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LÜHISELGITUS 

ELi eelarve eesmärk on parandada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kaudu kõikide 

inimeste elukvaliteeti Euroopa Liidu kõikides piirkondades. InvestEU programm peaks aga 

omalt poolt andma ELi tagatise, et toetada ELis investeeringuid ja juurdepääsu rahastamisele. 

Käesolevas arvamuses keskendutakse nende kahe investeerimisvahendi seosele ning 

aspektidele, mis on seotud piirkondade rolliga InvestEU programmis (sealhulgas kohalike ja 

piirkondlike omavalitsuste ning EIP kõrval toimivate rakenduspartnerite rolliga). 

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku vähendada mitmeaastases finantsraamistikus 2021–2027 

kõigi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendeid praeguse mitmeaastase 

finantsraamistikuga võrreldes 10 %. Euroopa Regionaalarengu Fondile (ERF) on küll ette 

nähtud rahalised lisavahendid, kuid Ühtekuuluvusfondi vahendeid vähendatakse peaaegu 

poole võrra ja piiriülese koostöö vahendid moodustavad ainult 2,5 % ühtekuuluvuspoliitika 

kogueelarvest. Selline on praegune olukord ning meie soovime seda Euroopa Parlamendi rolli 

täites muuta. 

Ühtekuuluvuspoliitika on ainus ELi poliitika, mis võimaldab liikmesriikidel ja piirkondadel 

rakendada eri piirkondade suhtes tõelisi arengustrateegiaid ning olla Euroopa poliitikasse, 

näiteks siseturu küsimustesse, täielikult kaasatud. See on ELi peamine majandusliku, 

sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse vahend ning kujutab endast pikaajalist 

investeerimispoliitikat, mida rakendatakse riiklike ja piirkondlike tegevusprogrammide 

raames. 

Ettepanekus võtta vastu ühissätete määrus (2018/0196 (COD)), mis on ERFi, 

Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Sotsiaalfondi (ESF+) ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 

(EMKF) jaoks peamine määrus, on sätestatud, et Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondidest tulenevaid ühtekuuluvuspoliitika vahendeid võib eraldada InvestEU 

programmile või kanda üle teistele fondidele või vahenditele. Viis protsenti kogueraldisest, 

mis on saadud eelarve jagatud täitmise alla kuuluvatest fondidest (ja nõuetekohaselt 

põhjendatud juhtudel isegi suurem protsent) võib toetada InvestEU-d. 

Arvamuse koostaja on sellise strateegia vastu. Tema arvates see üksnes innustab liikmesriike 

oma vahendeid ühtekuuluvuspoliitika projektidest eemaldama. Kuna kavandatud eeskirjad, 

millega reguleeritakse InvestEU-le ülekantavaid summasid, on lihtsamad (nt riigiabi eeskirju 

ei kohaldata), võivad liikmesriigid kasutada seda teed ja kaotada silmist piirkondlikud 

vajadused, mida kaitseb kõige paremini praegune ühtekuuluvuspoliitika. 

Arvamuse koostaja järgib kaasraportööride poolt ühissätete määruse suhtes võetud seisukohta 

ning avaldab vastuseisu ettepanekule toetada InvestEU-d eelarve jagatud täitmise alla 

kuuluvatest fondidest (ühissätete määruse artikkel 10), soovitades InvestEU nn liikmesriikide 

osa välja jätta. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning InvestEU vahelise sünergia ja 

vastastikuse täiendavuse tõhustamiseks tehtavad jõupingutused leiavad küll tunnustust, kuid 

vahendite lihtne ülekandmine, mis toob kaasa ühtekuuluvuspoliitika projektide vahendite 

vähenemise, ei ole sobiv lahendus. Euroopa Parlament põhjendas oma seisukohta samamoodi 

nn koondmenetluse vältel. 

Arvamuse koostaja on teadlik, et see tähendaks kavandatud InvestEU programmi jaoks olulist 
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muudatust. Ta usub siiski, et tulevane ühtekuuluvuspoliitika, mis on liidu peamine 

investeerimispoliitika ja üks konkreetsemaid solidaarsuse väljendamise viise, saab olla edukas 

vaid vahendite olemasolu korral. Vahendite vähendamine oleks tagasikäik ja kasutu kõikidele 

inimestele kõikides asjaomastes piirkondades. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon 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, oskustesse, 

taristusse, väikestesse ja keskmise 

suurusega ettevõtetesse (VKEd) ning 

keskkonnahoidlikud investeeringud, ja 

vajadust tegeleda peamiste ühiskondlike 

probleemidega, nagu kestlikkus ja 

elanikkonna vananemine. Seepärast tuleb 

jätkuvalt toetada turutõrgete kõrvaldamist 

ja mitteoptimaalsete 

investeerimisolukordade lahendamist, et 

vähendada investeerimispuudujääki 

suunatud sektorites, et ühtlustada erinevad 

arengutasemed ja saavutada liidu 

poliitilised eesmärgid. 
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Muudatusettepanek  2 

 

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 kestlikku ja kaasavat 

majanduskasvu ja töökohtade loomist, nt 

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

strateegia, pakett „Puhas energia kõigile 

eurooplastele“, ELi ringmajanduse loomise 

tegevuskava, Euroopa vähese heitega 

liikuvuse strateegia, Euroopa kaitse- ja 

kosmosestrateegia ning Euroopa 

sotsiaalõiguste sammas. InvestEU fond 

peaks kasutama ja tugevdama nende 

üksteist toetavate strateegiate sünergiat, 

toetades investeeringuid ja pakkudes 

juurdepääsu rahastamisele kõikides 

piirkondades, eelkõige neis, kus selline 

juurdepääs on struktuurselt piiratud. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Liidu tasandil moodustab 

majanduspoliitika koordineerimise 

Euroopa poolaasta raamistiku, mille alusel 

tehakse kindlaks riikide reformiprioriteedid 

ja jälgitakse nende rakendamist. 

