse on liidus 

suurenemas, jääb see alla sellele, mida 

võiks oodata tugeva elavnemise perioodil, 

ja ei ole piisav, et kompenseerida 

aastatepikkust alainvesteerimist. Veelgi 

olulisem on, et praegune ja prognoositav 

investeeringute tase ei kata liidu 

struktuurset investeerimisvajadust 

tehnoloogiliste muutuste ja ülemaailmse 

konkurentsivõime sisukohast, sealhulgas 

investeeringud innovatsiooni, oskustesse, 

taristusse ning väikestesse ja keskmise 

suurusega ettevõtetesse (VKEd), ning 

vajadust tegeleda peamiste ühiskondlike 

probleemidega, nagu jätkusuutlikkus ja 

elanikkonna vananemine. Seepärast tuleb 

jätkuvalt toetada turutõrgete kõrvaldamist 

ja mitteoptimaalsete 

investeerimisolukordade lahendamist, et 

vähendada investeerimispuudujääki 

suunatud sektorites, et saavutada liidu 

poliitilised eesmärgid. 

(1) Võrreldes 2,2 %ga SKPst 2009. 

aastal oli taristuinvesteeringute maht 2016. 

aastal 1,8 % SKPst ning seega on 

investeeringute määr ligikaudu 20 % alla 

ülemaailmse finantskriisi eelset taset. Kuigi 

investeeringute suhe SKPsse on liidus 

suurenemas, jääb see alla sellele, mida 

võiks oodata tugeva elavnemise perioodil, 

ja ei ole piisav, et kompenseerida 

aastatepikkust alainvesteerimist. Veelgi 

olulisem on, et praegune ja prognoositav 

investeeringute tase ei kata liidu 

struktuurset investeerimisvajadust 

tehnoloogiliste muutuste ja ülemaailmse 

konkurentsivõime seisukohast, sealhulgas 

vajadust investeerida innovatsiooni, 

loovusse ja haridusse, taristusse ning 

väikestesse ja keskmise suurusega 

ettevõtetesse (VKEd), eriti kultuuri- ja 

loomesektoris, ning vajadust tegeleda 

selliste peamiste ühiskondlike 

probleemidega nagu jätkusuutlikkus, 

demograafilised muutused ning hea 

hariduse ja oskustega noorte lahkumine 

välisriikidesse. Seepärast tuleb jätkuvalt 

toetada turutõrgete kõrvaldamist ja 

mitteoptimaalsete investeerimisolukordade 

lahendamist, et vähendada 

investeerimispuudujääki sihtvaldkondades 

ja saavutada liidu poliitilised eesmärgid. 

 

Muudatusettepanek  2 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Viimastel aastatel on liit võtnud 

vastu ambitsioonikad strateegiad, et viia 

lõpule ühtse turu väljakujundamine ning 

stimuleerida jätkusuutlikku majanduskasvu 

ja töökohtade loomist, nt kapitaliturgude 

liit, digitaalse ühtse turu strateegia, pakett 

„Puhas energia kõigile eurooplastele“, ELi 

ringmajanduse loomise tegevuskava, 

Euroopa vähese heitega liikuvuse 

strateegia ning Euroopa kaitse- ja 

kosmosestrateegia. InvestEU fond peaks 

kasutama ja tugevdama nende üksteist 

toetavate strateegiate sünergiat, toetades 

investeeringuid ja pakkudes juurdepääsu 

rahastamisele. 

(3) Viimastel aastatel on liit võtnud 

vastu ambitsioonikad strateegiad, et viia 

lõpule ühtse turu väljakujundamine ning 

stimuleerida jätkusuutlikku majanduskasvu 

ja töökohtade loomist, nt kapitaliturgude 

liit, digitaalse ühtse turu strateegia, 

Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava, 

pakett „Puhas energia kõigile 

eurooplastele“, ELi ringmajanduse loomise 

tegevuskava, Euroopa vähese heitega 

liikuvuse strateegia ning Euroopa kaitse- ja 

kosmosestrateegia. InvestEU fond peaks 

kasutama ja tugevdama nende üksteist 

toetavate strateegiate sünergiat, toetades 

investeeringuid ja pakkudes juurdepääsu 

rahastamisele. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) InvestEU fond peaks aitama 

parandada liidu konkurentsivõimet, 

sealhulgas innovatsiooni ja 

digitaliseerimise valdkonnas, liidu 

majanduskasvu jätkusuutlikkust, sotsiaalset 

vastupanuvõimet ja kaasatust ning 

kapitaliturgude liidu integratsiooni, 

sealhulgas lahendused kapitaliturgude 

killustatuse vähendamiseks ja 

rahastamisallikate mitmekesistamiseks 
liidu ettevõtete jaoks. Selleks peaks see 

toetama projekte, mis on tehniliselt 

teostatavad ja majanduslikult tasuvad, 

pakkudes raamistiku võla-, riskijagamis- ja 

omakapitali instrumentide kasutamiseks 

koos liidu eelarve tagatisega ja 

rakenduspartnerite osalusega. See peaks 

põhinema nõudlusel, samas kui InvestEU 

fondi toetus peaks samal ajal aitama kaasa 

(5) InvestEU fond peaks aitama 

parandada liidu konkurentsivõimet, 

sealhulgas innovatsiooni ja 

digitaliseerimise valdkonnas, liidu 

majanduskasvu jätkusuutlikkust ning 

sotsiaalset vastupanuvõimet ja kaasatust, 

milleks tuleb arendada oskusi ja 

suutlikkust kui peamisi sotsiaalse, 

kultuurilise ja majandusarengu 

võimaldajaid. Samuti tuleb tihedamalt 

lõimida liidu kapitaliturud, leida 

lahendused nende killustatuse 

vähendamiseks, aidata toetada 

kahekordselt väärtuslikku kultuuri- ja 

loomesektorit ning mitmekesistada liidu 

ettevõtete rahastamisallikaid. Selleks 

peaks fond toetama projekte, mis on 

tehniliselt teostatavad ja majanduslikult 

tasuvad, pakkudes raamistiku võla-, 
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liidu poliitiliste eesmärkide saavutamisele. riskijagamis- ja omakapitali instrumentide 

