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LÜHISELGITUS 

Komisjon esitas 6. juunil 2018 ettepaneku InvestEU programmi kohta. Komisjon teeb 

ettepaneku luua olemasolevatele rahastamisvahenditele ja eelkõige EFSI-le tuginedes ühtne 

fond, mille aluseks on 38 miljardi suurune ELi tagatis, et kaasata ELi sisepoliitikat toetavate 

strateegiliste investeeringute jaoks avaliku ja erasektori rahalisi vahendeid laenude, tagatiste, 

omakapitali või muude turupõhiste vahendite vormis. InvestEU fondile hõlpsama juurdepääsu 

tagamiseks luuakse ühtlasi ka InvestEU nõustamiskeskus ja InvestEU portaal. 

InvestEU fondi puhul on peetud silmas nelja poliitikavaldkonda („poliitikaharu“), mille kohta 

on esitatud soovituslikud investeeritavad summad (Euroopa Komisjoni otsusega on võimalik 

neid suurendada 15 % võrra): 

1) jätkusuutlik taristu (kuni 11,5 miljardit),  

2) teadusuuringud, innovatsioon ja digitaliseerimine (kuni 11,25 miljardit),  

3) väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (kuni 11,25 miljardit) ning  

4) sotsiaalvaldkonna investeeringud ja oskused (4 miljardit).  

Arvamuse esitaja tehtud muudatusettepanekud puudutavad üksnes ENVI-komisjoni otsesesse 

pädevusse kuuluvaid küsimusi, nagu kliimaküsimuste peavoolustamisele kaasaaitamine ning 

liidu eesmärkide ja standardite järgimine. Sellest tulenevalt eelistas arvamuse esitaja mitte teha 

muudatusettepanekuid InvestEU tagatise haldamise ja programmi juhtimise kohta, millega 

tegelevad ühiselt ECON- ja BUDG-komisjon.  

Arvamuse esitaja väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle, pidades eriti silmas suuremat 

keskendumist jätkusuutlikkusele. InvestEU peaks tagama projektide süstemaatilise 

jätkusuutlikkuse seisukohast hindamise. Seetõttu peaks komisjon võtma kõigi programmi 

poliitikaharude jaoks vastu üksikasjalikud jätkusuutlikkuse miinimumnõuded, mis näiteks 

kehtivad praegu EFSI raames antava EIP toetuse puhul. See tähendaks, et jätkusuutlikkuse 

seisukohast tuleks hinnata kõiki olulist liidu toetust saavaid projekte. 

Et järgida Euroopa Parlamendi seisukohta kliimaküsimuste peavoolustamise suhtes ja aidata 

kaasa kogu ELi eelarves 30 % ulatuses tehtavate kliimaga seotud kulutuste eesmärgi 

saavutamisele, tuleks InvestEU programmile seada 35 % suurune üldine eesmärk. Tuleks 

kehtestada selged kõlblikkuskriteeriumid ning usaldusväärne ja läbipaistev jälgimismeetod, 

tuginedes EIP poolt sel eesmärgil kasutatud ja rahvusvahelistes finantsasutustes kokku lepitud 

kõlblikkuskriteeriumidele.  

EFSI on küll alates 2015. aastast teinud kogu ELi 335 miljardi ulatuses täiendavaid 

investeeringuid ning see on aidanud kõrvaldada investeeringute puudujääki, kuid kavandada 

tuleb suuremat keskendumist ELi poliitilistele eesmärkidele. InvestEU programm peaks olema 

mõeldud eelkõige selliste projektide toetamiseks, mis on kõrgema riskiprofiiliga kui turul 

üldiselt tavaks, ning mis võivad aidata kaasa liidu 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika 

raamistiku eesmärkide ning Pariisi kokkuleppes sõnastatud pikaajaliste eesmärkide 

saavutamisele.  

Eelkõige on vaja suurendada investeeringuid vähese CO2-heitega tööstusprojektidesse, et 

kiirendada ELi tööstuse CO2-heite vähendamist. Seepärast peaks Euroopa Komisjon määrama 

dialoogis tööstusringkondadega kindlaks ühist huvi pakkuvad tööstusprojektid ning hõlbustama 

nende juurdepääsu ELi eri rahastamisvahendite kaudu antavale rahalisele toetusele.  

Et saada selge ettekujutuse sellest, kui suur võib olla InvestEU programmi panus vähese CO2-

heitega majandusse, tuleks esitada teave CO2-heite vältimise kohta. Kõlblikkuskriteeriumide 
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piirmäärade kindlaksmääramisel tuleks siiski olla ettevaatlik, et mitte takistada järkjärgulist 

arengut. Kuna murrangulised lahendused ei sünni üleöö, peaks InvestEU programmi raames 

olema võimalik toetada järkjärgulisi edusamme edasise innovatsiooni edendamiseks.  

Programmi juhtimise küsimuses tuleks säilitada Euroopa Parlamendi osalemine, nagu see on 

praegu ette nähtud EFSI-s. Seetõttu teeb arvamuse koostaja ettepaneku, et parlament määraks 

rakenduspartnerite esindajate koosseisus kogunevasse nõuandekogusse sõltumatu eksperdi. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 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 

investeeringud innovatsiooni, 

teadusuuringutesse, oskustesse, taristusse 

ning väikestesse ja keskmise suurusega 

ettevõtetesse (VKEd) ja idufirmadesse, 

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 
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sektorites, et saavutada liidu poliitilised 

eesmärgid. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Euroopa sõltub imporditud 

ressurssidest rohkem kui ükski teine 

piirkond maailmas ja et paljud ressursid 

on suhteliselt lühikese aja pärast 

ammendumas. Euroopa 

konkurentsivõimet saab oluliselt 

parandada ressursside lisandväärtuse 

suurendamisega majanduses ning 

Euroopa allikatest pärit materjalide 

jätkusuutliku tarnimise edendamisega. 

 

Muudatusettepanek  3 

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, pakett 

„Puhas energia kõigile eurooplastele“, ELi 

ringmajanduse loomise tegevuskava, 

programm „Horisont 2020“, 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  4 
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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 

liidu poliitiliste eesmärkide saavutamisele. 