Liikmesriigid töötavad nende 

reformiprioriteetide toetuseks välja oma 

riiklikud mitmeaastased 

investeerimisstrateegiad. 

Investeerimisstrateegiad tuleks esitada 

koos iga-aastaste riiklike reformikavadega, 

et anda ülevaade prioriteetsetest 

investeerimisprojektidest, mida toetatakse 

liikmesriikide või liidu (või mõlema) 

(4) Liidu tasandil moodustab 

majanduspoliitika koordineerimise 

Euroopa poolaasta raamistiku, mille alusel 

tehakse kindlaks riikide reformiprioriteedid 

ja jälgitakse nende rakendamist. 

Liikmesriigid töötavad koostöös kohalike 

ja piirkondlike ametiasutustega nende 

reformiprioriteetide toetuseks välja oma 

riiklikud mitmeaastased 

investeerimisstrateegiad. 

Investeerimisstrateegiad tuleks esitada 

koos iga-aastaste riiklike reformikavadega, 

et anda ülevaade prioriteetsetest 

investeerimisprojektidest, mida toetatakse 
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vahenditest, ning neid projekte 

koordineerida. Samuti peaksid need aitama 

kasutada liidu rahalisi vahendeid 

järjekindlalt ja maksimeerida sellise 

rahalise toetuse lisandväärtust, mis 

saadakse eelkõige Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondidest, Euroopa 

investeeringute stabiliseerimise vahendist 

ja InvestEU fondist, kui see on asjakohane. 

liikmesriikide või liidu (või mõlema) 

vahenditest, ning neid projekte 

koordineerida. Samuti peaksid need aitama 

kasutada liidu rahalisi vahendeid 

järjekindlalt ja maksimeerida sellise 

rahalise toetuse lisandväärtust, mis 

saadakse eelkõige Euroopa investeeringute 

stabiliseerimise vahendist ja InvestEU 

fondist, kui see on asjakohane. 

Muudatusettepanek  4 

 

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 olema 

suunatud sotsiaalsele, majanduslikule ja 

territoriaalsele ühtekuuluvusele ning 

aitama suurendada kogunõudlust ja viia 

ellu investeeringuid kestlikku taristusse. 

InvestEU fond peaks samuti 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 kultuuri- ja loomesektori kahetist 

väärtust, projekte, mis on tehniliselt, 

majanduslikult ja sotsiaalselt teostatavad, 

pakkudes raamistiku võla-, riskijagamis- ja 

omakapitali instrumentide kasutamiseks 

koos liidu eelarve tagatisega ja 

rakenduspartnerite osalusega, luues 

kvaliteetseid töökohti ning laiendades ja 

täiustades liikmesriikide tootmisbaasi. See 

peaks põhinema nõudlusel, samas kui 

InvestEU fondi toetus peaks samal ajal 

aitama kaasa liidu poliitiliste eesmärkide 

saavutamisele. 

 



 

PE627.661v02-00 8/34 AD\1170011ET.docx 

ET 

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, kestlikku arengut, 

investeeringuid ja tööhõivet, ning aitama 

seega kaasa piirkondade erinevuste 

vähendamisele, heaolu parandamisele, 

sissetulekute õiglasemale jaotusele liidus 

ning liidu majanduslikule, sotsiaalsele ja 

territoriaalsele ühtekuuluvusele. InvestEU 

fondi kaudu sekkumine peaks täiendama 

muid liidu antavaid toetusi. 

 

Muudatusettepanek  6 

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 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 ning määrata kindlaks 

vastastikune täiendavus muude ELi 

programmidega. 
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Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 a) Samuti tuleks kõigisse InvestEU 

programmi töö- ja 

otsustamisprotsessidesse lisada sooline 

perspektiiv, tagada, et komiteedes ja 

projektirühmades valitseb sooline 

tasakaal ning et fondi rakendamine aitab 

kaasa soolise võrdõiguslikkuse 

edendamisele vastavalt ELi soolise 

võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 

kohustustele (ELi toimimise lepingu 

artikkel 8). 

 

Muudatusettepanek  8 

 

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, 

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 

(13) Madal taristuinvesteeringute määr 

liidus finantskriisi ajal pärssis liidu 

suutlikkust soodustada jõukust, kestlikku 

majanduskasvu, konkurentsivõimet ja 

lähenemist. Mahukad investeeringud 

Euroopa taristusse on esmatähtsad, et 

saavutada ELi kestliku arengu eesmärgid, 

sealhulgas energia- ja kliimaeesmärgid 

aastaks 2030 ja 2050. Seetõttu peaks 

InvestEU fondi toetus olema suunatud 

investeeringutele transpordi (sh 

olemasolevate taristuelementide 

ajakohastamine, pöörates erilist 

tähelepanu ohutusele ja turvalisusele), 

energia (sh 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, järjepidevuse ja 
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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. 

vastastikuse täiendavuse asjakohaste liidu 

programmide lõikes, vältides kattuvusi. 

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  9 

 

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 investeeringud 

suurema riskiga valdkondades, nagu 

teadusuuringud, innovatsioon ja uued 

tehnoloogiad, ikka veel piisavad. Sellest 

tulenev investeeringute nappus teaduse, 

innovatsiooni ja uute tehnoloogiate 

valdkonnas kahjustab liidu tööstuse ja 

majanduse konkurentsivõimet ning tema 

kodanike elukvaliteeti. InvestEU fond 

peaks pakkuma asjakohaseid 

finantstooteid, et hõlmata 

innovatsioonitsükli eri etappe ja 

mitmesuguseid sidusrühmi ja toetada 

innovatsiooniklastreid, ning eelkõige 

suurendada ja võtta kasutusele lahendusi 

liidus äritasandil, et muuta need 

konkurentsivõimeliseks maailmaturul. 

