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LÜHISELGITUS 

 

Taust  

Komisjoni InvestEU programmi eesmärk on kaasata avaliku ja erasektori investeeringuid, et 

vähendada investeeringulõhet mitmetes valdkondades, sealhulgas säästev transport ja uued 

liikuvusmudelid, taastuvenergia ja energiatõhusus, digitaalne ühenduvus ja digitehnoloogia, 

teadusuuringud ja innovatsioon, kliima, keskkond ja ressursid, haridus ja oskused ning 

VKEde areng. Nende valdkondade projektide toetamisega aitab programm kaasa kestlikkust, 

eelkõige kliimat, konkurentsivõimet ja kaasavat majanduskasvu puudutavate ELi poliitiliste 

eesmärkide saavutamisele. InvestEU fondi kaudu antakse ELi tagatis 38 miljardi euro 

ulatuses, et toetada projekte programmi rahastamis- ja investeerimistoimingute kaudu. Tagatis 

vastab 15,2 miljardi euro suurusele ELi eelarveeraldisele või 40 % suurusele eraldiste 

määrale. InvestEU fond toimib nelja poliitikaharu kaudu: jätkusuutlik taristu; teadusuuringud, 

innovatsioon ja digiteerimine; VKEd; sotsiaalvaldkonna investeeringud ja oskused.  

Transport kuulub peamiselt jätkusuutliku taristu haru alla, mis hõlmab taristut, mobiilset vara 

ja uuenduslike tehnoloogiate kasutuselevõttu. See haru hõlmab ka muid valdkondi, nagu 

energia, digitaalne ühenduvus, kosmos ja keskkond. Investeeringuid toetatakse siis, kui need 

aitavad kaasa ELi keskkonna- või sotsiaalse jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamisele. Seda 

haru toetatakse 11,5 miljardi euroga ehk 30 %ga ELi tagatisest, mis vastab 4,6 miljardi euro 

suurusele eraldisele ELi eelarvest. Kuna InvestEU eesmärk on eelkõige toetada TEN-T taristu 

arendamist, tuleks märkida, et InvestEU programmi raames asendatakse ka varem Euroopa 

ühendamise rahastu alla kuulunud rahastamisvahendid.  

InvestEU programm on praeguse EFSI järglane ja asendab selle – EFSI on taristu- ja 

innovatsioonikomponendi raames toetanud transpordiprojekte ligikaudu 8 miljardi euroga ja 

selle koguinvesteeringute maht on olnud umbes 24 miljardit eurot, mis kuni 2018. aasta 

kevadeni moodustas 13 % selle komponendi raames toetatavatest investeeringutest. Eespool 

nimetatud summale lisanduvad veel edasised EFSI transpordiprojektid. Teisest küljest jääb 

EFSI tehtud transpordiinvesteeringute osakaal oodatust väiksemaks, kui võtta arvesse 

Euroopa ühendamise rahastust algsesse Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ümber 

paigutatud suurt summat.  

Arvamuse koostaja seisukoht 

Arvamuse koostaja on InvestEUd käsitleva ettepanekuga üldiselt rahul kui vahendiga, mis 

aitab suurendada avaliku ja erasektori investeeringuid transpordisektorisse ning saavutada 

seeläbi hädavajalik edasiminek ELi transpordisüsteemi ajakohastamisel. Investeeringuid 

tuleks teha nii TEN-T taristusse, sealhulgas alternatiivkütustesse ja elektrisõidukite 

laadimissüsteemidesse, kui ka arukatesse transpordisüsteemidesse ning üldisemalt liikuvusse, 

sealhulgas liikuvuse uutesse vormidesse, vähesaastavatesse sõidukitesse ja peamistesse 

digitaaltehnoloogiatesse, näiteks ühendatud ja automatiseeritud transport. Kuigi on oluline, et 

projektid aitaksid kaasa kliimapoliitika eesmärkide saavutamisele, peab InvestEU 

võimaldama piisaval määral tegeleda ka oluliste ühiskondlike eesmärkidega, mis käsitlevad 

transpordi ohutust, töövõimalusi ja haridust transpordi- ja turismisektoris. Seetõttu teeb 

arvamuse koostaja muudatusettepanekuid ettepaneku tõhusamaks muutmiseks, et: 
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– täpsustada I lisas toetuskõlblikud transpordivaldkonnad, mis peaksid hõlmama TEN-T 

telemaatikaprioriteete, arukat ja jätkusuutlikku liikuvust, taristu hooldust ja 

ajakohastamist, eelkõige teedetaristut, digitehnoloogiat transpordis ja tööjõu kohanemist; 

– rõhutada automatiseeritud liikuvuslahenduste kasutuselevõtu toetamise vajadust;  

– pöörata erilist tähelepanu investeerimisprobleemidele piiriülestes projektides; 

– tagada toetatud projektide geograafiline tasakaal liikmesriikide lõikes;  

– selgitada, et turismiprojektid peaksid aitama muuta seda sektorit jätkusuutlikumaks, 

innovaatilisemaks ja digitaalsemaks; 

 rõhutada, et InvestEU peaks toetuma eri poliitikaharude transpordi-, energia-, digitaal- ja 

muude sektorite vahelisele sünergilisele toimele; 

 hoida kliimapoliitikasse tehtavate investeeringute osakaal 40 % tasemel, mis EFSI 2.0 

jaoks hiljuti kehtestati.  

Lisaks leiab arvamuse koostaja, et InvestEU vahendeid tuleks kasutada nii, et programmi abil 

saaks vähemalt EFSI tasandil investeerida reaalsetesse transpordiprojektidesse. Seepärast 

tuleks transpordi jaoks kasutada vähemalt 50 % jätkusuutliku taristu haru osast.  

Lõpetuseks märgib arvamuse koostaja, et komisjoni ettepanekus eemaldub väljakujunenud 

juhtimisstruktuur EFSI mudelist, kus EIP täitis keskset rolli, luues täiendavaid kihte ja 

suunates investeerimisotsused osaliselt komisjoni talitustele tagasi. Samuti peaks InvestEU 

keskenduma tegeliku lisaväärtuse loomisele, tagades lisainvesteeringud ning mitte 

dubleerides või lihtsalt asendades projekte, mida oleks saanud ellu viia ilma fondi toetuseta. 

Nii juhtimis- kui ka täiendavuse aspektid väärivad eelseisvatel aruteludel edasist uurimist.  