(5) InvestEU fond peaks aitama 

parandada liidu konkurentsivõimet, 

sealhulgas innovatsiooni, ringmajanduse 

suunas liikumise, digitaliseerimise ja 

tipptasemel teaduse 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 

olema laialdaselt reklaamitud ja põhinema 

nõudlusel, samas kui InvestEU fondi toetus 

peaks samal ajal aitama kaasa liidu 

poliitiliste eesmärkide saavutamisele. 

 

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, et soodustada 

ressursitõhusust, keskkonnahoidlikku ja 

jätkusuutlikku majanduskasvu, 

investeeringuid, tööhõivet ja kestlikkust, 

ning aitama seega kaasa heaolu 

parandamisele ja sissetulekute õiglasemale 

jaotusele liidus. InvestEU fondi kaudu 

sekkumine peaks täiendama muid liidu 

antavaid toetusi. 
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Liit kiitis heaks eesmärgid, mis on 

sätestatud ÜRO säästva arengu 

tegevuskavas 2030 ja selle kestliku arengu 

eesmärkides ning 2015. aasta Pariisi 

kokkuleppes, samuti Sendai katastroofiohu 

vähendamise raamistikus 2015–2030. 

Kokkulepitud eesmärkide, sealhulgas liidu 

keskkonnapoliitika eesmärkide 

saavutamiseks tugevdatakse 

märkimisväärselt kestliku arengu 

edendamise meetmeid. Seepärast tuleks 

InvestEU fondi ülesehituses võimalikult 

palju arvesse võtta kestliku arengu 

põhimõtteid. 

(7) Liit kiitis heaks eesmärgid, mis on 

sätestatud ÜRO säästva arengu 

tegevuskavas 2030 ja selle kestliku arengu 

eesmärkides ning 2015. aasta Pariisi 

kokkuleppes, samuti Sendai katastroofiohu 

vähendamise raamistikus 2015–2030. 

Kokkulepitud eesmärkide, sealhulgas liidu 

keskkonnapoliitika eesmärkide 

saavutamiseks tugevdatakse 

märkimisväärselt kestliku arengu 

edendamise meetmeid ning lõpetatakse 

järk-järgult keskkonnale kahjulike ainete 

kasutamine. Seepärast tuleks InvestEU 

fondi ülesehituses võtta aluseks kestliku 

arengu põhimõtted. 

 

Kompromissmuudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Kajastades kliimamuutusega 

toimetuleku olulisust kooskõlas liidu 

kohustustega Pariisi kliimaleppe 

rakendamise osas ning selleks et saavutada 

ÜRO säästva arengu eesmärke, aitab 

InvestEU programm kliimameetmeid liidu 

poliitikas laiemalt kajastada ja liikuda selle 

üldeesmärgi suunas, et liidu 

eelarvekulutustest eraldataks 25 % 

kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 

InvestEU programmi raames võetavad 

meetmed peaksid panustama 30 % 

InvestEU programmi kogu 

rahastamispaketist kliimaeesmärkidele. 

Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 

InvestEU programmi ettevalmistamise ja 

rakendamise käigus ning neid hinnatakse 

uuesti programmi hindamis- ja 

(9) Kajastades kliimamuutusega 

toimetuleku olulisust kooskõlas liidu 

kohustustega Pariisi kliimaleppe 

rakendamise osas ning selleks et saavutada 

ÜRO säästva arengu eesmärke, aitab 

InvestEU programm kliimameetmeid liidu 

poliitikas laiemalt kajastada ja liikuda selle 

üldeesmärgi suunas, et liidu 

eelarvekulutustest eraldataks 30 % 

kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 

InvestEU programmi raames võetavad 

meetmed peaksid panustama 40 % 

InvestEU programmi kogu 

rahastamispaketist kliimaeesmärkidele. 

Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 

InvestEU programmi ettevalmistamise ja 

rakendamise käigus ning neid hinnatakse 

uuesti programmi hindamis- ja 
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läbivaatamismenetluste käigus. läbivaatamismenetluste käigus. 

 

Kompromissmuudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) InvestEU fondi panust 

kliimaeesmärkide saavutamisse jälgitakse 

ELi kliimakulutuste seiresüsteemi kaudu, 

mille on välja töötanud komisjon koostöös 

rakenduspartneritega ja mille puhul 

kasutatakse kriteeriume, mis on kehtestatud 

[määrusega, millega luuakse raamistik 

jätkusuutlike investeeringute 

hõlbustamiseks14), et määrata kindlaks, kas 

majandustegevus on keskkonnasäästlik. 

(10) InvestEU fondi panust 

kliimaeesmärkide saavutamisse jälgitakse 

seiresüsteemi kaudu, mille on delegeeritud 

õigusaktidega välja töötanud komisjon 

koostöös rakenduspartneritega ja mille 

puhul kasutatakse kriteeriume, mis on 

kehtestatud [määrusega, millega luuakse 

raamistik jätkusuutlike investeeringute 

hõlbustamiseks14), et määrata kindlaks, kas 

majandustegevusel on konkreetne 

kliimamuutusi leevendav mõju või kas see 

aitab suurendada vastupanuvõimet 

kliimamuutustele.  

__________________ __________________ 

14 COM(2018)353. 14 COM(2018)353. 

 

Muudatusettepanek  9 

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 

(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. Paljude nende 

keskkonnariskide algpõhjus on 

ressursside jätkusuutmatu kasutamine. 
Keskkonnakaitse põhimõtted tugevalt 

lõimitud aluslepingutesse ja paljudesse 
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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. Seepärast tuleks 

keskkonnasäästlikkuse eesmärkidele 

eraldatud investeeringuid jälgida, 

kasutades ühtset metoodikat kooskõlas 

metoodikaga, mis on välja töötatud liidu 

muude programmide raames kliima, 

bioloogilise mitmekesisuse ja õhusaaste 

valdkonnas, et saaks hinnata 

investeeringute individuaalset ja 

kombineeritud mõju looduskapitali 

põhikomponentidele, sealhulgas õhule, 

veele, maale ja bioloogilisele 

mitmekesisusele. 