 

Muudatusettepanek  10 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 
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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 

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. 

(16) Väikestel ja keskmise suurusega 

ettevõtetel (VKEd), sealhulgas 

sotsiaalsetel ettevõtetel on liidus 

esmatähtis roll. Siiski seisavad nad 

rahastamise hankimisel silmitsi 

probleemidega, kuna nendega seotud riski 

peetakse suureks ja neil ei ole piisavat 

tagatist. Lisaprobleemid tulenevad VKEde 

vajadusest säilitada konkurentsivõime, 

tegeledes digitaliseerimise, 

rahvusvahelistumise, turundamise 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 

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 kestlikku arengut 

ja panna vastu majanduslangusele ning 

muuta majandus ja finantssüsteem 

vastupidavamaks majanduslanguse või 

šokkide ajal ning võimeliseks looma uusi 

töökohti ja suurendama sotsiaalset 

heaolu. See täiendab ka algatusi, mida on 

juba tehtud kapitaliturgude liidu raames. 

InvestEU fond peaks andma võimaluse 

keskenduda konkreetsetele sihipärastele 

finantstoodetele. 

 

Muudatusettepanek  11 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 
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ET 

 

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 

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 

(17) Nagu on märgitud 

aruteludokumendis Euroopa sotsiaalse 

mõõtme kohta16, Euroopa sotsiaalõiguste 

sammast käsitlevas teatises17 ja ÜRO 

puuetega inimeste õiguste konventsiooni 

rakendamise ELi raamistikus, on 

kaasavama ja õiglasema liidu loomine liidu 

jaoks keskse tähtsusega ebavõrdsuse 

vähendamisel ja sotsiaalse kaasamise 

edendamiseks Euroopas. Võimaluste 

ebavõrdsus mõjutab eelkõige juurdepääsu 

haridusele, koolitusele, kultuurile, 

tööhõivele ja tervishoiule. Investeeringud 

sotsiaalvaldkonna, oskuste arendamise ja 

inimressurssidega seotud 

majandusharudesse ning haavatavate 

elanikkonnarühmade ühiskonda 

integreerimiseks võivad laiendada 

majanduslikke võimalusi, eriti juhul, kui 

neid koordineeritakse liidu tasandil. 

InvestEU fondi tuleks kasutada selleks, et 

toetada investeeringuid haridusse ja 

koolitusse, suurendada kvaliteetset 

tööhõivet, eelkõige madala 

kvalifikatsiooniga ja pikaajaliste töötute 

hulgas, ja parandada olukorda seoses 

võrdsete võimalustega, 

põlvkondadevahelise solidaarsuse, 

tervishoiu, kodutuse, digitaalse kaasatuse, 

kogukonna arengu, laste ja täiskasvanute 

deinstitutsionaliseerimise protsessi ning 

noorte rolli ja 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 

inimressurssidesse, mikrorahastamisse ja 

sotsiaalmajandusse. InvestEU programmi 

kaudu tuleks tugevdada tekkivat sotsiaalset 

turukeskkonda, suurendada mikro- ja 

sotsiaalsete ettevõtete rahastamist ja 

parandada nende juurdepääsu 

rahastamisele, et rahuldada nende 
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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. 

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, 

eluasemete ja sotsiaalse kaasatuse 

valdkonnas, mis näitab, et on vaja toetust, 

sealhulgas liidu tasandil. Seepärast tuleb 

ära kasutada avaliku ja erasektori 

vahendite ühine potentsiaal, et toetada 

sotsiaalse turu väärtusahela arendamist ja 

suurendada liidu vastupidavust. 

__________________ __________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250. 

18 Avaldatud Euroopa majanduse 

aruteludokumendis nr 74, jaanuar 2018. 

18 Avaldatud Euroopa majanduse 

aruteludokumendis nr 74, jaanuar 2018. 

 

Muudatusettepanek  12 

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 

piirkonnad, et saavutada eelarve jagatud 

täitmise alla kuuluvate fondide eesmärgid. 

(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 vähem arenenud, haavatavates 

ja kaugemates piirkondades, nagu liidu 

äärepoolseimad piirkonnad, et saavutada 

eelarve jagatud täitmise alla kuuluvate 
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Meetmed, mida toetatakse InvestEU 

fondist ELi või liikmesriigi osa kaudu, ei 

tohiks dubleerida ega välja tõrjuda 

erainvesteeringuid ega moonutada 

konkurentsi siseturul. 

fondide eesmärgid. Meetmed, mida 

toetatakse InvestEU fondist ELi või 

liikmesriigi osa kaudu, ei tohiks dubleerida 

ega välja tõrjuda erainvesteeringuid ega 

moonutada konkurentsi siseturul. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Liikmesriigi osa tuleks luua 

spetsiaalselt nii, et oleks võimalik 

kasutada liidu tagatise andmiseks eelarve 

jagatud täitmise alla kuuluvaid fonde. 

Selle kombinatsiooni eesmärk on 

kasutada liidu kõrget krediidireitingut 

riiklike ja piirkondlike investeeringute 

edendamiseks ja tagades samas 

tingimuslike kohustuste ühtse 

riskijuhtimise, rakendades komisjoni 

poolt eelarve kaudse täitmise raames 

antud tagatise. Liit peaks tagama 

liikmesriigi osa raames komisjoni ja 

rakenduspartnerite vahel sõlmitud 

tagatislepingutega ette nähtud 

rahastamis- ja investeerimistoimingud, 

eelarve jagatud täitmise alla kuuluvad 

fondid peaksid tegema tagatisse eraldised 

vastavalt eraldiste määrale, mille on 

kindlaks määranud komisjon, võttes 

aluseks toimingute laadi ja sellest 

tuleneva eeldatava kahju, ja liikmesriigid 

kannaksid eeldatavat kahju ületava kahju, 

andes liidule kompensatsioonitagatise. 