kasutamiseks koos liidu eelarve tagatisega 

ja rakenduspartnerite osalusega. See peaks 

põhinema nõudlusel, samas kui InvestEU 

fondi toetus peaks ühtlasi aitama kaasa 

liidu poliitiliste eesmärkide saavutamisele. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) InvestEU eesmärk on rahastada 

sellise riskiprofiiliga majandus-, kultuuri- 

ja sotsiaalvaldkonna ettevõtjaid, keda 

erasektori tavapärasematest 

rahastamisportfellidest ei taheta toetada; 

eesmärk on muuta finantsvahendajate 

mõttemalle, rõhutades selliste ettevõtjate 

määratut potentsiaali innovatsiooni ja 

sotsiaalse arengu valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) InvestEU fond peaks toetama 

investeeringuid materiaalsesse ja 

immateriaalsesse varasse, et soodustada 

majanduskasvu, investeeringuid ja 

tööhõivet, ning aitama seega kaasa heaolu 

parandamisele ja sissetulekute 

õiglasemale jaotusele liidus. InvestEU 

fondi kaudu sekkumine peaks täiendama 

muid liidu antavaid toetusi. 

(6) InvestEU fond peaks toetama 

investeeringuid materiaalsesse ja 

immateriaalsesse varasse, sealhulgas 

kultuuripärandisse, et soodustada 

majanduskasvu ja sidusust, kestlikke 

investeeringuid strateegilistesse 

valdkondadesse ja pikaajalist tööhõivet, 

haridust ja kutseoskusi, ning seeläbi 

edendama liidus heaolu, kultuurilist 

arengut ja võrdseid võimalusi. InvestEU 

fondi kaudu sekkumine peaks täiendama 

muid liidu antavaid toetusi. 

 

Muudatusettepanek  6 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Vastavalt Maailma 

Majandusfoorumi 2018. aasta aruandele 

ülemaailmsete riskide kohta on kümme 

kõige suuremat maailmamajandust 

ähvardavat ohtu seotud keskkonnaga. 

Sellised ohtude hulka kuuluvad õhu, 

pinnase ja vee saastumine, bioloogilise 

mitmekesisuse kadu ning kliimamuutuste 

leevendamise ja nendega kohanemise 

ebaõnnestumine. Keskkonnakaitse 

põhimõtted tugevalt lõimitud 

aluslepingutesse ja paljudesse liidu 

poliitikameetmetesse. Seepärast peaksid 

InvestEU fond ja sellega seotud toimingud 

keskkonnaalaseid eesmärke edendama. 

Keskkonnakaitse ning sellega seotud 

ohtude ennetamine ja juhtimine 

edendamine tuleks integreerida 

investeeringute ettevalmistamisse ja 

rakendamisse. EL peaks jälgima ka 

bioloogilise mitmekesisuse ja õhusaaste 

kontrolliga seotud kulutusi, et täita 

aruandluskohustusi bioloogilise 

mitmekesisuse konventsiooni ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2016/2284/EL15 raames. 

(11) Vastavalt Maailma 

Majandusfoorumi 2018. aasta aruandele 

ülemaailmsete riskide kohta on kümme 

kõige suuremat maailmamajandust 

ähvardavat ohtu seotud keskkonnaga. 

Sellised ohtude hulka kuuluvad õhu, 

pinnase ja vee saastumine, bioloogilise 

mitmekesisuse kadu ning kliimamuutuste 

leevendamise ja nendega kohanemise 

ebaõnnestumine. Keskkonnakaitse 

põhimõtted on tugevalt lõimitud 

aluslepingutesse ja paljudesse liidu 

poliitikameetmetesse. Seepärast peaksid 

InvestEU fond ja sellega seotud toimingud 

edendama keskkonnaeesmärke. 

Keskkonnakaitse, omaenda 

keskkonnamõju hindamiseks vajalik 

haridus ja koolitus ning sellega seotud 

ohtude ennetamine ja juhtimine tuleks 

integreerida investeeringute 

ettevalmistamisse ja rakendamisse. EL 

peaks jälgima ka bioloogilise 

mitmekesisuse ja õhusaaste kontrolliga 

seotud kulutusi, et täita bioloogilise 

mitmekesisuse konventsioonist ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivist 2016/2284/EL15 tulenevaid 

aruandluskohustusi. Seepärast tuleks 

keskkonnasäästlikkuse eesmärkidele 

eraldatud investeeringuid jälgida, 

kasutades ühtset metoodikat kooskõlas 

metoodikaga, mis on välja töötatud 

muude liidu kliima, bioloogilise 

mitmekesisuse ja õhusaaste programmide 
raames, et saaks hinnata investeeringute 

individuaalset ja kombineeritud mõju 

looduskapitali põhikomponentidele, 

sealhulgas õhule, veele, maale ja 

bioloogilisele mitmekesisusele. 

_________________ _________________ 

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 

detsembri 2016. aasta direktiiv (EL) 

2016/2284, mis käsitleb teatavate 

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 

detsembri 2016. aasta direktiiv (EL) 

2016/2284, mis käsitleb teatavate 
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õhusaasteainete riiklike heitkoguste 

vähendamist, millega muudetakse 

direktiivi 2003/35/EÜ ning tunnistatakse 

kehtetuks direktiiv 2001/81/EÜ (ELT L 

344, 17.12.2016, lk 1). 

õhusaasteainete riiklike heitkoguste 

vähendamist, millega muudetakse 

direktiivi 2003/35/EÜ ning tunnistatakse 

kehtetuks direktiiv 2001/81/EÜ (ELT L 

344, 17.12.2016, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Olulist liidu toetust saavaid 

projekte, eelkõige taristuvaldkonnas, tuleks 

hinnata kestlikkuse seisukohast vastavalt 

suunistele, mille peaks välja töötama 

komisjon koostöös InvestEU programmi 

rakenduspartneritega, kasutades sobival 

viisil kriteeriume, mis on kehtestatud 

[määrusega, millega luuakse raamistik 

jätkusuutlike investeeringute 

hõlbustamiseks), et määrata kindlaks, kas 

majandustegevus on keskkonnasäästlik, ja 

kooskõlas liidu muude programmide 

raames välja töötatud suunistega. Need 

suunised peaksid sisaldama asjakohaseid 

sätteid, et vältida põhjendamatut 

halduskoormust. 