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon 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, 

(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, 

mõnel juhul tõsiste tagajärgedega. Kuigi 

investeeringute suhe SKPsse on liidus 

suurenemas, jääb see alla sellele, mida 
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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. 

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 ning väikestesse ja keskmise 

suurusega ettevõtetesse (VKEd), ning 

vajadust tegeleda peamiste ühiskondlike 

probleemidega, nagu jätkusuutlikkus, 

kasvav ebavõrdsus ja elanikkonna 

vananemine. Seepärast tuleb jätkuvalt 

toetada turutõrgete kõrvaldamist ja 

mitteoptimaalsete investeerimisolukordade 

lahendamist, et vähendada 

investeerimispuudujääki suunatud 

sektorites, et saavutada liidu poliitilised 

eesmärgid. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Hindamise tulemused osutavad, et 

ajavahemiku 2014–2020 mitmeaastase 

finantsraamistikus kasutatavad 

mitmesugused rahastamisvahendid on 

mõningal määral kattunud. Selline 

mitmekesisus on teinud asja keeruliseks ka 

vahendajatele ja lõppsaajatele, kes pidid 

arvestama erinevate kõlblikkus- ja 

aruandluseeskirjadega. Kooskõlastatud 

eeskirjade puudumine takistas liidu 

erinevate vahendite kombineerimist, kuigi 

selline kombineerimine oleks olnud kasulik 

projektidele, mis vajavad eri liiki 

rahastamist. Seepärast tuleks luua üksainus 

fond – InvestEU fond, et pakkuda 

lõppsaajatele tõhusamalt toimivat toetust, 

ühendades finantstoetuse ja lihtsustades 

seda üheainsa eelarvelise tagatise skeemi 

raames ning seeläbi parandades liidu 

(2) Hindamise tulemused osutavad, et 

ajavahemiku 2014–2020 mitmeaastase 

finantsraamistikus kasutatavad 

mitmesugused rahastamisvahendid on 

mõningal määral kattunud. Selline 

mitmekesisus on teinud asja keeruliseks ka 

vahendajatele ja lõppsaajatele, kes pidid 

arvestama erinevate kõlblikkus- ja 

aruandluseeskirjadega, ning seetõttu on 

see mõjunud investeeringutele pärssivalt. 

Kooskõlastatud eeskirjade puudumine 

takistas liidu erinevate vahendite 

kombineerimist, kuigi selline 

kombineerimine oleks olnud kasulik 

projektidele, mis vajavad eri liiki 

rahastamist. Seepärast tuleks luua üksainus 

fond – InvestEU fond, et pakkuda 

lõppsaajatele tõhusamalt toimivat toetust, 

ühendades finantstoetuse ja lihtsustades 
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sekkumise mõju, vähendades samal liidu 

eelarve kulusid. 

seda üheainsa eelarvelise tagatise skeemi 

raames ning seeläbi parandades liidu 

sekkumise mõju, vähendades samal liidu 

eelarve kulusid. 

 

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 järginud 

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“, 

Euroopa Ühendamise rahastu loomine, 

ELi ringmajanduse loomise tegevuskava, 

Euroopa vähese heitega liikuvuse 

strateegia ning Euroopa kaitse- ja 

kosmosestrateegia. InvestEU fond peaks 

kasutama ja tugevdama nende üksteist 

toetavate strateegiate sünergiat, toetades 

investeeringuid ja pakkudes juurdepääsu 

rahastamisele. 

 

Muudatusettepanek  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 

(5) InvestEU fond peaks aitama 

parandada liidu konkurentsivõimet, 

sealhulgas säästva taristu, 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 
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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. 

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. 

 

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 

majanduskasvu, investeeringuid ja 

tööhõivet, ning aitama seega kaasa heaolu 

parandamisele, vaesuse vastu võitlemisele 

ja sissetulekute õiglasemale jaotusele 

liidus. InvestEU fondi kaudu sekkumine 

peaks vajaduse korral täiendama muid 

liidu antavaid toetusi. 

 

Muudatusettepanek  6 

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 % 

(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 kliimaeesmärkidele 
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InvestEU programmi kogu 

rahastamispaketist kliimaeesmärkidele. 

Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 

InvestEU programmi ettevalmistamise ja 

rakendamise käigus ning neid hinnatakse 

uuesti programmi hindamis- ja 

läbivaatamismenetluste käigus. 

vastavalt kaasa aitama. Asjakohased 

meetmed määratakse kindlaks InvestEU 

programmi ettevalmistamise ja 

rakendamise käigus ning neid hinnatakse 

uuesti programmi hindamis- ja 

läbivaatamismenetluste käigus. 

Selgitus 

Komisjoni ettepanekus nähakse ette, et 100 % kavandatavast jätkusuutliku taristu haru 

eelarvest suunatakse kliimaeesmärkide toetamisse. See ei ole mõistlik ja võib ära võtta 

võimalused äärmiselt vajalikelt projektidelt, mis on seotud digitaaltaristu arendamise ja 

transporditaristu moderniseerimisega, st investeeringutega, millel on positiivne mõju 

kliimale, näiteks tänu tõhususe suurendamisele. 

 

Muudatusettepanek  7 

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 

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. 

InvestEU fond aitab rakendada ka teisi 

kestliku arengu eesmärke ELi poliitikas ja 

algatustes, nii et kestlik areng oleks 

peamine põhimõte. 

_________________ _________________ 

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

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 
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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 nende Euroopa lisandväärtust, 

muuhulgas nende jätkusuutlikkuse 

seisukohast, vastavalt suunistele, mille 

peaks välja töötama komisjon koostöös 

InvestEU programmi rakenduspartneritega, 

kasutades sobival viisil kriteeriume, mis on 

kehtestatud [määrusega, millega luuakse 

raamistik jätkusuutlike investeeringute 

hõlbustamiseks), et määrata kindlaks, kas 

majandustegevus on keskkonnasäästlik, ja 

kooskõlas liidu muude programmide 

raames välja töötatud suunistega. Need 

suunised peaksid sisaldama asjakohaseid 

sätteid, et vältida põhjendamatut 

halduskoormust. 

 

Muudatusettepanek  9 

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 

(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 eesmärk luua ühtne 

Euroopa transpordipiirkond, ning samuti 

kestliku arengu eesmärgid, sealhulgas 

energia- ja kliimaeesmärgid aastaks 2030. 