Sellised kokkulepped tuleks sõlmida ühes 

rahalist toetust käsitlevas lepingus iga 

liikmesriigiga, kes vabatahtlikult otsustab 

sellist võimalust kasutada. Rahalist toetust 

käsitlev leping peaks hõlmama ühte või 

mitut konkreetset tagatislepingut, mida 

rakendatakse asjaomases liikmesriigis. 

Eraldiste määra kehtestamiseks igal 

üksikjuhul eraldi tuleb teha erand 

määruse (EL, Euratom) nr XXXX19 

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

välja jäetud 
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Selline ülesehitus näeks ette ka ühtsed 

eeskirjad, mis käsitlevad eelarvelist 

tagatist, mida toetatakse keskselt 

hallatavatest fondidest või eelarve jagatud 

täitmise alla kuuluvatest fondidest, mis 

hõlbustaks nende kombineerimist. 

Muudatusettepanek  14 

 

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 

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 

(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 

kõigile liikmesriikidele, maksimaalselt 

kaasata erainvestoreid, tagada piisav 

riskide hajutatus ja pakkuda uusi lahendusi, 

et kõrvaldada turutõrked ja lahendada 

mitteoptimaalseid investeerimisolukordi. 

InvestEU fondist tehtavad investeeringud 

peaksid aitama vähendada erinevusi 

piirkondlikus arengus. Võttes arvesse 

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 
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finantsmääruses sätestatud kriteeriume. võimalik rakenduspartnerina tegutseda 

muudel üksustel, kes täidavad 

finantsmääruses sätestatud kriteeriume. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 30 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(30) Tagamaks, et sekkumised InvestEU 

fondi ELi osa raames keskenduvad 

turutõrgetele ja mitteoptimaalsetele 

investeerimisolukordadele liidu tasandil, 

kuid samas vastavad parima võimaliku 

geograafilise ulatuse eesmärkidele, tuleks 

ELi tagatist eraldada rakenduspartneritele, 

kes üksi või koos teiste 

rakenduspartneritega suudavad hõlmata 

vähemalt kolme liikmesriiki. Siiski 

eeldatakse, et ligikaudu 75 % ELi osa 

raames antavast ELi tagatisest eraldatakse 

rakenduspartnerile või -partneritele, kes 

suudavad pakkuda finantstooteid InvestEU 

fondi raames kõigis liikmesriikides. 

(30) Tagamaks, et sekkumised InvestEU 

fondi ELi osa raames keskenduvad 

turutõrgetele ja mitteoptimaalsetele 

investeerimisolukordadele liidu tasandil, 

kuid samas vastavad parima võimaliku 

geograafilise ulatuse eesmärkidele ning 

hoiavad ära ebaproportsionaalse kasu 

rohkem arenenud kapitaliturgudega 

liikmesriikidele, tuleks ELi tagatist 

eraldada rakenduspartneritele, kes üksi või 

koos teiste rakenduspartneritega suudavad 

hõlmata vähemalt kolme liikmesriiki. 

Siiski eeldatakse, et ligikaudu 75 % ELi 

osa raames antavast ELi tagatisest 

eraldatakse rakenduspartnerile või -

partneritele, nagu EIP, kes suudavad 

pakkuda finantstooteid InvestEU fondi 

raames kõigis liikmesriikides. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 31 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(31) Liikmesriigi osa raames antav ELi 

tagatis tuleks eraldada mis tahes 

rakenduspartnerile, kes on kõlblik 

vastavalt [finantsmääruse] [artikli 62 

lõike 1 punktile c], sealhulgas riiklikud 

või piirkondlikud tugipangad või 

finantseerimisasutused, EIP, Euroopa 

Investeerimisfond ja muud mitmepoolsed 

arengupangad. Liikmesriigi osa raames 

rakenduspartnerite valimisel peaks 

komisjon võtma arvesse iga liikmesriigi 

välja jäetud 
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esitatud ettepanekuid. Kooskõlas 

[finantsmääruse] [artikliga 154] peab 

komisjon hindama rakenduspartneri 

eeskirju ja menetlusi, veendumaks, et 

need tagavad samaväärse liidu 

finantshuvide kaitse nagu komisjoni 

eeskirjad ja menetlused. 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 35 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(35) InvestEU nõustamiskeskus peaks 

toetama iga poliitikaharu alla kuuluvate 

usaldusväärsete investeerimisprojektide 

arendamist. Lisaks tuleks ette näha 

InvestEU programmi sektoriülene 

komponent, et tagada ühtne kontaktpunkt 

ja pakkuda eri poliitikavaldkondi hõlmavat 

abi projektide arendamiseks keskselt 

hallatavate liidu programmide puhul. 

(35) InvestEU nõustamiskeskus peaks 

toetama iga poliitikaharu alla kuuluvate 

usaldusväärsete investeerimisprojektide 

arendamist, nähes ette geograafilise 

mitmekesistamise tõhusa rakendamise, 

eesmärgiga aidata kaasa liidu 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse eesmärgile ning 

piirkondlike erinevuste vähendamisele. 

Lisaks tuleks ette näha InvestEU 

programmi sektoriülene komponent, et 

tagada ühtne kontaktpunkt ja pakkuda eri 

poliitikavaldkondi hõlmavat abi projektide 

arendamiseks keskselt hallatavate liidu 

programmide puhul. 

 

Muudatusettepanek  18 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 36 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(36) Et nõustamisteenuseid osutataks 

kogu liidus geograafiliselt suures ulatuses 

ja et kohalikul tasandil teataks InvestEU 

fondist rohkem, tagatakse vajaduse korral 

ning olemasolevaid tugisüsteeme arvesse 

võttes, et InvestEU nõustamiskeskusel on 

kohalikud esindused, kes annavad kohapeal 

reaalset, ennetavat ja vajadustele vastavat 

abi. 