(12) Olulist liidu toetust saavaid 

projekte, eelkõige taristuvaldkonnas, tuleks 

hinnata kestlikkuse ja juurdepääsetavuse 

seisukohast vastavalt suunistele, mille 

peaks välja töötama komisjon koostöös 

InvestEU programmi rakenduspartneritega, 

kasutades sobival viisil kriteeriume, mis on 

kehtestatud [määrusega, millega luuakse 

raamistik jätkusuutlike investeeringute 

hõlbustamiseks], et määrata kindlaks, kas 

majandustegevus on keskkonnasäästlik, ja 

kooskõlas liidu muude programmide 

raames välja töötatud suunistega. Need 

suunised peaksid sisaldama asjakohaseid 

sätteid, et vältida põhjendamatut 

halduskoormust. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 a) Kultuuripärand on Euroopa 

ühiskonna jaoks väärtuslik kultuurilisest, 

keskkonnaalast, sotsiaalsest ja 

majanduslikust seisukohast, ning selle 

kestlik juhtimine on seega kahekümne 

esimese sajandi jaoks strateegiline valik, 

nagu rõhutatakse nõukogu 21. mai 2014. 

aasta järeldustes1 a. Sellegipoolest on 

alahinnatud kultuuripärandi tähtsust 

väärtuste loomise, oskuste ja tööhõive ja 
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elukvaliteedi seisukohast. 

 _________________ 

 1 a Nõukogu 21. mai 2014. aasta 

järeldused kultuuripärandi kui 

jätkusuutliku Euroopa strateegilise 

ressursi kohta (ELT C 183, 14.6.2014, lk 

36). 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 b) Euroopa kultuuripärandi aasta 

aitab tugevdada ja levitada Euroopa 

kultuuripärandi panust ühiskonda ja 

majandusse selle otsese ja kaudse 

majandusliku potentsiaali kaudu. See 

hõlmab võimet tähtsustada kultuuri- ja 

loomesektorit, sealhulgas väikseid ja 

keskmise suurusega ettevõtteid, innustada 

loovust ja uuenduslikkust, edendada 

kestlikku arengut ja kestlikku turismi, 

tugevdada sotsiaalset sidusust ja luua 

pikaajalist tööhõivet. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Madal taristuinvesteeringute määr 

liidus finantskriisi ajal pärssis liidu 

suutlikkust soodustada jätkusuutlikku 

majanduskasvu, konkurentsivõimet ja 

lähenemist. Mahukad investeeringud 

Euroopa taristusse on esmatähtsad, et 

saavutada ELi kestliku arengu eesmärgid, 

sealhulgas energia- ja kliimaeesmärgid 

aastaks 2030. Seetõttu peaks InvestEU 

fondi toetus olema suunatud 

investeeringutele transpordi, energia, 

(13) Finantskriisi ajal pärssis madal 

taristuinvesteeringute määr liidu 

suutlikkust soodustada jätkusuutlikku 

majanduskasvu, konkurentsivõimet ja 

lähenemist. Mahukad investeeringud 

Euroopa taristusse on esmatähtsad, et 

saavutada ELi kestliku arengu eesmärgid, 

sealhulgas energia- ja kliimaeesmärgid 

aastaks 2030. Seetõttu peaks InvestEU 

fondi toetus olema suunatud 

investeeringutele transpordi, energia, 
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sealhulgas energiatõhusus ja 

taastuvenergia, keskkonna, 

kliimameetmete, merenduse ja digitaalse 

taristu valdkonnas. Liidu rahalise toetuse 

mõju ja lisaväärtuse maksimeerimiseks on 

asjakohane edendada ühtset 

investeerimisprotsessi, mis tagab 

projektide nähtavuse ja järjepidevuse 

asjakohaste liidu programmide lõikes. 

Pidades silmas julgeolekuohtusid, tuleks 

liidu toetust saavate 

investeerimisprojektide puhul võtta arvesse 

kodanike avalikes kohtades kaitsmise 

põhimõtteid. See peaks täiendama 

edusamme, mida on teinud muud liidu 

fondid, nagu Euroopa Regionaalarengu 

Fond, mille raames toetatakse avalikesse 

kohtadesse ning transpordi-, energia- ja 

muusse kriitilise tähtsusega taristusse 

tehtavate investeeringute 

julgeolekukomponente. 

sealhulgas energiatõhususe ja 

taastuvenergia, keskkonna, 

kliimameetmete, merenduse ja digitaalse 

taristu valdkonnas. Liidu rahalise toetuse 

mõju ja lisaväärtuse maksimeerimiseks on 

asjakohane edendada ühtset 

investeerimisprotsessi, mis tagab 

projektide nähtavuse ja järjepidevuse 

asjakohaste liidu programmide lõikes. 

Julgeolekuohtude tõttu tuleks liidu toetust 

saavate investeerimisprojektide puhul võtta 

arvesse kodanike kaitsmise põhimõtteid 

avalikes kohtades ning kohtades, kuhu 

koguneb palju rahvast, nagu staadionid, 

haridusasutused, muuseumid ja 

monumendid. See peaks täiendama 

edusamme, mida on teinud muud liidu 

fondid, nagu Euroopa Regionaalarengu 

Fond, mille raames toetatakse avalikesse 

kohtadesse ning transpordi-, energia- ja 

muusse kriitilise tähtsusega taristusse 

tehtavate investeeringute 

julgeolekukomponente. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Kuigi investeeringute üldine tase 

liidus kasvab, ei ole investeeringud 

suurema riskiga valdkondades, nagu 

teadusuuringud ja innovatsioon, ikka veel 

piisavad. Sellest tulenev teaduse ja 

innovatsiooni investeeringute nappus 

kahjustab liidu tööstuse ja majanduse 

konkurentsivõimet ning tema kodanike 

elukvaliteeti. InvestEU fond peaks 

pakkuma asjakohaseid finantstooteid, et 

hõlmata innovatsioonitsükli eri etappe ja 

mitmesuguseid sidusrühmi, ning eelkõige 

suurendada ja võtta kasutusele lahendusi 

liidus äritasandil, et muuta need 

konkurentsivõimeliseks maailmaturul. 