Seetõttu peaks InvestEU fondi toetus 

olema suunatud investeeringutele 

reaalsesse transporditaristusse ja 

energiataristusse, sealhulgas 

energiatõhusus ja taastuvenergia, 

keskkonna, kliimameetmete, merenduse ja 

digitaalse taristu valdkonnas, toetades 

näiteks intelligentsete 

transpordisüsteemide arendamist ja 

kasutuselevõtmist. Liidu rahalise toetuse 

mõju ja lisaväärtuse maksimeerimiseks on 
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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. 

asjakohane edendada ühtset 

investeerimisprotsessi, mis tagab 

projektide nähtavuse ja suurendab 

sünergilist toimet asjakohaste liidu 

transpordi-, energia- ja digivaldkonna 
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  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 a) Transporditaristu- ja 

liikuvusprojektide rahastamisel on sageli 

raskusi, mis on põhjustatud madalamast 

tulumäärast, investeeringute 

pikaajalisusest ning suuremast riskist ja 

ebakindlusest. Selleks et saavutada 

InvestEU rahastatavate projektide 

vaheline valdkondlik tasakaal ja 

lahendada probleemid, mis on seotud 

liidu transporditaristusse tehtavate 

mitteoptimaalsete investeeringutega, 

peaks InvestEU nõustamiskeskus koos 

komisjoniga võtma erimeetmeid, mis 

hõlbustaksid InvestEU toetuste 

kombineerimist liidu või liikmesriikide 

eelarvest antavate toetuste või muu 

avaliku sektori poolse rahastamisega 

lihtsustatult ja väikseima bürokraatiaga. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 13 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 b) arvestades, et liiklejate ohutus on 

transpordisektori arengus suur probleem, 

ning võetavad meetmed ja investeeringud 

aitavad ainult piiratud määral vähendada 

surmasaanute või raskelt vigastatute 

arvu; arvestades, et programm InvestEU 

peaks aitama tõhustada jõupingutusi, et 

töötada välja ja rakendada tehnoloogiaid, 

mis aitavad suurendada sõidukite ja 

maanteetaristu ohutust; 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 c) arvestades, et tõeliselt 

mitmeliigiline transport annab võimaluse 

luua tõhus ja keskkonnasõbralik 

transpordivõrgustik, mis kasutab kõigi 

transpordiliikide suurimat potentsiaali ja 

loob nendevahelist koostoimet; 

arvestades, et programm InvestEU võib 

saada oluliseks vahendiks, millega toetada 

investeeringuid mitmeliigilistesse 

transpordisõlmedesse, mis vaatamata 

nende märkimisväärsele majanduslikule 

potentsiaalile ja ärilisele mõttekusele 

kujutavad endast erainvestorite jaoks 

olulist riski; 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 d) Arvestades, et ühendatud ja 

automatiseeritud liikuvus peaks 

prognooside kohaselt muutma 
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transpordisüsteeme üle kogu maailma ja 

EL peaks olema maailmas 

automatiseeritud liikuvussüsteemide 

kasutuselevõtmisel, liiklusohutuse ja 

säästvuse suurendamisel juhtpositsioonil, 

peaks InvestEU kaasa aitama liidu 

konkurentsivõime tugevdamisele selles 

valdkonnas, toetades investeeringuid 

sõidukite ja taristute automatiseeritud 

liikuvuslahenduste väljatöötamiseks ja 

kasutuselevõtmiseks ning sellega seotud 

digitaaltehnoloogiaid. 

Selgitus 

Ühendatud ja automatiseeritud mobiilsust arendatakse kogu maailmas aktiivselt. EL peab 

olema selles valdkonnas ülemaailmne liider, et tagada oma tööstuse konkurentsivõime, nagu 

on märgitud komisjoni teatises „Teel automatiseeritud liikuvuse suunas: ELi strateegia 

tuleviku liikuvuse jaoks“. Seepärast peaks InvestEU toetama innovatsiooni ning 

automatiseeritud liikuvuslahenduste ja nende aluseks oleva digitehnoloogia kasutuselevõttu 

taristu, sõidukite, IKT, robootika ja tehisintellekti valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a) Kuna turism on liidu majanduses 

oluline sektor, peaks InvestEU aitama 

tugevdada selle sektori pikaajalist 

konkurentsivõimet, toetades säästvale, 

innovaatilisele ja digitaalturismile 

ülemineku meetmeid. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 a) Kuna digiteerimine on seotud 

turismiga, peaks ka see sektor saama 

InvestEU fondist sihtotstarbelist toetust. 
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Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Väikestel ja keskmise suurusega 

ettevõtetel (VKEd) on liidus esmatähtis 

roll. Siiski seisavad nad rahastamise 

hankimisel silmitsi probleemidega, kuna 

nendega seotud riski peetakse suureks ja 

neil ei ole piisavat tagatist. Täiendavad 

probleemid tulenevad VKEde vajadusest 

säilitada konkurentsivõime, tegeledes 

digitaliseerimise, rahvusvahelistumise ja 

innovatsiooniga ning täiendades oma 

töötajate oskusi. Võrreldes suuremate 

ettevõtetega on neil juurdepääs 

vähesematele rahastamisallikate: nad 

tavaliselt ei emiteeri võlakirju ning neil on 

vaid piiratud juurdepääs börsidele või 

suurtele institutsionaalsetele investoritele. 

Rahastamisele juurdepääs on veelgi 

keerulisem VKEde puhul, kelle tegevus 

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) on liidus esmatähtis 

roll. Siiski seisavad nad rahastamise 

hankimisel silmitsi probleemidega, kuna 

nendega seotud riski peetakse suureks ja 

neil ei ole piisavat tagatist ega kapitali. 

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. 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Nagu on märgitud 

aruteludokumendis Euroopa sotsiaalse 

mõõtme kohta16 ja Euroopa sotsiaalõiguste 

sammast käsitlevas teatises,17 on 

kaasavama ja õiglasema liidu loomine liidu 

jaoks keskse tähtsusega ebavõrdsuse 

vähendamisel ja sotsiaalse kaasamise 

edendamiseks Euroopas. Võimaluste 

ebavõrdsus mõjutab eelkõige juurdepääsu 

haridusele, koolitusele ja tervishoiule. 