(36) Et nõustamisteenuseid osutataks 

kogu liidus geograafiliselt suures ulatuses 

ja et kohalikul tasandil teataks InvestEU 

fondist rohkem, tagatakse vajaduse korral 

ning olemasolevaid tugisüsteeme arvesse 

võttes, et InvestEU nõustamiskeskusel on 

igas liikmesriigis ja piirkondades, kel on 

raskusi InvestEU fondi raames projektide 

arendamisel, kohalikud esindused, kes 

annavad kohapeal reaalset, ennetavat ja 
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vajadustele vastavat abi. 

 

Muudatusettepanek  19 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 37 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(37) Seoses InvestEU fondiga on vaja 

anda suutlikkuse suurendamise toetust, et 

arendada kvaliteetsete projektide 

algatamiseks vajalikku organisatsioonilist 

suutlikkust ja turutegemist. Eesmärk on 

luua tingimused potentsiaalsete kõlblike 

abisaajate arvu suurendamiseks tärkavates 

turusegmentides, eelkõige juhul, kui 

üksikute projektide väikse mahu tõttu on 

tehingukulu projekti tasandil 

märkimisväärselt suurem, näiteks 

sotsiaalse rahastamise valdkonnas. 

Seepärast peaks suutlikkuse suurendamise 

toetus täiendama muude liidu programmide 

raames võetud meetmed, mis hõlmavad 

konkreetset poliitikavaldkonda. 

(37) Seoses InvestEU fondiga on vaja 

anda suutlikkuse suurendamise toetust, et 

arendada kvaliteetsete projektide 

algatamiseks vajalikku organisatsioonilist 

suutlikkust ja turutegemist. Eesmärk on 

luua tingimused potentsiaalsete kõlblike 

abisaajate arvu suurendamiseks tärkavates 

turusegmentides ning töötada välja 

programmid nende ettevalmistamiseks, 

eelkõige juhul, kui üksikute projektide 

väikse mahu tõttu on tehingukulu projekti 

tasandil märkimisväärselt suurem, näiteks 

sotsiaalse rahastamise valdkonnas. 

Seepärast peaks suutlikkuse suurendamise 

toetus täiendama muude liidu programmide 

raames võetud meetmed, mis hõlmavad 

konkreetset poliitikavaldkonda. Erilisi 

jõupingutusi tuleks teha ka selleks, et 

toetada võimalike projektide arendajate, 

eelkõige kohalike ja piirkondlike 

teenuseosutajate organisatsioonide 

suutlikkuse suurendamist. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 40 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(40) Tuleks rakendada väljund-, 

tulemus- ja mõjunäitajatel põhinev kindel 

seireraamistik, et jälgida edusamme liidu 

eesmärkide saavutamisel. Selleks et tagada 

aruandekohustus Euroopa kodanike ees, 

peaks komisjon igal aastal esitama 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

aruande InvestEU programmi 

(40) Tuleks rakendada väljund-, 

tulemus- ja mõjunäitajatel põhinev kindel 

seireraamistik, et jälgida edusamme liidu 

eesmärkide saavutamisel. Selleks et tagada 

aruandekohustus Euroopa kodanike ees, 

peaks komisjon kaks korda aastas, iga 

kuue kuu tagant esitama Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande 
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edusammude, mõju ja toimingute kohta. InvestEU programmi edusammude, mõju 

ja toimingute kohta ning teiste liidu 

poliitikavaldkondade ja vahenditega, 

eelkõige eelarve jagatud täitmise alla 

kuuluvate fondidega, kooskõlastamise, 

vastastikuse täiendavuse ja sidususe 
kohta. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 47 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(47) InvestEU programm peaks aitama 

kõrvaldada turutõrkeid ja lahendama 

mitteoptimaalseid investeerimisolukordi 

ning nägema ette innovatiivsete 

finantstoodete testimise kogu liidus ja 

nende levitamise süsteemid uute või 

keeruliste turutõrgete puhul. Seetõttu on 

põhjendatud võtta meetmeid liidu tasandil, 

(47) InvestEU programm peaks aitama 

kõrvaldada turutõrkeid, lahendama 

mitteoptimaalseid investeerimisolukordi ja 

erinevusi arengu tasemes ning nägema 

ette innovatiivsete finantstoodete testimise 

kogu liidus ja nende levitamise süsteemid 

uute või keeruliste turutõrgete puhul. 

Seetõttu on põhjendatud võtta meetmeid 

liidu tasandil, 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt -1 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (-1) „täiendavus“ – InvestEU toetus 

toimingutele, millega kõrvaldatakse 

turutõrkeid või lahendatakse 

mitteoptimaalseid investeerimisolukordi 

ning mida ajavahemikul, mil on võimalik 

kasutada ELi tagatist, ei oleks saanud 

EIP või EIFi poolt või olemasolevate liidu 

rahastamisvahendite abil üldse või samas 

ulatuses teha ilma InvestEU toetuseta; 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) tööhõive määra suurendamine 

liidus; 

 

Muudatusettepanek  24 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) liidu majanduse jätkusuutlikkus ja 

majanduskasv; 

(b) liidu majanduse kasv ja kestlik 

areng; 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) tasakaalustatud areng ja 

erinevuste vähendamine; 

 

Muudatusettepanek  26 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) liidu sotsiaalne vastupanuvõime ja 

kaasavus; 