(14) Kuigi investeeringute üldine tase 

liidus kasvab, ei ole ikka veel piisavalt 

investeeringuid suurema riskiga 

valdkondades, näiteks riskikapitali 

võimaldamisel kultuuri- ja loomesektoris 

tegutsevatele uuenduslikele VKEdele. 

Sellest tulenev teaduse ja innovatsiooni 

investeeringute nappus, eriti innovatsiooni 

tugevalt toetavas kultuuri- ja 

loomesektoris, kahjustab liidu tööstuse ja 

majanduse konkurentsivõimet ning tema 

kodanike elukvaliteeti. InvestEU fond 

peaks pakkuma asjakohaseid 

finantstooteid, et hõlmata 

innovatsioonitsükli eri etappe ja 

mitmesuguseid sidusrühmi, eeskätt noori 

ettevõtjaid, ning võimaldada lahendusi 
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liidus laiemalt ja ärilises mahus 

kasutusele võtta, et muuta need 

maailmaturul konkurentsivõimeliseks. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Tuleb teha kiiresti 

märkimisväärseid jõupingutusi, et 

investeerida digiüleminekusse ja tuua kasu 

kõikidele liidu kodanikele ja ettevõtetele. 

Tugevale digitaalse ühtse turu strateegia 

poliitikaraamistikule peaksid nüüd 

järgnema sama ambitsioonikad 

investeeringuid, sealhulgas tehisintellekti. 

(15) Tuleb teha kiiresti 

märkimisväärseid jõupingutusi, et 

investeerida digiüleminekusse, edendada 

digioskusi ja võidelda 

põlvkondadevahelise lõhega, et sellest 

saadav kasu jõuaks kõigi liidu kodanike ja 

ettevõteteni. Tugevale digitaalse ühtse turu 

strateegia poliitikaraamistikule peaksid 

nüüd järgnema sama ambitsioonikad 

investeeringuid, sealhulgas tehisintellekti. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Väikestel ja keskmise suurusega 

ettevõtetel (VKEd) on liidus esmatähtis 

roll. Siiski seisavad nad rahastamise 

hankimisel silmitsi probleemidega, kuna 

nendega seotud riski peetakse suureks ja 

neil ei ole piisavat tagatist. Täiendavad 

probleemid tulenevad VKEde vajadusest 

säilitada konkurentsivõime, tegeledes 

digitaliseerimise, rahvusvahelistumise ja 

innovatsiooniga ning täiendades oma 

töötajate oskusi. Võrreldes suuremate 

ettevõtetega on neil juurdepääs 

vähesematele rahastamisallikate: nad 

tavaliselt ei emiteeri võlakirju ning neil on 

vaid piiratud juurdepääs börsidele või 

suurtele institutsionaalsetele investoritele. 

Rahastamisele juurdepääs on veelgi 

keerulisem VKEde puhul, kelle tegevus 

(16) Väikestel ja keskmise suurusega 

ettevõtetel (VKEd), eelkõige kultuuri- ja 

loomesektoris, on liidus esmatähtis roll. 

Siiski on neil raskusi rahastamise 

saamisel, kuna nendega seotud riski 

peetakse suureks ja neil ei ole piisavaid 

tagatisi. Täiendavad probleemid tulenevad 

VKEde vajadusest säilitada 

konkurentsivõime, tegeledes 

digitaliseerimise, rahvusvahelistumise ja 

innovatsiooniga ning täiendades oma 

töötajate oskusi. Võrreldes suuremate 

ettevõtetega on neil juurdepääs vähematele 

rahastamisallikate: nad tavaliselt ei 

emiteeri võlakirju ning neil on vaid 

piiratud juurdepääs börsidele või suurtele 

institutsionaalsetele investoritele. Veelgi 

keerulisem on rahastamist leida neil 
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keskendub immateriaalsele varale. Liidu 

VKEd tuginevad suuresti pankadele ja 

võlapõhisele rahastamisele panga 

arvelduskrediidi, pangalaenude või liisingu 

vormis. Tuleb toetada VKEsid, kellel on 

eespool osutatud probleemid, ja pakkuda 

mitmekesisemaid rahastamisallikaid, et 

suurendada VKEde võimet rahastada 

nende asutamist, kasvu ja arengut ja panna 

vastu majanduslangusele ning muuta 

majandus ja finantssüsteem 

vastupidavamaks majanduslanguse või 

šokkide ajal. See täiendab ka algatusi, mida 

on juba tehtud kapitaliturgude liidu raames. 

InvestEU fond peaks andma võimaluse 

keskenduda konkreetsetele sihipärastele 

finantstoodetele. 

VKEdel, kes tegelevad immateriaalse 

varaga, näiteks intellektuaalomandi 

õigustega eelkõige kultuuri- ja 

loomesektoris. Liidu VKEd tuginevad 

suuresti pankadele ja võlapõhisele 

rahastamisele panga arvelduskrediidi, 

pangalaenude või liisingu kujul. Tuleb 

toetada VKEsid, kellel on eelnimetatud 

probleemid, ja pakkuda mitmekesisemaid 

rahastamisallikaid, et suurendada VKEde 

võimet rahastada ettevõtte asutamist, kasvu 

ja arengut ja panna vastu 

majanduslangusele ning muuta majandus ja 

finantssüsteem vastupidavamaks 

majanduslanguse või šokkide ajal. See 

täiendab ka algatusi, mida on juba tehtud 

kapitaliturgude liidu raames. InvestEU 

fond peaks andma võimaluse keskenduda 

konkreetsetele sihipärastele 

finantstoodetele. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (16 a) Kultuuri- ja loomesektoril on neile 

seesmiselt omane kahekordne väärtus, 

sest tänu vahetutele sidemetele kunstnike 

ja loovisikutega säilitavad ja edendavad 

nad kultuurilist ja keelelist mitmekesisust 

ning tugevdavad Euroopa, riiklikku, 

piirkondlikku ja kohalikku identiteeti, 

toetades samal ajal sotsiaalset 

ühtekuuluvust ja andes erinevate 

väärtuste loomise mudelite kaudu olulise 

panuse loovusse, investeeringutesse, 

innovatsiooni ja tööhõivesse ning toimides 

ELi ja selle liikmesriikide kestliku 

majanduskasvu liikumapaneva jõuna. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (16 b) Kultuurisektori töökohti ei viida 