Investeeringud sotsiaalvaldkonna, oskuste 

arendamise ja inimkapitaliga seotud 

majandusharudesse ning haavatavate 

elanikkonnarühmade ühiskonda 

integreerimiseks võivad laiendada 

majanduslikke võimalusi, eriti juhul, kui 

neid koordineeritakse kui liidu tasandil. 

InvestEU fondi tuleks kasutada selleks, et 

toetada investeeringuid haridusse ja 

koolitusse, suurendada tööhõivet, eelkõige 

madala kvalifikatsiooniga ja pikaajaliste 

töötute hulgas, ja parandada olukorda 

seoses põlvkondadevahelise solidaarsuse, 

tervishoiu, kodutuse, digitaalse kaasatuse, 

kogukonna arengu ning noorte rolli ja 

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 

(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 ja 

need on suunatud sektoritele, kus on 

probleemid seoses tööjõu nappuse, uute 

tehnoloogiatega kohanemise ja naiste 

töövõimalustega, näiteks transport. 

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, turismi ja loovust. Et 

olla valmis sügavateks muutusteks liidu 

ühiskondades ja tööturul järgmisel 

aastakümnel, tuleb investeerida 

inimresurssidesse, 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 
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vajavad. Euroopa sotsiaalse taristu 

investeeringute kõrgetasemelise töökonna 

aruandes18 on esile toodud investeeringute 

nappus sotsiaalse taristu ja teenuste, 

sealhulgas hariduse, koolituse, tervishoiu ja 

eluasemete valdkonnas, mis näitab, et on 

vaja toetust, sealhulgas liidu tasandil. 

Seepärast tuleb ära kasutada avaliku 

sektori, ettevõtlussektori ja heategevusliku 

kapitali ning sihtasutuste toetuse ühine 

potentsiaal, et toetada sotsiaalse turu 

väärtusahela arendamist ja suurendada 

liidu vastupidavust. 

sotsiaalsete ettevõtete rahastamist ja 

parandada nende juurdepääsu 

rahastamisele, et rahuldada nende 

ettevõtete nõudlust, kes seda kõige rohkem 

vajavad. Euroopa sotsiaalse taristu 

investeeringute kõrgetasemelise töökonna 

aruandes18 on esile toodud investeeringute 

nappus sotsiaalse taristu ja teenuste, 

sealhulgas hariduse, koolituse, tervishoiu ja 

eluasemete valdkonnas, mis näitab, et on 

vaja toetust, sealhulgas liidu tasandil. 

Seepärast tuleb ära kasutada avaliku 

sektori, ettevõtlussektori ja heategevusliku 

kapitali ning sihtasutuste toetuse ühine 

potentsiaal, et toetada sotsiaalse turu 

väärtusahela arendamist ja suurendada 

liidu vastupidavust. 

__________________ __________________ 

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  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Iga poliitikaharu peaks koosnema 

kahest osast, st ELi osast ja liikmesriigi 

osast. ELi osa kaudu tuleks kõrvaldada 

liiduüleseid turutõrkeid või lahendada 

liiduüleseid mitteoptimaalseid 

investeerimisolukordi proportsionaalsel 

viisil; toetatavatel meetmetel peaks olema 

selge Euroopa lisaväärtus. Liikmesriigi osa 

peaks andma liikmesriikidele võimaluse 

eraldada osa eelarve jagatud täitmise alla 

kuuluvate fondide vahenditest ELi tagatise 

eraldisteks, et kasutada ELi tagatist 

rahastamis- ja investeerimistoiminguteks, 

et kõrvaldada konkreetsed turutõrked või 

lahendada mitteoptimaalseid 

investeerimisolukordi oma territooriumil, 

(19) Iga poliitikaharu peaks koosnema 

kahest osast, st ELi osast ja liikmesriigi 

osast. ELi osa kaudu tuleks kõrvaldada 

liiduüleseid turutõrkeid, eelkõige 

piiriüleste projektide puhul, 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 
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sealhulgas haavatavates ja kaugemates 

piirkondades, nagu liidu äärepoolseimad 

piirkonnad, et saavutada eelarve jagatud 

täitmise alla kuuluvate fondide eesmärgid. 

Meetmed, mida toetatakse InvestEU 

fondist ELi või liikmesriigi osa kaudu, ei 

tohiks dubleerida ega välja tõrjuda 

erainvesteeringuid ega moonutada 

konkurentsi siseturul. 

investeerimisolukordi oma territooriumil, 

sealhulgas haavatavates ja kaugemates 

piirkondades, nagu liidu äärepoolseimad 

piirkonnad, et saavutada eelarve jagatud 

täitmise alla kuuluvate fondide eesmärgid. 

Meetmed, mida toetatakse InvestEU 

fondist ELi või liikmesriigi osa kaudu, ei 

tohiks dubleerida ega välja tõrjuda 

erainvesteeringuid ega moonutada 

konkurentsi siseturul. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) InvestEU fondi aluseks olevat ELi 

tagatist peaks kaudselt rakendama 

komisjon, tuginedes rakenduspartneritele, 

kellel on kontakt lõppsaajatega. Komisjoni 

peaks iga rakenduspartneriga sõlmima 

tagatislepingu, millega eraldatakse 

InvestEU fondist tagatis, et toetada 

rahastamis- ja investeerimistoiminguid, 

mis vastavad InvestEU fondi eesmärkidele 

ja kõlblikkuskriteeriumidele. InvestEU 

fondil peaks olema spetsiaalne 

juhtimisstruktuur, et tagada ELi tagatise 

asjakohane kasutamine. 

(24) InvestEU fondi aluseks olevat ELi 

tagatist peaks kaudselt rakendama 

komisjon, tuginedes rakenduspartneritele, 

kellel on kontakt lõppsaajatega. Komisjoni 

peaks iga rakenduspartneriga sõlmima 

tagatislepingu, millega eraldatakse 

InvestEU fondist tagatis, et toetada 

rahastamis- ja investeerimistoiminguid, 

mis vastavad InvestEU fondi eesmärkidele 

ja kõlblikkuskriteeriumidele. InvestEU 

fondil peaks olema spetsiaalne 

juhtimisstruktuur, et tagada ELi tagatise 

asjakohane kasutamine, kuid loomata 

ülemäärast halduskoormust. 