(c) liidu ühtekuuluvus, sotsiaalne 

innovatsioon ja vastupanuvõime ning 

kaasavus; 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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 (c a) teaduse ja tehnoloogia arengu 

ning kultuuri, hariduse ja koolituse 

edendamine; 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) kliimaeesmärkide täitmine ning 

pikaajalise keskkonnaalase ja 

ühiskondliku kasu loomine. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Täiendav ELi tagatise summa võidakse 

ette näha artikli 8 lõike 1 punktis b 

osutatud liikmesriigi osa jaoks, tingimusel 

et liikmesriigid eraldavad vastavalt 

[ühissätete määruse] number28 [artikli 10 

lõikele 1] ja määruse [ÜPP 

strateegiakava] number29 artikli [75 

lõikele 1] vastavad summad. 

välja jäetud 

Muudatusettepanek  30 

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]: 

Artikli 7 lõikes 1 osutatud igasse 

poliitikaharusse võivad teha osamakseid 

järgmised kolmandad riigid, et osaleda 

teatavates finantstoodetes kooskõlas 

[finantsmääruse] [artikli 218 lõikega 2]: 
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Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. ELi tagatist rakendatakse eelarve 

kaudse täitmise raames koos 

[finantsmääruse] [artikli 62 lõike 1 punkti 

c alapunktides ii–vii] osutatud asutustega. 

Muid käesoleva määruse kohaseid ELi-

poolse rahastamise vorme rakendatakse 

eelarve otsese või kaudse täitmise raames 

vastavalt [finantsmäärusele], sealhulgas 

toetusi rakendatakse vastavalt [VII 

jaotisele]. 

1. InvestEU fondist antavat ELi 

tagatist haldab Euroopa 

Investeerimispank eelarve kaudse täitmise 

raames ja seda rakendavad 

rakenduspartnerid kooskõlas käesoleva 

määrusega. Muid käesoleva määruse 

kohaseid ELi-poolse rahastamise vorme 

rakendatakse eelarve otsese või kaudse 

täitmise raames vastavalt 

[finantsmäärusele], sealhulgas toetusi 

rakendatakse vastavalt [VII jaotisele]. 

 

Muudatusettepanek  32 

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 

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 jätkusuutlikke investeeringuid 

sellistes valdkondades nagu transport ja 

logistika, linnaline liikuvus, energia, 

energiatõhusus, kommunikatsioon, 

digitaalne ja lairibaühenduvus, turism, 

tooraine tarnimine ja töötlemine, kosmos, 

ookeanid ja vesi, jäätmed, ringmajandus, 

loodus ja muu keskkonnataristu, 

kultuuripärand, seadmed, liikuv vara ja 

innovaatiliste tehnoloogiate 

kasutuselevõtmine, mis aitavad kaasa liidu 

keskkonnaalase või sotsiaalse 

jätkusuutlikkuse või mõlema eesmärkide 

saavutamisele ning pikaajalisele kestlikule 

arengule piirkonnas, kus toiming aset 

leiab; 

 



 

AD\1170011ET.docx 23/34 PE627.661v02-00 

 ET 

Muudatusettepanek  33 

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 ja 

digitaliseerimise poliitikaharu: hõlmab 

teadusuuringuid ja innovatsiooni, 

teadmussiiret ja teadustulemuste 

ülekandmist turule, innovatiivsete 

lahenduste tutvustamist ja kasutuselevõttu, 

toetust innovatiivsete ettevõtete ja 

innovatsiooniklastrite kasvu edendamiseks 

ning liidu tööstuse digitaliseerimist; 

 

Muudatusettepanek  34 

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 keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele; 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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 

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); 

linnapiirkondade integreeritud 

taaselustamine; sotsiaalne innovatsioon; 

tervishoid ja pikaajaline hooldus seoses 
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kultuuritegevus; haavatavatele isikute, 

sealhulgas kolmanda riigi kodanike 

integreerimine. 

aktiivsena vananemisega; laste ja 

täiskasvanute deinstitutsionaliseerimise 

protsess; kaasavus ja juurdepääsetavus; 

sotsiaalse eesmärgiga kultuuri- ja 

loometegevus; haavatavate isikute, 

sealhulgas kolmanda riigi kodanike 

integreerimine. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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. 

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 

enne käesoleva määruse jõustumist 

asjakohast teavet komisjoni välja töötatud 

suuniste alusel Projekte, mis jäävad alla 

suunistes kindlaks määratud suurust, ei 

hinnata. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 2 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjoni suunised võimaldavad: Investeerimisjuhised võimaldavad: 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 2 – punkt c 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) hinnata mõju teatavate piirkondade 

või elanikkonnarühmade sotsiaalsele 

kaasatusele. 

c) hinnata mõju sotsiaalsele 

kaasatusele, sealhulgas hinnata 

elukvaliteedi paranemist ja sotsiaalset 

ühtekuuluvust, pöörates erilist tähelepanu 

haavatavamatele inimrühmadele. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 7a 

 Täiendavus 

 InvestEU toetatud projektidel on üldjuhul 

EIP tavatoimingutega toetatud 

projektidega võrreldes kõrgem riskiprofiil 

ning InvestEU portfelli üldine riskiprofiil 

on kõrgem EIP tavapärase 

investeerimispoliitika kohaselt enne 

käesoleva määruse jõustumist toetatud 

investeeringute portfelli riskiprofiilist. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[...] välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) ühes või mitmes liikmesriigis 

asuvate või asutatud üksuste vahelised 

(a) ühes või mitmes liikmesriigis 

asuvate või asutatud üksuste vahelised 
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piiriülesed projektid, mis ulatuvad ühte või 

mitmesse kolmandasse riiki, sealhulgas 

ühinevad riigid, kandidaatriigid ja 

potentsiaalsed kandidaatriigid, Euroopa 

naabruspoliitikaga hõlmatud riigid, 

Euroopa Majanduspiirkonna riigid või 

Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni 

kuuluvad riigid, või ülemeremaale või -

territooriumile, nagu on sätestatud ELi 

toimimise lepingu II lisas, või 

assotsieerunud kolmandasse riiki, 

olenemata sellest, kas kõnealustes 

kolmandates riikides või ülemeremaades 

või -territooriumidel on partner või mitte; 

piiriülesed ja piirkondadevahelised 

projektid, mis ulatuvad ühte või mitmesse 

kolmandasse riiki, sealhulgas ühinevad 

riigid, kandidaatriigid ja potentsiaalsed 

kandidaatriigid, Euroopa 

naabruspoliitikaga hõlmatud riigid, 

Euroopa Majanduspiirkonna riigid või 

Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni 

kuuluvad riigid, või ülemeremaale või -

territooriumile, nagu on sätestatud ELi 

toimimise lepingu II lisas, või 

assotsieerunud kolmandasse riiki, 

olenemata sellest, kas kõnealustes 

kolmandates riikides või ülemeremaades 

või -territooriumidel on partner või mitte; 