suure tõenäosusega mujale üle, sest need 

on seotud konkreetsete kultuuriliste ning 

sageli piirkondlike ja ajalooliste 

pädevustega. Kultuuri- ja loomemajandus 

annab lisaks olulise ja kõigist teistest 

sektoritest suurema panuse noorte 

tööhõivesse ning on osutunud 2008. aasta 

majanduskriisi järgsel ajal kõige 

vastupidavamaks valdkonnaks. Kogu ELis 

on kultuuri- ja loomesektori tööhõive 

aastatel 2008–2014 suurenenud. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Nagu on märgitud 

aruteludokumendis Euroopa sotsiaalse 

mõõtme kohta16 ja Euroopa sotsiaalõiguste 

sammast käsitlevas teatises,17 on 

kaasavama ja õiglasema liidu loomine liidu 

jaoks keskse tähtsusega ebavõrdsuse 

vähendamisel ja sotsiaalse kaasamise 

edendamiseks Euroopas. Võimaluste 

ebavõrdsus mõjutab eelkõige juurdepääsu 

haridusele, koolitusele ja tervishoiule. 

Investeeringud sotsiaalvaldkonna, oskuste 

arendamise ja inimkapitaliga seotud 

majandusharudesse ning haavatavate 

elanikkonnarühmade ühiskonda 

integreerimiseks võivad laiendada 

majanduslikke võimalusi, eriti juhul, kui 

neid koordineeritakse kui liidu tasandil. 

InvestEU fondi tuleks kasutada selleks, et 

toetada investeeringuid haridusse ja 

koolitusse, suurendada tööhõivet, eelkõige 

madala kvalifikatsiooniga ja pikaajaliste 

töötute hulgas, ja parandada olukorda 

seoses põlvkondadevahelise solidaarsuse, 

tervishoiu, kodutuse, digitaalse kaasatuse, 

kogukonna arengu ning noorte rolli ja 

(17) Nagu on märgitud 

aruteludokumendis Euroopa sotsiaalse 

mõõtme kohta16 ja Euroopa sotsiaalõiguste 

sammast käsitlevas teatises,17 on 

kaasavama ja õiglasema liidu loomine liidu 

jaoks keskse tähtsusega ebavõrdsuse 

vähendamisel ja sotsiaalse kaasamise 

edendamisel Euroopas. Võimaluste 

ebavõrdsus mõjutab eelkõige hariduse, 

koolituse, tervishoiu, kultuuri ja 

kultuuripärandi kättesaadavust. 

Investeeringud sotsiaalvaldkonna, oskuste 

arendamise ja inimkapitaliga seotud 

majandusharudesse ning kaitsetumate 

elanikkonnarühmade, eelkõige puuetega 

inimeste ühiskonda integreerimisse võivad 

laiendada majanduslikke võimalusi, eriti 

juhul, kui neid koordineeritakse liidu 

tasandil. InvestEU fondi tuleks kasutada 

selleks, et toetada investeeringuid 

haridusse ja koolitusse, samuti 

haridusasutuste ülalpidamisse ja 

kaasajastamisse, sealhulgas seismilisse 

moderniseerimisse ja arhitektuuriliste 

takistuste kõrvaldamisse, aidata 
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kohaga ühiskonnas, samuti seoses 

haavatavate elanikkonnarühmadega, 

sealhulgas kolmandate riikide kodanikega. 

InvestEU programm peaks aitama toetada 

ka Euroopa kultuuri ja loovust. Et olla 

valmis sügavateks muutusteks liidu 

ühiskondades ja tööturul järgmisel 

aastakümnel, tuleb investeerida 

inimkapitali, mikrorahastamisse, 

sotsiaalsete ettevõtete rahastamisse ja 

uutesse sotsiaalmajanduse ärimudelitesse, 

sealhulgas sotsiaalse mõjuga 

investeeringud ja sotsiaalsete tulemustega 

seotud lepingud. InvestEU programmi 

kaudu tuleks tugevdada tekkivat sotsiaalset 

turukeskkonda, suurendada mikro- ja 

sotsiaalsete ettevõtete rahastamist ja 

parandada nende juurdepääsu 

rahastamisele, et rahuldada nende 

ettevõtete nõudlust, kes seda kõige rohkem 

vajavad. Euroopa sotsiaalse taristu 

investeeringute kõrgetasemelise töökonna 

aruandes18 on esile toodud investeeringute 

nappus sotsiaalse taristu ja teenuste, 

sealhulgas hariduse, koolituse, tervishoiu ja 

eluasemete valdkonnas, mis näitab, et on 

vaja toetust, sealhulgas liidu tasandil. 

Seepärast tuleb ära kasutada avaliku 

sektori, ettevõtlussektori ja heategevusliku 

kapitali ning sihtasutuste toetuse ühine 

potentsiaal, et toetada sotsiaalse turu 

väärtusahela arendamist ja suurendada 

liidu vastupidavust. 

suurendada tööhõivet, eelkõige madala 

kvalifikatsiooniga ja pikaajaliste töötute 

hulgas, ja parandada olukorda seoses 

põlvkondadevahelise solidaarsuse, 

tervishoiu, kodutuse, digitaalse kaasatuse, 

kogukonna arengu, soolise 

võrdõiguslikkuse ning noorte rolli ja 

kohaga ühiskonnas, samuti seoses 

kaitsetumate elanikkonnarühmade, 

sealhulgas puudega isikute ja kolmandate 

riikide kodanikega. InvestEU programm 

peaks ka aitama toetada Euroopas kultuuri 

ja loovust, kusjuures kultuuri- ja 

loometööstus on majanduskasvu 

edasiviivaks jõuks ning täidab oma rolli 

traditsiooniliselt kohalikul ja 

piirkondlikul tasandil, tagades 

sotsiaalmajandusliku kaasamise ja 

võimaldades integreeritud ja 

jätkusuutlikku linnade taaselustamist. Et 

olla valmis sügavateks muutusteks liidu 

ühiskondades ja tööturul järgmisel 

aastakümnel, tuleb investeerida 

inimkapitali, mikrorahastamisse, 

sotsiaalsete ettevõtete rahastamisse ja 

uutesse sotsiaalmajanduse ärimudelitesse, 

mis hõlmavad ka sotsiaalse mõjuga 

investeeringuid ja sotsiaalsete tulemustega 

seotud lepinguid. InvestEU programmi 

kaudu tuleks tugevdada tekkivat sotsiaalset 

turukeskkonda, suurendada mikro- ja 

sotsiaalsete ettevõtete rahastamist, tagades 

et rahuldatakse nende ettevõtete nõudlus, 

kes seda kõige rohkem vajavad. Euroopa 

sotsiaalse taristu investeeringute 

kõrgetasemelise töökonna aruandes18 on 

esile toodud investeeringute nappus 

sotsiaalse taristu ja teenuste, sealhulgas 

hariduse, koolituse, tervishoiu ja 

eluasemete valdkonnas, mis näitab, et on 

vaja toetust, sealhulgas liidu tasandil. 