 

Muudatusettepanek  20 

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, 

(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, 
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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. 

kes üksi või koos teiste 

rakenduspartneritega suudavad hõlmata 

vähemalt kahte 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. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 33 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(33) InvestEU fondil peaks olema 

vajaduse korral võimalik sujuvalt ja 

tõhusalt ühendada toetused või 

rahastamisvahendid (või mõlemad), mida 

rahastatakse liidu eelarvest või ELi 

heitkogustega kauplemise süsteemi 

innovatsioonifondist, tagatisega 

olukordades, kus seda on vaja, et parimal 

viisil toetada investeeringuid konkreetsete 

turutõrgete kõrvaldamiseks või 

mitteoptimaalsete investeerimisolukordade 

lahendamiseks. 

(33) InvestEU fondil peaks olema 

vajaduse korral võimalik sujuvalt ja 

tõhusalt ühendada toetused või 

rahastamisvahendid (või mõlemad), mida 

rahastatakse liidu eelarvest või mis tahes 

muudest ajutistest fondidest, näiteks ELi 

heitkogustega kauplemise süsteemi 

innovatsioonifondist, tagatisega 

olukordades, kus seda on vaja, et parimal 

viisil toetada investeeringuid konkreetsete 

turutõrgete kõrvaldamiseks või 

mitteoptimaalsete investeerimisolukordade 

lahendamiseks. 

 

Muudatusettepanek  22 

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, et 

aidata kaasa liidu majandusliku, 

sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 

eesmärgile ning piirkondlike erinevuste 

vähendamisele. Nõustamiskeskus peaks 

pöörama erilist tähelepanu väiksematele, 
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piiriülestele ja ELi lisaväärtusega 

projektidele. 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  23 

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 õiglaselt ning et kohalikul tasandil 

teataks InvestEU fondist rohkem, tagatakse 

olemasolevaid tugisüsteeme arvesse võttes, 

et InvestEU nõustamiskeskusel on igas 

liikmesriigis – eelkõige aladel, kus 

antakse kõige vähem lepinguid – 
kohalikud esindused, kes annavad kohapeal 

reaalset, ennetavat ja vajadustele vastavat 

abi. 

 

Muudatusettepanek  24 

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 

(37) Seoses InvestEU fondiga on vaja 

anda suutlikkuse suurendamise toetust, et 

arendada kvaliteetsete projektide 

algatamiseks vajalikku organisatsioonilist 

suutlikkust ja turutegemist, eelkõige 

arenguriikides. 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. 
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toetus täiendama muude liidu programmide 

raames võetud meetmed, mis hõlmavad 

konkreetset poliitikavaldkonda. 

Seepärast peaks suutlikkuse suurendamise 

toetus täiendama muude liidu programmide 

raames võetud meetmed, mis hõlmavad 

konkreetset poliitikavaldkonda. 

 

Muudatusettepanek  25 

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 turu puudujääke ja tõrkeid 

ning 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, 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva määrusega luuakse InvestEU 

fond, mille raames antakse ELi tagatist 

rakenduspartnerite rahastamis- ja 

investeerimistoimingutele, mis toetavad 

liidu sisepoliitikat. 

Käesoleva määrusega luuakse InvestEU 

fond, mille raames antakse ELi tagatist 

rakenduspartnerite rahastamis- ja 

investeerimistoimingutele, mis toetavad 

liidu sisepoliitikat, ning määratakse 

kindlaks käesoleva määruse 

reguleerimisalasse kuuluvad suhted 

erinevate partneritega. 

Muudatusettepanek  27 

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, sh kliimaeesmärgid; 
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Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) liidu kapitaliturgude integratsioon 

ja ühtse turu tugevdamine, sealhulgas 

lahendused liidu kapitaliturgude 

killustatuse vähendamiseks, liidu ettevõtete 

rahastamisallikate mitmekesistamiseks ja 

jätkusuutliku rahastamise edendamiseks. 

(d) liidu kapitaliturgude integratsioon 

ja ühtse turu tugevdamine, sealhulgas 

lahendused liidu kapitaliturgude 

killustatuse vähendamiseks, liidu 

ettevõtete, eelkõige VKEde ja idufirmade 

rahastamisallikate mitmekesistamiseks ja 

jätkusuutliku rahastamise edendamiseks. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) liidu kliimaeesmärkide täitmisele 

kaasaaitamine ning pikaajalise 

keskkonnaalase ja ühiskondliku kasu 

loomine. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) suurendada juurdepääsu 

mikrorahastamisele ja selle kättesaadavust 

sotsiaalsetele ettevõtetele, toetada 

sotsiaalsete investeeringutega seotud 

rahastamis- ja investeerimistoiminguid 

ning arendada ja konsolideerida 

sotsiaalsete investeeringute turgusid 

artikli 7 lõike 1 punktis d osutatud 

valdkondades. 

(d) hõlbustada juurdepääsu 

mikrorahastamisele ja sotsiaalsete 

ettevõtete rahastamisele, toetada 

sotsiaalsete investeeringutega seotud 

rahastamis- ja investeerimistoiminguid 

ning arendada ja konsolideerida 

sotsiaalsete investeeringute turgusid 

artikli 7 lõike 1 punktis d osutatud 

sektorites. 
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Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) aidata kaasa heaolu 

parandamisele ELis vaesuse vastu 

võitlemise ja sissetulekute õiglasema 

jaotuse kaudu; 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d b) toetada investeeringuid 

materiaalsesse ja immateriaalsesse 

varasse, et soodustada majanduskasvu ja 

sidusust, investeeringuid ja tööhõivet; 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ELi tagatis artikli 8 lõike 1 punktis a 

osutatud liidu osa puhul on 38 000 000 000 

eurot (jooksevhindades). Selle eraldiste 

määr on 40 %. 

ELi tagatis artikli 8 lõike 1 punktis a 

osutatud liidu osa puhul on 38 000 000 000 

eurot (jooksevhindades). Selle eraldiste 

määr on 40 %, st 15 200 000 000 eurot (13 

065 000 000 eurot püsivhindades). 

Muudatusettepanek  34 

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 

Täiendav ELi tagatise summa võidakse ette 

näha artikli 8 lõike 1 punktis b osutatud 

liikmesriigi riiklike või piirkondlike 

ametiasutuste osa jaoks, tingimusel et 
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[ühissätete määruse] number28 [artikli 10 

lõikele 1] ja määruse [ÜPP strateegiakava] 

number29 artikli [75 lõikele 1] vastavad 

summad. 

liikmesriigid eraldavad vastavalt 

[ühissätete määruse] number28 [artikli 10 

lõikele 1] ja määruse [ÜPP strateegiakava] 

number29 artikli [75 lõikele 1] vastavad 

summad. 