 

Muudatusettepanek  42 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ELi osa puhul on kõlblikud vastaspooled 

väljendanud oma huvi ja peavad olema 

võimelised tegema rahastamis- ja 

investeerimistoiminguid vähemalt kolmes 

liikmesriigis. Samuti võivad 

rakenduspartnerid rühma moodustamise 

kaudu koos katta rahastamis- ja 

investeerimistoiminguid vähemalt kolmes 

liikmesriigis. 

ELi osa puhul peavad kõlblikud 

vastaspooled, kes on väljendanud oma 

huvi, olema võimelised tegema rahastamis- 

ja investeerimistoiminguid, välja arvatud 

artikli 2 lõike 1 punktis a määratletud 

segarahastamistoiminguid, vähemalt 

kolmes liikmesriigis. Samuti võivad 

rakenduspartnerid rühma moodustamise 

kaudu koos katta rahastamis- ja 

investeerimistoiminguid vähemalt kolmes 

liikmesriigis. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 3 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigi osa puhul võib asjaomane 

liikmesriik esitada kõlblike vastaspoolte 

hulgast, kes on väljendanud huvi 

vastavalt artikli 9 lõike 3 punktile c, 

välja jäetud 
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rakenduspartneriks ühe või mitu 

vastaspoolt. 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 4 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui asjaomane liikmesriik 

rakenduspartnerit ei esita, teeb komisjon 

vastavalt käesoleva lõike teisele lõigule 

valiku nende rakenduspartnerite vahel, 

kes suudavad teha rahastamis- ja 

investeerimistoiminguid asjaomastes 

geograafilistes piirkondades. 

välja jäetud 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Rakenduspartnerite valimisel tagab 

komisjon, et InvestEU fondi finantstoodete 

portfell: 

2. Rakenduspartnerite valimisel tagab 

komisjon, et nende ettepanek InvestEU 

fondi finantstoodete portfelli kohta: 

 

Muudatusettepanek  46 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) tagab geograafilise hajutatuse; (d) tagab tasakaalustatud arenguga 

kokkusobiva geograafilise hajutatuse 

liikmesriigiti ja piirkonniti; 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 2 – punkt f 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) rakenduspartneri kohustus nõustuda 

komisjoni ja investeeringute komitee 

otsustega seoses ELi tagatise kasutamisega 

kavandatud rahastamis- või 

investeerimistoimingu tarbeks, ilma et see 

piiraks rakenduspartneri õigust teha otsus 

ilma ELi tagatiseta kavandatava toimingu 

kohta; 

(f) rakenduspartneri kohustus nõustuda 

investeeringute komitee otsustega seoses 

ELi tagatise kasutamisega kavandatud 

rahastamis- või investeerimistoimingu 

tarbeks, ilma et see piiraks 

rakenduspartneri õigust teha otsus ilma ELi 

tagatiseta kavandatava toimingu kohta; 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 5 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kui tagatisleping on sõlmitud 

liikmesriigi osa raames, võib sellega ette 

näha asjaomaste liikmesriikide või 

piirkondade esindaja osalemise 

tagatislepingu rakendamise järelevalves. 

välja jäetud 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Luuakse investeeringute komitee. 

See teeb järgmist: 

1. Luuakse sõltumatu investeeringute 

komitee. See teeb järgmist: 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 3 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ekspertidel on suured asjakohased 

kogemused projektide struktureerimisel ja 

rahastamisel või VKEde või muude 

äriühingute rahastamisel. 

Ekspertidel on suured asjakohased 

turukogemused regionaalarengu 

valdkonna projektide struktureerimisel ja 

rahastamisel ning VKEde või muude 

äriühingute rahastamisel. 
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Muudatusettepanek  51 

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 

geograafiliselt ja sooliselt tasakaalustatud. 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Neli liiget on investeeringute komitee kõigi 

nelja koosseisu alalised liikmed. Lisaks 

kuuluvad investeeringute komitee igasse 

koosseisu kaks eksperti, kellel on 

investeerimisalased kogemused kõnealuse 

poliitikaharuga hõlmatud sektorites. 

Vähemalt ühel alalistest liikmetest peavad 

olema eksperditeadmised jätkusuutlike 

investeeringute valdkonnas. Komisjon 

nimetab investeeringute komitee 

asjakohase koosseisu või asjakohaste 

koosseisude liikmed. Investeeringute 

komitee valib oma alaliste liikmete hulgast 

eesistuja. 

Neli liiget on investeeringute komitee kõigi 

nelja koosseisu alalised liikmed. Lisaks 

kuuluvad investeeringute komitee igasse 

koosseisu kaks eksperti, kellel on 

investeerimisalased kogemused kõnealuse 

poliitikaharuga hõlmatud sektorites. 