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. Seepärast tuleks 

keskkonnasäästlikkuse eesmärkidele 

eraldatud investeeringuid jälgida, 

kasutades ühtset metoodikat kooskõlas 

metoodikaga, mis on välja töötatud liidu 

muude programmide raames kliima, 

bioloogilise mitmekesisuse ja õhusaaste 

valdkonnas, 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 

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). 

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 

detsembri 2016. aasta direktiiv (EL) 

2016/2284, mis käsitleb teatavate 

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  10 

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 

(12) Kõiki liidu toetust saavaid projekte 

tuleks hinnata kestlikkuse seisukohast 

investeeringu suurusele ja liigile vastavate 

suuniste alusel, mille peaks välja töötama 
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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. 

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  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 a)  EIP keskkonna- ja sotsiaaltavade 

käsiraamat, mis tõlgendab EIP avaldust 

keskkonna- ja sotsiaalsete põhimõtete 

ning normide kohta, võiks olla 

keskkonna- ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse 

kontrolli määratlemisel ja rakendamisel 

abiks, et tagada kõikide 

rahastamismeetmete koosküla keskkonna- 

ja sotsiaalsete standarditega. 

 

 

Muudatusettepanek  12 

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 

(13) Madal taristuinvesteeringute määr 

liidus finantskriisi ajal pärssis liidu 

suutlikkust soodustada jätkusuutlikku 

majanduskasvu, konkurentsivõimet ja 

lähenemist. Mahukad investeeringud 

Euroopa taristusse on esmatähtsad, et 

saavutada liidu ja liikmesriikide kestliku 

arengu eesmärgid, sealhulgas energia- ja 

kliimaeesmärgid aastaks 2030, samuti 
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fondi toetus olema suunatud 

investeeringutele transpordi, energia, 

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. 

Pariisi kokkuleppe eesmärgid. Seetõttu 

peaks InvestEU fondi toetus olema 

suunatud investeeringutele puhta 

transpordi, energia, eriti energiatõhususe 

ja taastuvenergia, keskkonna, 

kliimameetmete, merenduse ja digitaalse 

taristu valdkonnas, pöörates erilist 

tähelepanu elutähtsatele investeeringutele 

taristutesse ja sotsiaalvaldkonda seoses 

üleminekupiirkondade 

ümberkujundamisega. Selles kontekstis 

tuleks võimaluse korral püüda saavutada 

koostoimet piirkondlike ja riiklike 

poliitiliste eesmärkidega, näiteks asbesti 

eemaldamine katustest, kodudest ja 

pinnasest. 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. 

 

Muudatusettepanek  13 

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 

(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 
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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. 

konkurentsivõimet, tema kodanike 

elukvaliteeti ning energia- ja 

kliimaeesmärkide saavutamist. 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. 

 

Muudatusettepanek  14 

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 ja tuua kasu 

kõikidele liidu linna- ja maapiirkondade 

kodanikele ja ettevõtetele. Tugevale 

digitaalse ühtse turu strateegia 

poliitikaraamistikule peaksid nüüd 

järgnema sama ambitsioonikad 

investeeringuid, sealhulgas tehisintellekti. 

 

Muudatusettepanek  15 

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 

(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 
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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 

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. 

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 

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, lihtsustades 

nende juurdepääsu rahastamisele ja 

pakkudes 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. 

Sellised programmid nagu COSME ja 

„Horisont 2020“ on olnud VKEde jaoks 

olulised, sest need on soodustanud 

juurdepääsu rahastamisele kõigis ettevõtte 

elutsükli etappides, ning peale selle andis 

oma panuse EFSI, mille võimalused 

VKEd kiiresti kasutusele võtsid. InvestEU 

fond peaks andma võimaluse keskenduda 

konkreetsetele sihipärastele 

finantstoodetele. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) InvestEU fond peaks olema avatud 

selliste kolmandate riikide osalusele, mis 

on Euroopa Vabakaubanduse 

Assotsiatsiooni liikmed, ühinevad riigid, 

kandidaatriigid ja potentsiaalsed 

kandidaatriigid, naabruspoliitikaga 

hõlmatud riigid ja muud riigid, kooskõlas 

tingimustega, mis on sätestatud liidu ja 

kõnealuste riikide vahel. See peaks 

(21) Samade reeglite ja eeskirjade järgi 

peaks InvestEU fond olema avatud selliste 

kolmandate riikide osalusele, mis on 

Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni 

liikmed, ühinevad riigid, kandidaatriigid ja 

potentsiaalsed kandidaatriigid, 

naabruspoliitikaga hõlmatud riigid ja muud 

riigid, kooskõlas tingimustega, mis on 

sätestatud liidu ja kõnealuste riikide vahel. 
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võimaldama pidevat koostööd asjaomaste 

riikidega, kui see on asjakohane, eelkõige 

teadusuuringute ja innovatsiooni ning 

VKEde valdkonnas. 

See peaks võimaldama pidevat koostööd 

asjaomaste riikidega, kui see on 

asjakohane, eelkõige teadusuuringute ja 

innovatsiooni ning VKEde valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(28) Sõltumatutest ekspertidest koosnev 

investeeringute komitee peaks jõudma 

seisukohale seoses ELi tagatise vormis 

toetuse andmisega rahastamis- ja 

investeerimistoimingutele, mis vastavad 

kõlblikkuskriteeriumidele, andes seeläbi 

projektidega seotud investeeringute 

hindamise raames väliseksperdi arvamuse. 

Investeeringute komitee peaks olema eri 

koosseisudes, et parimal viisil hõlmata 

erinevaid poliitikavaldkondi ja sektoreid. 

(28) Sõltumatutest ekspertidest koosnev 

investeeringute komitee peaks jõudma 

seisukohale seoses ELi tagatise vormis 

toetuse andmisega rahastamis- ja 

investeerimistoimingutele, mis vastavad 

kõlblikkuskriteeriumidele, andes seeläbi 

projektidega seotud investeeringute 

hindamise raames väliseksperdi arvamuse. 