__________________ __________________ 

 1a täiendada 

 1b täiendada 

28   

29   

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõike 1 esimeses lõigus osutatud 

summa soovituslik jaotus on esitatud 

käesoleva määruse I lisas. Komisjon võib I 

lisas osutatud summasid vajaduse korral 

kohandada kuni 15 % iga eesmärgi puhul. 

Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja 

nõukogu igast muudatusest. 

2. Lõike 1 esimeses lõigus osutatud 

summa soovituslik jaotus on esitatud 

käesoleva määruse I lisas. Komisjon võib I 

lisas osutatud summasid vajaduse korral 

kohandada kuni 15 % iga eesmärgi puhul. 

Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja 

nõukogu igast muudatusest. 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Juhul, kui on vaja uusi sätteid, 

arvatakse need maha ELi aastaeelarve või 

paindlikkusinstrumendi arvelt, kuid mitte 

mingil juhul juba eraldatud 

eelarveridadelt või fondidest. 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Lõikes 3 osutatud summat võib 4. Lõikes 3 osutatud summat võib 
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kasutada ka InvestEU programmi 

rakendamiseks antava tehnilise ja 

haldusabi jaoks, näiteks ettevalmistus-, 

järelevalve-, kontrolli-, auditeerimis- ja 

hindamistoiminguteks, sealhulgas ettevõtte 

infotehnoloogiasüsteemide jaoks. 

kasutada ka InvestEU programmi 

rakendamiseks antava tehnilise ja 

haldusabi jaoks, näiteks teavitus-, koolitus-

, ettevalmistus-, järelevalve-, kontrolli-, 

auditeerimis- ja hindamistoiminguteks, 

sealhulgas ettevõtte 

infotehnoloogiasüsteemide jaoks. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) ühinevad riigid, kandidaatriigid ja 

potentsiaalsed kandidaatriigid kooskõlas 

selliste üldpõhimõtete ja -tingimustega 

nende riikide osalemiseks ELi 

programmides, mis on kehtestatud 

vastavate raamlepingute, 

assotsiatsiooninõukogu otsuste või sarnaste 

lepingutega, ja vastavalt konkreetsetele 

tingimustele, mis on sätestatud liidu ja 

kõnealuste riikide vahel sõlmitud 

lepingutes; 

(b) ühinevad riigid ning 

kandidaatriigid kooskõlas selliste 

üldpõhimõtete ja -tingimustega nende 

riikide osalemiseks ELi programmides, mis 

on kehtestatud vastavate raamlepingute, 

assotsiatsiooninõukogu otsuste või sarnaste 

lepingutega, ja vastavalt konkreetsetele 

tingimustele, mis on sätestatud liidu ja 

kõnealuste riikide vahel sõlmitud 

lepingutes; 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

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 turu puudujääke ja tõrkeid või 

lahendada mitteoptimaalseid 

investeerimisolukordi nende konkreetse 

kohaldamisala ulatuses, sh 

äärepoolseimates piirkondades: 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a 



 

PE625.320v03-00 24/41 AD\1169267ET.docx 

ET 

 

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, sh 

mitmeliigiline transport, turism, energia, 

eelkõige suunaga taastuvatele 

energiaallikatele ja energiatõhususele, 

digitaalne ühenduvus, tooraine tarnimine ja 

töötlemine, kosmos, ookeanid ja 

siseveekogud, 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; 

Muudatusettepanek  41 

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 kultuuritegevus; 
haavatavatele isikute, sealhulgas 

kolmanda riigi kodanike integreerimine. 

d) sotsiaalinvesteeringute haru: 

mikrorahastamine, sotsiaalsete ettevõtete 

rahastamine ja sotsiaalmajandus; õiglane 

üleminek töötajate jaoks, oskused, haridus, 

koolitus ja nimetatud valdkondadega 

seotud teenused; sotsiaalne infrastruktuur 

ning tervishoid ja pikaajaline hooldus, 

pöörates erilist tähelepanu vaesematele 

ühiskonnaliikmetele; ning kõige 

haavatavamate isikute integreerimine, sh 

kolmandate riikide kodanikud, kes elavad 

seaduslikult ühes ELi liikmesriikidest. 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 1 
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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 

asjakohast teavet komisjon välja töötatud 

suuniste alusel, delegeeritud õigusakti 

kujul ja võtte arvesse [määruses 

jätkusuutlikku investeerimist lihtsustava 

raamistiku kehtestamise kohta 

COM(2018)353] sätestatud kriteeriumeid. 

Projektid, mis jäävad alla suunistes 

kindlaks määratud suurust, võivad 

vajaduse korral jääda hindamata. 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) seoses kliimamuutustega 

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; 

a) seoses kliimamuutustega 

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 ning tagada ELi 

keskkonnaeesmärkide ja -normide 

järgimine; 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 2 – punkt c a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) hinnata ELi kliima- ja 

energiatõhususe strateegiates sätestatud 

ELi kliima- ja energiaeesmärkide 

saavutamise positiivset mõju; 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjoni antud suuniste põhjal 

esitavad rakenduspartnerid teabe, mida on 

vaja, et jälgida investeeringuid, mis aitavad 

kaasa liidu kliima- ja keskkonnaalaste 

eesmärkide saavutamisele. 