Seepärast tuleb ära kasutada avaliku 

sektori, ettevõtlussektori ja heategevusliku 

kapitali ning sihtasutuste toetuse ühine 

potentsiaal, et toetada sotsiaalse turu 

väärtusahela arendamist ja suurendada 

liidu vastupidavust. 

_________________ _________________ 
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16 COM(2017) 206. 16 COM(2017)0206 final. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017)0250 final. 

18 Avaldatud Euroopa majanduse 

aruteludokumendis nr 74, jaanuar 2018. 

18 Avaldatud Euroopa majanduse 

aruteludokumendis nr 74, jaanuar 2018. 

 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) InvestEU fond peaks tegutsema 

nelja poliitikaharu kaudu, mis kajastavad 

liidu poliitika peamisi prioriteete, nimelt 

jätkusuutlik taristu, teadusuuringud, 

innovatsioon ja digitaliseerimine, VKEd; 

ning sotsiaalvaldkonna investeeringud ja 

oskused. 

(18) InvestEU fond peaks tegutsema 

nelja poliitikaharu kaudu, mis kajastavad 

liidu poliitika peamisi prioriteete, nimelt 

jätkusuutlik taristu, teadusuuringud, 

innovatsioon, kultuur ja digitaliseerimine, 

VKEd ning sotsiaalvaldkonna 

investeeringud ja oskused. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Iga poliitikaharu peaks koosnema 

kahest osast, st ELi osast ja liikmesriigi 

osast. ELi osa kaudu tuleks kõrvaldada 

liiduüleseid turutõrkeid või lahendada 

liiduüleseid mitteoptimaalseid 

investeerimisolukordi proportsionaalsel 

viisil; toetatavatel meetmetel peaks olema 

selge Euroopa lisaväärtus. Liikmesriigi osa 

peaks andma liikmesriikidele võimaluse 

eraldada osa eelarve jagatud täitmise alla 

kuuluvate fondide vahenditest ELi tagatise 

eraldisteks, et kasutada ELi tagatist 

rahastamis- ja investeerimistoiminguteks, 

et kõrvaldada konkreetsed turutõrked või 

lahendada mitteoptimaalseid 

investeerimisolukordi oma territooriumil, 

sealhulgas haavatavates ja kaugemates 

piirkondades, nagu liidu äärepoolseimad 

(19) Iga poliitikaharu peaks koosnema 

kahest osast, st ELi osast ja liikmesriigi 

osast. ELi osa kaudu tuleks kõrvaldada 

liiduüleseid turutõrkeid või lahendada 

liiduüleseid mitteoptimaalseid 

investeerimisolukordi proportsionaalsel 

viisil; toetatavatel meetmetel peaks olema 

selge Euroopa lisaväärtus. Eelarve jagatud 

täitmise alla kuuluvate fondide 

eesmärkide saavutamiseks peaks 

liikmesriigi osa andma liikmesriikidele 

võimaluse eraldada osa eelarve jagatud 

täitmise alla kuuluvate fondide vahenditest 

ELi tagatise eraldisteks, et kasutada ELi 

tagatist rahastamis- ja 

investeerimistoiminguteks, kõrvaldada 

konkreetsed turutõrked või lahendada 

mitteoptimaalseid investeerimisolukordi 
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piirkonnad, et saavutada eelarve jagatud 

täitmise alla kuuluvate fondide eesmärgid. 

Meetmed, mida toetatakse InvestEU 

fondist ELi või liikmesriigi osa kaudu, ei 

tohiks dubleerida ega välja tõrjuda 

erainvesteeringuid ega moonutada 

konkurentsi siseturul. 

oma territooriumil, sealhulgas haavatavates 

piirkondades, piirialadel, ligipääsmatutes, 

kaugetes ning mägi- ja saarepiirkondades, 

näiteks liidu äärepoolseimates 

piirkondades. Meetmed, mida toetatakse 

InvestEU fondist ELi või liikmesriigi osa 

kaudu, ei tohiks dubleerida ega välja 

tõrjuda erainvesteeringuid ega moonutada 

konkurentsi siseturul. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 33 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(33) InvestEU fondil peaks olema 

vajaduse korral võimalik sujuvalt ja 

tõhusalt ühendada toetused või 

rahastamisvahendid (või mõlemad), mida 

rahastatakse liidu eelarvest või ELi 

heitkogustega kauplemise süsteemi 

innovatsioonifondist, tagatisega 

olukordades, kus seda on vaja, et parimal 

viisil toetada investeeringuid konkreetsete 

turutõrgete kõrvaldamiseks või 

mitteoptimaalsete investeerimisolukordade 

lahendamiseks. 

(33) InvestEU fondil peaks olema 

vajaduse korral võimalik tagatisega 

sujuvalt ja tõhusalt ühendada toetused või 

rahastamisvahendid (või mõlemad), mida 

rahastatakse liidu eelarvest või ELi 

heitkogustega kauplemise süsteemi 

innovatsioonifondist, kui see on vajalik, et 

parimal viisil toetada investeeringuid 

konkreetsete turutõrgete kõrvaldamiseks 

või mitteoptimaalsete 

investeerimisolukordade lahendamiseks. 