Investeeringute komitee peaks olema eri 

koosseisudes, et parimal viisil hõlmata 

erinevaid poliitikavaldkondi ja sektoreid, 

kuid nendes koosseisudes on alati 

nullsüsinikdioksiidiheitega majandusele 

ülemineku eksperdid. Investeeringute 

komiteesse peaksid kuuluma ka 

kodanikühiskonna esindajad. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(29) InvestEU fondi kasutuselevõtuks 

vajalike rakenduspartnerite valikul peaks 

komisjon võtma arvesse vastaspoole 

suutlikkust täita InvestEU fondi eesmärke 

ja panustada oma vahenditega, et tagada 

piisav geograafiline katvus ja hajutatus, 

maksimaalselt kaasata erainvestoreid, 

tagada piisav riskide hajutatus ja pakkuda 

uusi lahendusi, et kõrvaldada turutõrked ja 

lahendada mitteoptimaalseid 

investeerimisolukordi. Võttes arvesse 

(29) InvestEU fondi kasutuselevõtuks 

vajalike rakenduspartnerite valikul peaks 

komisjon võtma arvesse vastaspoole 

suutlikkust täita InvestEU fondi eesmärke 

ja panustada oma vahenditega, et tagada 

piisav geograafiline katvus ja hajutatus, 

maksimaalselt kaasata erainvestoreid, 

tagada piisav riskide hajutatus ja pakkuda 

uusi lahendusi, et kõrvaldada turutõrked ja 

lahendada mitteoptimaalseid 

investeerimisolukordi. Võttes arvesse 
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aluslepingute kohast Euroopa 

Investeerimispanga (EIP) grupi rolli, grupi 

suutlikkust tegutseda kõigis liikmesriikides 

ning praeguste rahastamisvahendite ja 

EFSI raames saadud kogemusi, peaks 

Euroopa Investeerimispanga grupp jääma 

privilegeeritud rakenduspartneriks 

InvestEU fondi ELi osa raames. Lisaks EIP 

grupile peaksid riiklikud tugipangad või 

finantseerimisasutused olema võimelised 

pakkuma täiendavaid finantstooteid, 

pidades silmas, et nende kogemused ja 

suutlikkus piirkondlikul tasandil võib tuua 

kasu avaliku sektori vahendite mõju 

maksimeerimisel liidu territooriumil. 

Lisaks peaks olema võimalik kasutada 

rakenduspartnerina muid rahvusvahelisi 

finantseerimisasutusi, eriti juhul, kui neil 

on suhteline eelis eriteadmiste ja 

kogemuste seisukohast teatavates 

liikmesriikides. Samuti peaks olema 

võimalik rakenduspartnerina tegutseda 

muudel üksustel, kes täidavad 

finantsmääruses sätestatud kriteeriume. 

aluslepingute kohast Euroopa 

Investeerimispanga (EIP) grupi rolli, grupi 

suutlikkust tegutseda kõigis liikmesriikides 

ning praeguste rahastamisvahendite ja 

EFSI raames saadud kogemusi, peaks 

Euroopa Investeerimispanga grupp jääma 

privilegeeritud rakenduspartneriks 

InvestEU fondi ELi osa raames. Lisaks EIP 

grupile peaksid riiklikud või piirkondlikud 

tugipangad või finantseerimisasutused 

olema võimelised pakkuma täiendavaid 

finantstooteid, pidades silmas, et nende 

kogemused ja suutlikkus piirkondlikul 

tasandil võib tuua kasu avaliku sektori 

vahendite mõju maksimeerimisel liidu 

territooriumil. Lisaks peaks olema 

võimalik kasutada rakenduspartnerina 

muid rahvusvahelisi finantseerimisasutusi, 

eriti juhul, kui neil on suhteline eelis 

eriteadmiste ja kogemuste seisukohast 

teatavates liikmesriikides. Samuti peaks 

olema võimalik rakenduspartnerina 

tegutseda muudel üksustel, kes täidavad 

finantsmääruses sätestatud kriteeriume. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 44 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(44) Kolmandad riigid, kes kuuluvad 

Euroopa Majanduspiirkonda, võivad 

osaleda liidu programmides EMP lepingu 

alusel kehtestatud koostööraamistikus, 

milles nähakse ette programmide 

rakendamine kõnealuse lepingu alusel 

tehtava otsusega. Ka kolmandad riigid 

võivad osaleda muude õigusaktide alusel. 

Käesolevasse määrusesse tuleks lisada 

eraldi säte, et anda vajalikud õigused ja 

juurdepääs vastutavale eelarvevahendite 

käsutajale, Euroopa Pettustevastane 

Ametile ja Euroopa Kontrollikojale, et nad 

saaksid täielikult kasutada oma vastavaid 

volitusi. 

(44) Tingimusel et täidetakse kõiki 

konkreetsete programmide reegleid ja 

juhiseid, võivad kolmandad riigid, kes 

kuuluvad Euroopa Majanduspiirkonda, 

osaleda liidu programmides EMP lepingu 

alusel kehtestatud koostööraamistikus, 

milles nähakse ette programmide 

rakendamine kõnealuse lepingu alusel 

tehtava otsusega. Ka kolmandad riigid 

võivad osaleda muude õigusaktide alusel. 

Käesolevasse määrusesse tuleks lisada 

eraldi säte, et anda vajalikud õigused ja 

juurdepääs vastutavale eelarvevahendite 

käsutajale, Euroopa Pettustevastane 

Ametile ja Euroopa Kontrollikojale, et nad 

saaksid täielikult kasutada oma vastavaid 
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volitusi. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 46 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(46) Selleks et täiendada käesoleva 

määruse vähemolulisi sätteid 

investeerimissuunistega, millele 

rahastamis- ja investeerimistoimingud 

peavad vastama, hõlbustada 

tulemusnäitajate kiiret ja paindlikku 

kohandamist ning kohandada eraldiste 

määra, tuleks anda komisjonile õigus võtta 

kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 

õigusakte seoses eri poliitikaharude alla 

kuuluvate rahastamis- ja 

investeerimistoimingute jaoks 

investeerimissuuniste koostamisega, 

käesoleva määruse III lisa läbivaatamisega, 

et vaadata läbi või täiendada näitajaid, ja 

eraldiste määra kohandamisega. On eriti 

oluline, et komisjon korraldaks oma 

ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 

tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 

viidaks läbi kooskõlas 13. aprill 2016 

institutsioonidevahelise parema 

õigusloome kokkuleppes sätestatud 

põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 

võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamises, saavad Euroopa 

Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 

liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 

nende ekspertidel on pidev juurdepääs 

komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 

kus arutatakse delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamist. 