4. Komisjoni antud suuniste põhjal 

esitavad rakenduspartnerid teabe, mida on 

vaja, et jälgida investeeringuid, mis aitavad 

kaasa liidu kliima- ja keskkonnaalaste 

eesmärkide saavutamisele, ning hindavad, 

kas tegevus on kooskõlas määrusega 

jätkusuutlikku investeerimist lihtsustava 

raamistiku kehtestamise kohta 

(COM(2018)353); 

Muudatusettepanek  46 

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. Rakenduspartnerid seavad 

eesmärgiks, et vähemalt 40% jätkusuutliku 

taristu poliitikaharu raames tehtavatest 

investeeringute toetustegevustest aitavad 

kaasa liidu kliima- ja keskkonnaalaste 

eesmärkide saavutamisele, et täita 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 

kliimamuutuste raamkonventsiooni 

COP21 kohustusi. 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 5 a (uus) 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Komisjon püüdleb koos 

rakenduspartneritega selle poole, et 

eelarvetagatisest jätkusuutliku taristu 

poliitikaharule eraldatud osa jaotataks 

nii, et peetakse silmas tasakaalu eri 

valdkondade meetmete vahel. 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 5 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 b. Transpordi valdkonnas peab 

vähemalt 10 % jätkusuutliku 

infrastruktuuri poliitikaharu raames 

tehtavatest investeeringutest aitama täita 

ELi eesmärki kõrvaldada 2050. aastaks 

surma või raskete vigastustega lõppenud 

liiklusõnnetused ja renoveerida raudtee 

ning maanteesillad ja tunnelid nende 

ohutust silmas pidades. 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

iii) uued või keerulised turutõrked või 

mitteoptimaalsed investeerimisolukorrad, 

et töötada välja uued rahastamislahendused 

ja turustruktuurid. 

iii) uued või keerulised turutõrked, 

rahvusvaheline piiriülene projekt või 

mitteoptimaalsed investeerimisolukorrad, 

et töötada välja uued rahastamislahendused 

ja turustruktuurid. 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 iii a) tõhustatud koostöö piiriüleste 

transpordiprojektide sõnastamisel, 
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ettevalmistamisel ja rakendamisel. 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) Liikmesriigi osa aitab kõrvaldada 

konkreetseid turutõrkeid või lahendada 

mitteoptimaalseid investeerimisolukordi 

ühes või mitmes liikmesriigis, et saavutada 

eelarve jagatud täitmise alla kuuluvate 

asjaomaste fondide eesmärgid. 

(b) Liikmesriigi osa aitab kõrvaldada 

konkreetseid turutõrkeid või lahendada 

mitteoptimaalseid investeerimisolukordi 

ühes või mitmes liikmesriigis, et saavutada 

eelarve jagatud täitmise alla kuuluvate 

asjaomaste fondide eesmärgid. 

Toetuslepingu võib sõlmida ka 

liikmesriigi piirkondliku asutuse ja 

komisjoni vahel. Sellise lepinguga 

nähakse ette investeeriva piirkonna 

territooriumi investeerimistegevus ning 

selle suhtes kohaldatakse määruse artiklis 

9 sätestatud võrdseid tingimusi. 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriik ja komisjon sõlmivad rahalist 

toetust käsitleva lepingu või muudavad 

seda nelja kuu jooksul pärast komisjoni 

otsust, millega võetakse vastu 

partnerlusleping või ÜPP strateegiakava, 

või samaaegselt komisjoni otsusega, 

millega muudetakse programmi või ÜPP 

strateegiakava. 

Liikmesriik ja komisjon sõlmivad rahalist 

toetust käsitleva lepingu või muudavad 

seda kolme kuu jooksul pärast komisjoni 

otsust, millega võetakse vastu 

partnerlusleping või ÜPP strateegiakava, 

või samaaegselt komisjoni otsusega, 

millega muudetakse programmi või ÜPP 

strateegiakava. 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 2 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) ühes või mitmes liikmesriigis (a) ühes või mitmes liikmesriigis 
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asuvate või asutatud üksuste vahelised 

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; 

asuvate või asutatud üksuste vahelised 

piiriülesed projektid, mis ulatuvad ühte või 

mitmesse kolmandasse riiki, sealhulgas 

ühinevad riigid ja 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  54 

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 on kõlblikud vastaspooled 

väljendanud oma huvi ja peavad olema 

võimelised tegema rahastamis- ja 

investeerimistoiminguid vähemalt kahes 

liikmesriigis. Samuti võivad 

rakenduspartnerid rühma moodustamise 

kaudu koos katta rahastamis- ja 

investeerimistoiminguid vähemalt kahes 

liikmesriigis. Seda tingimust saab täita, 

hõlmates rahastamis- ja 

investeerimistoiminguid liikmesriigi ühes 

piirkonnas. 

Muudatusettepanek  55 

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, 

rakenduspartneriks ühe või mitu 

Liikmesriigi osa puhul võib asjaomase 

liikmesriigi või piirkonna pädev asutus 

esitada kõlblike vastaspoolte hulgast, kes 

on väljendanud huvi vastavalt artikli 9 

lõike 3 punktile c, rakenduspartneriks ühe 
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vastaspoolt. või mitu vastaspoolt. 

Muudatusettepanek  56 

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. 

Kui asjaomane liikmesriik või piirkond 

rakenduspartnerit ei esita, teeb komisjon 

vastavalt käesoleva lõike teisele lõigule 

valiku nende rakenduspartnerite vahel, kes 

suudavad teha rahastamis- ja 

investeerimistoiminguid asjaomastes 

geograafilistes piirkondades. 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) tagab geograafilise hajutatuse; (d) tagab liikmesriikide vahel 

tasakaalustatud geograafilise hajutatuse; 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Tasu riski võtmise eest jaotatakse 

liidu ja rakenduspartneri vahel 

proportsionaalselt nende vastava 

osakaaluga riski võtmisel rahastamis- ja 

investeerimistoimingute portfelli või 

vajaduse korral üksikute toimingute 

raames. Rakenduspartneril peab olema 

asjakohane enda riskipositsioon ELi 

tagatisega toetatava rahastamis- ja 

investeerimistoimingu suhtes, välja arvatud 

juhul, kui rakendatava finantstoote 

poliitikaeesmärgid on sellist laadi, et 

rakenduspartneril ei ole võimalik 

mõistlikul viisil panustada oma 

1. Tasu riski võtmise eest jaotatakse 

liidu ja rakenduspartneri vahel 

proportsionaalselt nende vastava 

osakaaluga riski võtmisel rahastamis- ja 

investeerimistoimingute portfelli või 

vajaduse korral üksikute toimingute 

raames. Rakenduspartneril peab olema 

tasakaalustatud enda riskipositsioon ELi 

tagatisega toetatava rahastamis- ja 

investeerimistoimingu suhtes ja seetõttu 

ka esmase kahju tagatise suhtes, välja 

arvatud juhul, kui rakendatava finantstoote 

poliitikaeesmärgid on sellist laadi, et 

rakenduspartneril ei ole võimalik 
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riskitaluvusvõimega sellesse tootesse. mõistlikul viisil panustada oma 

riskitaluvusvõimega sellesse tootesse. 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Nõuandekogu koosolekute 

protokollid on avalikult kättesaadavad 

vastaval veebilehel. 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 InvestEU nõustamiskeskus annab nõu 

riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 

tasandil, sealhulgas äärepoolseimates 

piirkondades, et edendada projekte, 

eesmärgiga tagada sotsiaalsete ja 

keskkonnaaspektide arvessevõtmine kogu 

projektitsükli vältel. Selline toetus hõlmab 

abi projektide arendamiseks ja 

suutlikkuse suurendamiseks. 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (f a) tegeleb kommunikatsiooniga, et 

suurendada projektiarendajate ning 

finants- ja muude vahendajate teadlikkust 

nõustamiskeskuse pakutava abi kohta ja 

üldisemalt InvestEU pakutavate 

võimaluste kohta. 