See võib täiendada projekte, mis on välja 

valitud muudes sellistele eesmärkidele 

vastavates Euroopa programmides 

(näiteks Erasmus ja Loov Euroopa). 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) liidu konkurentsivõime, sealhulgas 

innovatsioon ja digitaliseerimine; 

(a) liidu konkurentsivõime, sealhulgas 

innovatsioon, digitaliseerimine ning 

inimkapital ja kultuurimõõde; 
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Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) liidu sotsiaalne vastupanuvõime ja 

kaasavus; 

(c) liidu sotsiaalne vastupanuvõime ja 

kaasavus, sh inimeste oskuste ja pädevuste 

kui majandusliku, kultuurilise ja 

sotsiaalse arengu põhikatalüsaatorite 

suurendamine, keskendudes eriti noortele, 

võrdsetele võimalustele ja võitlusele 

töötuse vastu; 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) toetada rahastamis- ja 

investeerimistoiminguid teadusuuringute, 

innovatsiooni ja digitaliseerimise 

valdkonnas; 

(b) toetada rahastamis- ja 

investeerimistoiminguid hariduse, 

teadusuuringute, innovatsiooni ja 

digitaliseerimise valdkonnas; 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) suurendada juurdepääsu 

rahastamisele ja rahastamise kättesaadavust 

VKEdele ja põhjendatud juhtudel 

väikestele keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjatele; 

(c) suurendada juurdepääsu 

rahastamisele ja rahastamise kättesaadavust 

VKEdele ja põhjendatud juhtudel 

väikestele keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtetele, eelkõige kultuuri- ja 

loomesektoris; 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) suurendada juurdepääsu 

mikrorahastamisele ja selle kättesaadavust 

sotsiaalsetele ettevõtetele, toetada 

sotsiaalsete investeeringutega seotud 

rahastamis- ja investeerimistoiminguid 

ning arendada ja konsolideerida 

sotsiaalsete investeeringute turgusid 

artikli 7 lõike 1 punktis d osutatud 

valdkondades. 

(d) suurendada juurdepääsu 

rahastamisele ja mikrorahastamisele ning 

selle kättesaadavust sotsiaalsetele 

ettevõtetele, koolituskeskustele, 

haridusasutustele ja kultuuri- ja 

loomemajandusele, toetada sotsiaalsete 

investeeringute, oskuste ja pädevustega 

(eriti haridus-, kultuuri- ja 

spordivaldkonnas) seotud rahastamis- ja 

investeerimistoiminguid ning arendada ja 

konsolideerida sotsiaalsete investeeringute 

turgusid artikli 7 lõike 1 punktis d osutatud 

valdkondades. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Lõikes 2 osutatud erieesmärkide 

saavutamiseks toetatakse InvestEU 

programmiga ka II lisa punktis 8 osutatud 

kultuuri-, loome- ja audiovisuaalsektoris 

tehtavaid rahastamis- ja 

investeerimistoiminguid 

valdkondadevahelise eesmärgina tihedas 

koostoimes programmi „Loov Euroopa” 

(2021–2027) loomist käsitleva määruse 

sätetega. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) jätkusuutliku taristu poliitikaharu: 

hõlmab jätkusuutlikke investeeringuid 

sellistes valdkondades nagu transport, 

energia, digitaalne ühenduvus, tooraine 

tarnimine ja töötlemine, kosmos, ookeanid 

a) jätkusuutliku taristu poliitikaharu: 

hõlmab jätkusuutlikke investeeringuid 

sellistes valdkondades nagu transport, 

energia, digitaalne ühenduvus, haridus, 

kultuur, tooraine tarnimine ja töötlemine, 
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ja vesi, jäätmed, loodus ja muu 

keskkonnataristu, seadmed, liikuv vara ja 

innovaatiliste tehnoloogiate 

kasutuselevõtmine, mis aitavad kaasa liidu 

keskkonnaalase või sotsiaalse 

jätkusuutlikkuse või mõlema eesmärkide 

saavutamisele või vastab liidu 

keskkonnaalase või sotsiaalse 

jätkusuutlikkuse standarditele; 

kosmos, ookeanid ja vesi, jäätmed, loodus 

ja muu keskkonnataristu, kultuuripärand, 

sport, seadmed, liikuv vara ja innovaatiliste 

tehnoloogiate kasutuselevõtmine, mis 

aitavad kaasa liidu keskkonnaalase või 

sotsiaalse jätkusuutlikkuse või mõlema 

eesmärkide saavutamisele või vastavad 

liidu keskkonnaalase või sotsiaalse 

jätkusuutlikkuse standarditele; 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) teadusuuringute, innovatsiooni ja 

digitaliseerimise poliitikaharu: hõlmab 

teadusuuringuid ja innovatsiooni, 

teadustulemuste ülekandmist turule, 

innovatiivsete lahenduste tutvustamist ja 

kasutuselevõttu, toetust muude 

innovatiivsete ettevõtete kui VKEd kasvu 

edendamiseks ning liidu tööstuse 

digitaliseerimist; 

b) teadusuuringute, innovatsiooni, 

kultuuri, hariduse ja digitaliseerimise 

poliitikaharu: hõlmab teadusuuringuid ja 

innovatsiooni, teadustulemuste 

ülekandmist turule, innovaatiliste 

lahenduste tutvustamist ja kasutuselevõttu, 

toetust muude innovaatiliste ettevõtete kui 

VKEd kasvu edendamiseks ning liidu 

tööstuse digitaliseerimist ja kultuuri- ja 

loomesektori suutlikkuse suurendamist; 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) VKEde poliitikaharu: juurdepääs 

rahastamisele ja rahastamise kättesaadavus 

VKEdele ja põhjendatud juhtudel 

väikestele keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjatele; 

c) VKEde poliitikaharu: juurdepääs 

rahastamisele ja rahastamise kättesaadavus 

VKEdele ja põhjendatud juhtudel 

väikestele keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjatele, idufirmadele ja noorte 

loodud ettevõtetele, eelkõige kultuuri- ja 

loomesektoris; 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) sotsiaalvaldkonna investeeringute 

ja oskuste poliitikaharu: mikrorahastamine, 

sotsiaalsete ettevõtete rahastamine ja 

sotsiaalmajandus; oskused, haridus, 

koolitus ja nimetatud valdkondadega 

seotud teenused; sotsiaaltaristu (sealhulgas 

sotsiaal- ja üliõpilaste eluasemed); 

sotsiaalne innovatsioon; tervishoid ja 

pikaajaline hooldus; kaasavus ja 

juurdepääsetavus; sotsiaalse eesmärgiga 

kultuuritegevus; haavatavatele isikute, 

sealhulgas kolmanda riigi kodanike 

integreerimine. 