(46) Selleks et täiendada käesoleva 

määruse vähemolulisi sätteid suunistega 

selle kohta, kuidas rahastamist taotlevad 

arendajad peaksid esitama asjakohast 

teavet rahastamis- ja 

investeerimistoimingute hindamise kohta 

kliima, keskkonna ja sotsiaalse 

jätkusuutlikkuse seisukohast, 

investeerimissuunistega, millele 

rahastamis- ja investeerimistoimingud 

peavad vastama, hõlbustada 

tulemusnäitajate kiiret ja paindlikku 

kohandamist ning kohandada eraldiste 

määra, tuleks anda komisjonile õigus võtta 

kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 

õigusakte seoses eri poliitikaharude alla 

kuuluvate rahastamis- ja 

investeerimistoimingute jaoks 

investeerimissuuniste koostamisega, 

käesoleva määruse III lisa läbivaatamisega, 

et vaadata läbi või täiendada näitajaid, ja 

eraldiste määra kohandamisega. On eriti 

oluline, et komisjon korraldaks oma 

ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 

tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 

viidaks läbi kooskõlas 13. aprill 2016 

institutsioonidevahelise parema 

õigusloome kokkuleppes sätestatud 

põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 

võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamises, saavad Euroopa 

Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 

liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 

nende ekspertidel on pidev juurdepääs 

komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 

kus arutatakse delegeeritud õigusaktide 
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ettevalmistamist. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 47 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (47 a) Tuleks rõhutada, et eri liiki 

rahastamisvahendeid on vaja rangelt 

kooskõlastada, et vältida dubleerimist ja 

saavutada piirkondlik tasakaal. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 15 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 a) „idufirma“ – sageli 

tehnoloogiapõhiselt tegutsev äriühing, 

mis ühendab endas üldiselt kiire kasvu, 

suure usalduse toote- ja 

protsessiinnovatsiooni ning uuenduslike 

rahastamisvõimaluste vastu, suure 

tähelepanu uutele tehnoloogiaarendustele 

ning sageli ka koostööplatvormidele; 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) liidu majanduse jätkusuutlikkus ja 

majanduskasv; 

(b) liidu majanduse jätkusuutlikkus ja 

majanduskasv, sealhulgas kliimamuutuste 

leevendamine ja nendega kohanemine, 

samuti üleminek ringmajandusele; 
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Muudatusettepanek  24 

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 teadusuuringute, 

innovatsiooni ja digitaliseerimise 

valdkonnas; muu hulgas võimaldada 

õigeaegne üleminek vähese CO2-heitega 

majandusele ja ringmajandusele.  

 

Muudatusettepanek  25 

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 ja lihtsustada 

juurdepääsu rahastamisele ja rahastamise 

kättesaadavust VKEdele ja põhjendatud 

juhtudel väikestele keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele; 

 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 8 lõike 1 punktis a osutatud 

InvestEU fondi ELi osasse ja artikli 7 

lõikes 1 osutatud igasse poliitikaharusse 

võivad teha osamakseid järgmised 

kolmandad riigid, et osaleda teatavates 

finantstoodetes kooskõlas [finantsmääruse] 

[artikli 218 lõikega 2]: 

Tingimusel et täidetakse kõiki 

konkreetsete programmide reegleid ja 

juhiseid, võivad artikli 8 lõike 1 punktis a 

osutatud InvestEU fondi ELi osasse ja 

artikli 7 lõikes 1 osutatud igasse 

poliitikaharusse teha osamakseid järgmised 

kolmandad riigid, et osaleda teatavates 

finantstoodetes kooskõlas [finantsmääruse] 

[artikli 218 lõikega 2]: 
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Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. InvestEU fond tegutseb järgmise 

nelja poliitikaharu kaudu, mis aitavad 

kõrvaldada turutõrkeid või lahendada 

mitteoptimaalseid investeerimisolukordi 

nende konkreetse kohaldamisala ulatuses: 

1. InvestEU fond tegutseb järgmise 

nelja poliitikaharu kaudu, mis aitavad 

kõrvaldada turutõrkeid või lahendada 

mitteoptimaalseid investeerimisolukordi 

nende konkreetse kohaldamisala ulatuses: 

a) jätkusuutliku taristu poliitikaharu: 

hõlmab jätkusuutlikke investeeringuid 

sellistes valdkondades nagu transport, 

energia, digitaalne ühenduvus, tooraine 

tarnimine ja töötlemine, kosmos, ookeanid 

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; 

a) jätkusuutliku taristu poliitikaharu: 

hõlmab keskkonnaalaselt, majanduslikult 

ja sotsiaalselt jätkusuutlikke 

investeeringuid sellistes valdkondades 

nagu transport, puhas energia, eelkõige 

taastuvenergia suurem kasutuselevõtt, 

investeeringud energiatõhususse ja 

ühenduvuse parandamine, digitaalne 

ühenduvus ja kättesaadavus eriti 

maapiirkondades, tooraine tarnimine ja 

töötlemine, kosmos, ookeanid ja vesi, 

jäätmed, loodus ja muu keskkonnataristu, 

seadmed, tööstuse dekarboniseerimine, 

vanade tööstusrajatiste 

ümberkujundamine, liikuv vara ja 

innovaatiliste tehnoloogiate 

kasutuselevõtmine; sellised investeeringud 

peavad vastama liidu keskkonnaalase või 

sotsiaalse jätkusuutlikkuse standarditele ja 

kui see on asjakohane, aitama kaasa liidu 

keskkonnaalase või sotsiaalse 

jätkusuutlikkuse või mõlema eesmärkide, 

nt ressursitõhususe saavutamisele; 