Vähemalt ühel alalistest liikmetest peavad 

olema eksperditeadmised jätkusuutlike 

investeeringute valdkonnas. Komisjon 

nimetab investeeringute komitee 

asjakohase koosseisu või asjakohaste 

koosseisude liikmed. Investeeringute 

komitee valib oma alaliste liikmete hulgast 

eesistuja. Kui rakenduspartnerid on 

kaasatud, peaksid nad investeeringute 

komitees osalema. 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon võtab vastu investeeringute 

komitee töökorra ja juhib investeeringute 

Euroopa Investeerimispank võtab vastu 

investeeringute komitee töökorra ja annab 
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komitee sekretariaadi tööd. investeeringute komiteele sekretariaadi. 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Investeeringute komitee tegevuses osaledes 

täidavad selle liikmed oma ülesandeid 

erapooletult ja üksnes InvestEU fondi 

huvides. Nad ei tohi küsida ega võtta vastu 

juhiseid rakenduspartneritelt, liidu 

institutsioonidelt, liikmesriikidelt ega 

üheltki teiselt avalik-õiguslikult või 

eraõiguslikult organilt. 

Investeeringute komitee tegevuses osaledes 

täidavad selle liikmed oma ülesandeid 

erapooletult ja üksnes InvestEU fondi 

huvides. Nad ei tohi küsida ega võtta vastu 

juhiseid rakenduspartneritelt, liidu 

institutsioonidelt, liikmesriikidelt, 

piirkondadelt ega üheltki teiselt avalik-

õiguslikult või eraõiguslikult organilt. 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

InvestEU nõustamiskeskus annab 

nõustamistoetust investeerimisprojektide 

kindlakstegemiseks, ettevalmistamiseks, 

arendamiseks, struktureerimiseks, hangete 

tegemiseks ning aitab suurendada 

projektiarendajate ja finantsvahendajate 

suutlikkust rakendada rahastamis- ja 

investeerimistoiminguid. Selle toetus võib 

hõlmata projekti elutsükli või toetatava 

üksuse rahastamise mis tahes etappi, nagu 

see on asjakohane. 

InvestEU nõustamiskeskust haldab 

Euroopa Investeerimispank ning see 

tugineb komisjoni, EIP grupi ja muude 

institutsioonide (nt liikmesriikide 

tugipankade ja -institutsioonide) 

asjatundlikkusele ning annab 

nõustamistoetust investeerimisprojektide 

kindlakstegemiseks, ettevalmistamiseks, 

arendamiseks, struktureerimiseks, hangete 

tegemiseks ja rakendamiseks ning aitab 

suurendada projektiarendajate ja 

finantsvahendajate suutlikkust rakendada 

rahastamis- ja investeerimistoiminguid. 

Selle toetus võib hõlmata projekti elutsükli 

või toetatava üksuse rahastamise mis tahes 

etappi, nagu see on asjakohane. 

 

Muudatusettepanek  56 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 20 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. InvestEU nõustamiskeskus pakub 

vajaduse korral tuge kohapeal. Eelkõige 

luuakse esindus sellistes liikmesriikides 

või piirkondades, kellel on InvestEU fondi 

alla kuuluvate projektide arendamisel 

probleeme. InvestEU nõustamiskeskus 

aitab anda teadmisi edasi piirkondlikule ja 

kohalikule tasandile, et luua piirkondlik ja 

kohalik suutlikkus ja asjatundlikkus lõikes 

1 osutatud toetuseks. 

6. InvestEU nõustamiskeskus pakub 

tuge kohapeal igas liikmesriigis ja 

piirkonnas, kus on InvestEU fondi alla 

kuuluvate projektide arendamisel 

probleeme. InvestEU nõustamiskeskus 

aitab anda teadmisi edasi piirkondlikule ja 

kohalikule tasandile, et luua piirkondlik ja 

kohalik suutlikkus ja asjatundlikkus lõikes 

1 osutatud toetuseks. 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 6 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. InvestEU nõustamiskeskus hoiab 

kontakti Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfonde haldavate kohalike, 

piirkondlike või riiklike ametiasutustega, 

et suunata projektiarendajaid selliste 

projektide juurde, mida saaks toetada 

eelarve jagatud täitmise alla kuuluvatest 

fondidest. 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Rakenduspartnerid tunnistavad 

liidu rahaliste vahendite päritolu ja tagavad 

selle nähtavuse (eriti meetmeid ja nende 

tulemusi kajastades), andes eri 

sihtrühmadele, sealhulgas meediale ja 

üldsusele selle kohta sidusat, asjakohast ja 

sihipärast teavet. 

1. Rakenduspartnerid tunnistavad 

liidu rahaliste vahendite päritolu ja tagavad 

selle nähtavuse (eriti meetmeid ja nende 

tulemusi kajastades), andes eri 

sihtrühmadele, sealhulgas meediale ja 

üldsusele selle kohta sidusat, asjakohast ja 

sihipärast teavet kooskõlas ELi 

programmidele kohaldatavate 

standarditega. 
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Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon rakendab InvestEU 

programmi ning selle meetmete ja 

tulemustega seotud teavitus- ja 

teabevahetusmeetmeid. InvestEU 

programmi jaoks eraldatud rahalised 

vahendid peavad ühtlasi aitama kaasa liidu 

poliitiliste prioriteetide propageerimisele, 

niivõrd kui need on seotud artiklis 3 

osutatud eesmärkidega. 

2. Komisjon rakendab InvestEU 

programmi ning selle meetmete ja 

tulemustega seotud teavitus- ja 

teabevahetuskampaaniaid, asjakohaseid 

teabevahetusplatvorme ja -vahendeid, 

sealhulgas liidu programmide riiklike 

kontaktpunktide vahendusel, et 

suurendada toetuse nähtavust ja üldsuse 

teadlikkust. InvestEU programmi jaoks 

eraldatud rahalised vahendid peavad 

ühtlasi aitama kaasa liidu poliitiliste 

prioriteetide propageerimisele, niivõrd kui 

need on seotud artiklis 3 osutatud 

eesmärkidega. 
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