d) sotsiaal- ja kultuurivaldkonna 

investeeringute ja oskuste poliitikaharu: 

mikrorahastamine, sotsiaalsete ettevõtete 

rahastamine, sotsiaalmajandus ja 

mittetulundussektor; oskused, haridus, 

koolitus ja nimetatud valdkondadega 

seotud teenused; sotsiaaltaristu (sealhulgas 

haridusasutuste ning sotsiaal- ja 

üliõpilaseluruumide korrashoid ja 

kaasajastamine); sotsiaalne innovatsioon; 

tervishoid ja pikaajaline hooldus; kaasavus 

ja juurdepääsetavus; sotsiaalse eesmärgiga 

kultuuri- ja sporditegevus; noortega, 

eelkõige mittetöötavate ja mitteõppivate 

noortega seotud meetmed; kultuuri- ja 

loomealal tegutsevad VKEd ja 

kultuuridevahelise dialoogi ja 

ühtekuuluvuseesmärkidega seotud 

organisatsioonid ning haavatavate isikute, 

sealhulgas kolmandate riikide kodanike 

integreerimine. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) hinnata mõju teatavate piirkondade 

või elanikkonnarühmade sotsiaalsele 

kaasatusele. 

(c) hinnata mõju teatavate piirkondade 

või elanikkonnarühmade sotsiaalsele 

kaasatusele, pöörates erilist tähelepanu 

mittetöötavatele ja mitteõppivatele 

noortele. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Rakenduspartnerid seavad 
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eesmärgiks, et vähemalt 10 % VKEde 

poliitikaharu raames tehtavatest 

investeeringutest aitaksid kaasa liidu 

kultuuri ja kultuuripärandiga seotud 

eesmärkide saavutamisele koostoimes 

programmi „Loov Euroopa” (2021–2027) 

loomist käsitleva määruse sätetega. 

 

Muudatusettepanek  32 

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 ning et ta on tervikuna sooliselt 

tasakaalustatud. Arvestades käesoleva 

programmi II lisa punktis 8 osutatud 

sektorite rahastamise ja neisse 

investeerimise eripära ja sellega seotud 

riski, tuleb iga poliitikaharu puhul 

kaasata ekspert, kellel on kultuuri-, 

loome- ja audiovisuaalvaldkonda 

investeerimise kogemusi. Sellise eksperdi 

häält võetakse lõikes 1 osutatud 

investeerimiskomisjonidele antud 

ülesannete puhul arvesse. 

 

Muudatusettepanek  33 

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 

(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 
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finantsvahendajad saaksid rakendada 

rahastamis- ja investeerimistoiminguid 

selliste üksuste toetuseks, kellel on raskusi 

juurdepääsul rahastamisele, sealhulgas 

toetades riskianalüüsi suutlikkuse 

arendamist või valdkondlike teadmiste 

täiendamist. 

finantsvahendajad saaksid rakendada 

rahastamis- ja investeerimistoiminguid 

selliste üksuste toetuseks, kellel on raskusi 

juurdepääsul rahastamisele, sealhulgas 

toetades riskianalüüsi suutlikkuse 

arendamist või valdkondlike teadmiste 

täiendamist, eelkõige kultuuri- ja 

loomesektoris. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) ökosüsteemide parandamine ja 

taastamine ning sellega seotud teenused; 

(d) ökosüsteemide ja nendega seotud 

teenuste parandamine ja taastamine; 

looduslike arheoloogiliste leiukohtade ja 

kultuurimälestiste säilitamine ja kaitse; 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (h a) kliimamuutustega seotud 

probleemide lahendamine ja kestliku 

kultuuripärandi edendamine, eelkõige 

Euroopa materiaalse ja immateriaalse 

kultuuripärandi kaitse strateegiad ja 

vahendid. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) uued tehnoloogiad, näiteks 

kultuuri- ja loometoodetele ja -teenustele 

rakendatav tehnoloogia; 
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Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a b) kultuuri- ja loomemajandus ning -

sektorid – nt võimendatud 

reaalsus/virtuaalreaalsus, 

süübekeskkonnad, inimese ja arvuti 

vahelised liidesed, internetiprotokolli ja 

pilveandmetöötluse taristud, 5G võrgud, 

uusmeedia; 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt f a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (f a) digitehnoloogia kasutamine 

Euroopa materiaalse ja vaimse 

kultuuripärandi säilitamiseks ja 

taastamiseks; 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt f b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (f b) intellektuaalomandiõiguste 

tehniline haldamine. 

 

Muudatusettepanek  40 

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, 
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reklaam, kultuuripärand, traditsiooniline 

käsitöö, muuseumid, sport, disain, kino, 

teater, muusika, kujutav kunst, 

kirjastamine, videomängud. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – 1. jagu – punkt 8 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 8 a. Spordiga seotud valdkonnad; 

spordirajatistesse tehtavate 

investeeringute kestlikkus ja tootlikkus, 

spordiüritused ja partnerlused teiste 

valdkonna sektoritega. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

9. Turism. 9. Turism, sealhulgas kestlikku 

turismi edendavad projektid, mis on 

seotud mis tahes vormis temaatilise 

turismiga, nagu kultuuri- ja 

religiooniturism ja palverännakud, 

spordi- ja haridusturism, maaturism ja 

noorteturism. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt d – alapunkt i 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) haridus ja koolitus, sealhulgas 

alusharidus ja lapsehoid, õppehooned, 

üliõpilaselamud ja digiseadmed; 

i) haridus ja koolitus, sealhulgas 

alusharidus, koolieelne haridus, laste 

kasvatus ja lapsehoid, õppehoonete 

hooldamine ja ajakohastamine, 

sealhulgas seismilise eesmärgiga 

täiendused ja arhitektuuriliste takistuste 
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kõrvaldamine, üliõpilaselamud ja 

digiseadmed; 

 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt f 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) sotsiaalse eesmärgiga 

kultuuritegevus; 

(f) sotsiaalse eesmärgiga 

kultuuritegevus ja spordiüritused; 

haavatavate rühmade, sotsiaalse 

kaasatuse ja heategevuse toetamine; 
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