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 ja 

digitaliseerimise poliitikaharu: hõlmab 

teadusuuringuid ja innovatsiooni, 

teadustulemuste ülekandmist turule, 

innovatiivsete lahenduste tutvustamist ja 

kasutuselevõttu, toetust innovatiivsete 

ettevõtete, sh VKEd kasvu edendamiseks, 

kestlikke ettevõtlusvõimalusi ning liidu 

tööstuse digitaliseerimist; 

c) VKEde poliitikaharu: juurdepääs 

rahastamisele ja rahastamise kättesaadavus 

VKEdele ja põhjendatud juhtudel 

väikestele keskmise turukapitalisatsiooniga 

c) VKEde poliitikaharu: lihtsustatud 

juurdepääs rahastamisele ja rahastamise 

kättesaadavus VKEdele ja põhjendatud 

juhtudel väikestele keskmise 
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ettevõtjatele; turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele; 

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) sotsiaalvaldkonna investeeringute 

ja oskuste poliitikaharu: mikrorahastamine, 

sotsiaalsete ettevõtete rahastamine, 

naisettevõtlus ja sotsiaalmajandus; 

oskused, haridus, koolitus ja nimetatud 

valdkondadega seotud teenused, sh 

töötajate ümberõpe, täiendõpe ja 

ümberpaigutamine piirkondades, kus 

toimub üleminek vähese CO2-heitega 

majandusele ja tööstust seetõttu ümber 

korraldatakse; 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. 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõike 1 punktis a osutatud 

jätkusuutliku taristu poliitikaharu alla 

kuuluvad rahastamis- ja 

investeerimistoiminguid hinnatakse 

kliima, keskkonna ja sotsiaalse 

jätkusuutlikkuse seisukohast, et 

minimeerida kahjulikku mõju ning 

maksimeerida kliima-, keskkonna- ja 

sotsiaalse mõõtme kasu. Selleks esitavad 

rahastamist taotlevad projektiarendajad 

asjakohast teavet komisjon välja töötatud 

suuniste alusel. Projekte, mis jäävad alla 

suunistes kindlaks määratud suurust, ei 

hinnata. 

3. Kui nad mõjutavad keskkonda ja 

kliimat, hinnatakse lõike 1 punktides a, b, 

c, ja d osutatud poliitikaharude alla 

kuuluvaid rahastamis- ja 

investeerimistoiminguid kliima, keskkonna 

ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse seisukohast 

minimaalse jätkusuutlikkuse künnise 

järgi, et saavutada maksimaalne 

ressursitõhusus, tagada ringmajanduse 

põhimõtete järgimine ning minimeerida 

kahjulikku mõju ning maksimeerida 

kliima-, keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme 

kasu. Selleks esitavad rahastamist taotlevad 

projektiarendajad asjakohast teavet 

komisjoni poolt lõike 6 kohaselt välja 

töötatud suuniste alusel. 

Komisjoni suunised võimaldavad: Komisjoni suunised võimaldavad: 

 - a) tagada liidu keskkonnapoliitika ja 

-standardite järgimise; 

a) seoses kliimamuutustega a) seoses kliimamuutustega 
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kohanemisega tagada vastupanuvõime 

kliimamuutuse võimalikule kahjulikule 

mõjule kliimatundlikkuse ja riski 

hindamise kaudu, sealhulgas asjakohased 

kohanemismeetmed, ja seoses 

kliimamuutuste leevendamisega võtta 

kasvuhoonegaaside heite kulu ja 

kliimamuutuste leevendamise meetmete 

positiivset mõju arvesse kulude-tulude 

analüüsis; 

kohanemisega tagada vastupanuvõime 

kliimamuutuse võimalikule kahjulikule 

mõjule kliimatundlikkuse ja riski 

hindamise kaudu, sealhulgas asjakohased 

kohanemismeetmed, ja seoses 

kliimamuutuste leevendamisega võtta 

kasvuhoonegaaside heite kulu ja 

kliimamuutuste leevendamise meetmete 

positiivset mõju arvesse kulude-tulude 

analüüsis; 

b) võtta arvesse projekti kogumõju 

looduskapitali põhikomponentidele, mis on 

seotud õhu, vee, maa ja bioloogilise 

mitmekesisusega; 

b) võtta arvesse projekti kogumõju 

looduskapitali põhikomponentidele, mis on 

seotud õhu, vee, maa ja bioloogilise 

mitmekesisusega; 

c) hinnata mõju teatavate piirkondade 

või elanikkonnarühmade sotsiaalsele 

kaasatusele. 

c) hinnata mõju teatavate piirkondade 

või elanikkonnarühmade sotsiaalsele 

kaasatusele. 

 c a) välistada selliste projektide 

toetamine, mis on vastuolus keskmise ja 

pika perspektiivi kliima- ja 

energiaeesmärkide ning Pariisi 

kokkuleppe eesmärkide saavutamisega ja 

põhjustavad märkimisväärseid 

kasvuhoonegaaside heitkoguseid; 

 c b) välistada igasugune fossiilkütuste 

taristu toetamine, mis on seotud 

fossiilkütuste tootmise, töötlemise, 

turustamise, ladustamise või 

põletamisega; 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Rakenduspartnerid seavad 

eesmärgiks, et vähemalt 50 % jätkusuutliku 

taristu poliitikaharu raames tehtavatest 

investeeringutest aitavad kaasa liidu 

kliima- ja keskkonnaalaste eesmärkide 

saavutamisele. 

5. Vähemalt 40 % InvestEU raames 

tehtavatest investeeringutest aitab 

saavutada liidu kliimaeesmärke.  

 Rakenduspartnerid seavad eesmärgiks, et 

vähemalt 55 % ja 10 % jätkusuutliku 

taristu poliitikaharu raames tehtavatest 

investeeringutest aitavad kaasa vastavalt 
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liidu kliimaeesmärkide ja keskkonnaalaste 

eesmärkide saavutamisele. 

 Selgeid kõlblikkuskriteeriume ja 

usaldusväärset läbipaistvat 

jälgimismeetodit kirjeldatakse lähemalt 

lõike 6 kohaselt vastu võetud 

investeerimissuunistes. Nendes suunistes 

sätestatakse ka metoodika, mille abil 

hinnata, kui suures ulatuses aitavad 

sotsiaalsed investeeringud, mille eesmärk 

on toetada energiamahukaid piirkondi 

üleminekuperioodil, täita esimeses kahes 

lõigus osutatud künniseid. 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas artikliga 26 vastu delegeeritud 

õigusakte, et määrata kindlaks iga 

poliitikaharu investeerimissuunised. 

6. Komisjonil on õigus täiendada 

kooskõlas artikliga 26 käesolevat määrust 

ja võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 

määrata kindlaks iga lõikes 1 osutatud 

poliitikaharu investeerimissuunised. 

Investeerimissuuniste 

kindlaksmääramisel teeb komisjon 

koostööd programmi InvestEU 

rakenduspartneritega.  

 Komisjonil on ka õigus võtta kooskõlas 

artikliga 26 vastu delegeeritud õigusakte, 

et täiendada käesolevat määrust, 

sätestades lõikes 3 osutatud suunised. 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas artikliga 26 vastu delegeeritud 

õigusakte, et määrata kindlaks lõikes 1 

osutatud turutõrked ja mitteoptimaalsed 

investeerimisolukorrad, pärast 

nõuandekogult nõu saamist. 
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Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 3 – punkt a a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a a) kindlaks tehtud turutõrked ja 

mitteoptimaalsed investeerimisolukorrad, 

mida tuleks rahastatud toimingutega 

käsitleda; 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjon on esindatud mõlemas 

nõuandekogu koosseisus. 

3. Komisjon on esindatud mõlemas 

nõuandekogu koosseisus. Euroopa 

Parlament nimetab sõltumatu eksperdi, 

kes on rakenduspartnerite esindajate 

nõuandekogu liige. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ii a) annab nõu investeeringute ja 

projektide toetuskõlblikkuse kohta; 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Nõuandekogu koosolekute 

protokollid tehakse vastaval veebilehel 
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avalikult kättesaadavaks. 

 

Muudatusettepanek  36 

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. 

3. Komisjon kinnitab, kas 

rakenduspartnerite kavandatud rahastamis- 

ja investeerimistoimingud on kooskõlas 

liidu õiguse ja poliitikaga ja kas neid 

peetakse artikli 7 lõikes 5 täpsustatud 

eesmärkidega kooskõlas olevaks. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a)  liidu keskkonnastandardite 

järgimine; 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c b) energialiidu põhimõtte 

„energiatõhusus eelkõige“ järgimine; 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c c) kas kavandatav tegevus on 

suunatud väljaselgitatud turutõrgete 
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kõrvaldamisele või mitteoptimaalsete 

investeerimisolukordade lahendamisele. 

 

Muudatusettepanek  40 

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 avalikustata vastavalt liidu 

andmekaitse eeskirjadele. 

Tulemustabel tehakse üldsusele 

kättesaadavaks enne investeerimistoimingu 

heakskiitmist. Avaldatavad materjalid ei 

või sisaldada tundlikku äriteavet ega 

isikuandmeid, mida ei tohi avalikustata 

vastavalt liidu andmekaitse eeskirjadele. 
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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 laialdaselt reklaamitud, hõlpsasti 

ligipääsetav ja kasutajasõbralik projektide 

andmebaas, kust saab asjakohast teavet 

kõigi projektide kohta. 
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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 
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igal aastal läbi põhjaliku mitmeaastase 

konsolideerimise, et teha kindlaks, kas 

kliimakulutused on graafikus, 

saavutamaks artikli 7 lõikes 5 osutatud 

kliima- ja keskkonnaeesmärgid. Komisjon 

esitab teavet kliimamuutustega seotud 

eesmärkide toetamise kohta, tehes eristuse 

kliimamuutuste leevendamise ja nendega 

kohanemise vahel, ja annab teavet 

asjaomaste rahastamisvahendite 

kliimamõju kohta ning teeb selle teabe 

avalikkusele kättesaadavaks. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõik 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kontrollikoda auditeerib ELi tagatist, 

selle alusel tehtud makseid ja maksete 

sissenõudmisi, ning InvestEU programmi 

alusel tehtud tehinguid. Kontrollikoja 

eriaruanne tuleb esitada [18 kuud pärast 

käesoleva määruse jõustumist]. 
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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, edastamise, turustamise, 

ladustamise või põlemisega seotud 

tegevused, kooskõlas energialiidu 

prioriteetidega, sealhulgas energiavarustuse 

kindlus, ning kava 2030 ja Pariisi 

kliimakokkuleppe raames võetud 

kohustustega, eelkõige järgmistes 

valdkondades: 

 

Muudatusettepanek  45 



 

AD\1168940ET.docx 27/38 PE627.571v02-00 

 ET 

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 

kasutamise laiendamine; 

(a) puhta ja säästva taastuvenergia 

tootmise, sellega varustamise, selle 

salvestamise ja kasutamise laiendamine; 
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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 

(ülekande- ja jaotustasand, energia 

salvestamise tehnoloogiad), innovaatiliste 

soojusenergiatarnete süsteemide ning 

soojuse ja elektri koostootmise 

arendamine; 
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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 / CO2-neutraalsetest 

mittefossiilsetest energiaallikatest 

sünteetilise kütuse tootmine ja sellega 

varustamine; alternatiivkütused; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 e a) toetus üleminekupiirkondadele, 

pidades silmas liidu kliimapoliitilisi 

eesmärke, eelkõige kaevanduspiirkondi; 
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Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 e b)  taastuvenergia kohalik ja 

piirkondlik tootmine, eelkõige 

energiakogukondade kaudu. 

Selgitus 

Kohaliku taastuvenergia tootmine energiakogukondade kaudu oli Euroopa Parlamendi 

oluline täiendus REDII määrusele. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) raudteetaristu, muud 

raudteeprojektid ja meresadamad; 

(d) raudteetaristu, muud 

raudteeprojektid, siseveeteede taristu ja 

meresadamad; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt e 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) alternatiivkütuste taristu, 

sealhulgas elektrilaadimise taristu. 

(e) alternatiivsete jõuallikasüsteemide 

taristu, sealhulgas elektrilaadimise taristu. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 e a) uue põlvkonna akude arendamine 

tööstus- ja elektriliikuvuse rakenduste 

jaoks, sealhulgas laevanduses ja 

lennunduses; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 e b) täiustatud biokütuste tootmiseks ja 

kasutamiseks vajalik taristu; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 e c) vesinikupõhise liikuvuse tanklate 

taristu. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) vesi, sealhulgas veevarustus ja 

kanalisatsioon, ning rannikutaristu ja muu 

veega seotud keskkonnasõbralik taristu; 

(a) vesi, sealhulgas veevarustus ja 

kanalisatsioon, ning rannikutaristu, saarte 

ja muu veega seotud keskkonnasõbralik 

taristu; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) programmid, projektid ja 

algatused, mis on seotud asbesti katustest, 

kodudest, hoonetest ja pinnasest 

eemaldamisega, eeskätt koos CO2 

vähendamise ja taatsuvenergia 

eesmärkidega liikmesriikides ja 

piirkondades; 

Selgitus 

See on kooskõlas Euroopa Parlamendi nõudmistega, mida väljendati 30. jaanuari 2013. aasta 

raportis resolutsioonis asbestiga seotud töötervishoiuohtude ja kogu kasutusel oleva asbesti 

kõrvaldamise väljavaadete kohta. Vt pr Thysseni 10. aprilli 2018. aasta kirjalikke vastuseid 

komisjoni nimel, E-000862/2018. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt e 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) kestlik linna- ja maapiirkondade 

ning rannikualade areng; 

(e) kestlik linna- ja maapiirkondade 

ning rannikualade ja saarte areng; 
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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 

ressursitõhususe aspektid, sealhulgas 

esmaste ja teiseste toorainete kestlik tarne, 

samuti edaspidine korduskasutamine ja 

ringlussevõtt; 
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Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 h a) projektid, mis rakendavad 

süsinikdioksiidi kogumise ja kasutamise 

innovaatilisi tehnoloogiaid; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 h b) antimikroobikumiresistentsus, ja 

eeskätt antibiootikumide kasutamise 

vähendamine nii inimestel kui ka 

loomadel ühtse tervisekäsitlusega, 

kasutades ennetusmeetmeid; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 h c) energiatootmise ja jaotusahela 

dekarboniseerimine. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. keemiliselt ohtlike ainete 

kestlikumate alternatiividega asendamise 

edendamine. 
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Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Digitaalse ühenduvuse taristu 

arendamine, eelkõige selliste projektide 

kaudu, millega toetatakse väga suure 

läbilaskevõimega digivõrkude 

kasutuselevõttu. 

4. Digitaalse ühenduvuse taristu 

arendamine, eelkõige selliste projektide 

kaudu, millega toetatakse väga suure 

läbilaskevõimega digvõrkude 

kasutuselevõttu linna- ja 

maapiirkondades. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) äriühinguprojektid; (b) teadusuuringute ja innovatsiooni 

protsessid, tehnosiire ja ettevõtjate 

koostöö, mis keskendub uue vähese CO2-

heitega majanduse edendamisele ning 

kliimamuutustele vastupanuvõime 

suurendamisele ja nende mõjuga 

kohanemisele, samuti ringmajandusele. 

 

Muudatusettepanek  65 

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 tõhusad tervishoiutooted, 

sealhulgas ravimid, meditsiiniseadmed, e-

tervis ja uudsed ravimid. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) mikrorahastamine, sotsiaalsete 

ettevõtete rahastamine ja sotsiaalmajandus; 

(a) mikrorahastamine, sotsiaalsete 

ettevõtete rahastamine, naisettevõtlus ja 

sotsiaalmajandus; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 i a) töötajate ümberõpe, täiendõpe ja 

ümberpaigutamine, haridus ja töö 

otsimise algatused piirkondades, mis 

sõltuvad süsinikdioksiidi mahukast 

majandusest ning mida puudutab 

struktuurne üleminek vähese 

süsinikuheitega majandusele. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 13 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 13 a. Mered ja ookeanid, arendades 

kestlikku sinist majandust kooskõlas 

integreeritud merenduspoliitika 

eesmärkidega, eelkõige järgmistes 

valdkondades:  

 a) merendusettevõtlus; 

 b) innovaatiline ja konkurentsivõimeline 

meretööstus; 

 c) merealane kirjaoskus, karjäär 

meremajanduses; 

 d) Rahvusvaheline ookeanide 

majandamise kava; 

 e) mereseire ja turvalisus; 

 f) piiriülene koostöö; 

 g) kestliku arengu eesmärkide, eelkõige 

kestliku arengu 14. eesmärgi (veealune 
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elu) täitmine. 
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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 ning eeldatav CO2 

vähendamine 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

III lisa – punkt 3 – alapunkt 3.2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3.2 a Keskkonnaeesmärkide saavutamist 

toetavad investeeringud 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3.3 a Absoluutsed ja suhtelised 

kasvuhoonegaaside heited 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4.2 a Energia: liidu energiatootmise 

mõju kasvuhoonegaaside heitkogustele 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4.2 b Energia: energiasääst 

 

Muudatusettepanek  74 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4.2 c Energia: absoluutsed ja suhtelised 

kasvuhoonegaaside heited 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4.2 d Energiatõhusus 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

III lisa – punkt 4 – alapunkt 4.5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4.5 a Vähese CO2-heitega 

tööstustootmine: ära hoitud 

kasvuhoonegaaside heidete kontrollitud 

kogus 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

III lisa – punkt 4 – alapunkt 4.5 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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 4.5 b Transport: absoluutsed ja 

suhtelised kasvuhoonegaaside heited 
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