 

Muudatusettepanek  62 
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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 kasutajasõbralik projektide 

andmebaas, kust saab asjakohast teavet 

kõigi projektide kohta igas ELi ametlikus 

keeles. 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Komisjon määrab kindlaks 

metoodika, millega kehtestatakse 

kvalitatiivsed näitajad, et artiklis 3 

sätestatud eesmärkide saavutamisel tehtud 

edusamme täpselt hinnata. Selle 

metoodika alusel täiendab komisjon III 

lisa hiljemalt 1. jaanuariks 2021. 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Tulemusaruannete süsteem peab 

tagama, et programmi rakendamise ja 

tulemuste järelevalveks vajalikke andmeid 

kogutakse tõhusalt, tulemuslikult ja 

õigeaegselt. Selleks kehtestatakse 

rakenduspartneritele ja muudele liidu 

rahaliste vahendite saajatele 

proportsionaalsed aruandlusnõuded, nagu 

see on asjakohane. 

3. Tulemusaruannete süsteem peab 

tagama, et programmi rakendamise ja 

tulemuste järelevalveks vajalikke andmeid 

saab kasutada tehtud edusammude ja 

esinenud raskuste põhjalike analüüside 

koostamiseks ning et neid kogutakse 

tõhusalt, tulemuslikult ja õigeaegselt. 

Selleks kehtestatakse rakenduspartneritele 

ja muudele liidu rahaliste vahendite 

saajatele proportsionaalsed 

aruandlusnõuded, nagu see on asjakohane. 

Aruannete süsteem peab selgelt 

kaardistama poliitikaharud, mis on 

loetletud II lisas rahastamis- ja 

investeerimistoimingute tegemiseks 

kõlblike valdkondade nimekirjas. 
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Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Hindamised toimuvad piisavalt 

aegsasti, et nende tulemusi saaks kasutada 

otsustamisprotsessis. 

1. Hindamised toimuvad piisavalt 

aegsasti, et nende tulemusi saaks kasutada 

otsustamisprotsessis. Samuti nähakse 

hindamises ette kvalitatiivne hinnang 

artiklis 3 sätestatud eesmärkide 

saavutamisel tehtud edusammudele. 

 

Muudatusettepanek  66 

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 tuleks esitada 18 kuud pärast 

käesoleva määruse jõustumist. 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kooskõlas käesoleva määruse artikliga 4 

võib kõnealust jaotust eelarveaasta 

jooksul muuta vastavalt käesoleva 

määruse artikli 3 lõikes 2 osutatud eri 

eesmärkide muutumisele. 

 

Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

(a) puhta ja säästva taastuvenergia 

tootmise, sellega varustamise ja selle 

kasutamise laiendamine; 

(a) puhta ja säästva taastuvenergia 

tootmise, sellega varustamise ja selle 

kasutamise laiendamine ning selle 

kasutuselevõtu kiirendamine; 

 

Muudatusettepanek  69 

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 

energiaallikatest sünteetilise kütuse 

tootmine ja sellega varustamine; 

alternatiivkütused kõikidele 

transpordiliikidele; 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Säästva transpordi taristu, seadmete 

ja innovatiivsete tehnoloogiate arendamine 

kooskõlas liidu transpordiprioriteetidega ja 

Pariisi kliimakokkuleppe raames võetud 

kohustustega, eelkõige järgmistes 

valdkondades: 

2. Säästva ja ohutu transpordi taristu 

ja liikuvuslahenduste, seadmete ja 

innovatiivsete tehnoloogiate arendamine 

kooskõlas liidu transpordiprioriteetidega ja 

Pariisi kliimakokkuleppe raames võetud 

kohustustega, eelkõige järgmistes 

valdkondades: 

Muudatusettepanek  71 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) projektid, millega toetatakse 

üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist, 

sealhulgas linnatranspordisõlmed, mere- ja 

siseveesadamad, mitmeliigilised terminalid 

ja nende ühendus põhivõrkudega; 

(a) projektid, millega toetatakse 

üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist, 

sealhulgas linnatranspordisõlmed, mere- ja 

siseveesadamad, lennujaamad, 

mitmeliigilised terminalid ja nende 

ühendus põhivõrkudega ning määruses 
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(EL) nr 1315/2013 sätestatud 

telemaatikalahendused; 

Muudatusettepanek  72 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) TEN-T infrastruktuuriprojektid, 

milles on ette nähtud vähemalt kahe 

transpordiliigi, eelkõige mitmeliigilise 

kaubaveo terminalide ja 

reisijateveosõlmede kasutamine; 

Muudatusettepanek  73 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) aruka ja säästva linnaliikuvuse 

projektid, mis on suunatud vähese heitega 

linnatranspordiliikidele, 

juurdepääsuvõimaluste parandamisele, 

õhusaaste ja müra vähendamisele, 

energialetarbimise tõhustamisele ja 

õnnetuste vähendamisele; 

(b) aruka ja säästva linnaliikuvuse 

projektid, sh. sisevee- ja õhutransport, mis 

on suunatud vähese heitega 

linnatranspordiliikidele, 

diskrimineerimiseta 
juurdepääsuvõimaluste parandamisele, 

õhusaaste ja müra vähendamisele, 

energiatarbimise tõhustamisele ja 

liiklusohutuse suurendamisele, sh 

jalgratturite ja jalakäijate jaoks; 

Muudatusettepanek  74 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) transpordiveeremi uuendamise ja 

moderniseerimise toetamine, et võtta 

kasutusele vähese heitega 

liikuvuslahendused; 

(c) transpordiveeremi uuendamise ja 

moderniseerimise toetamine, et võtta 

kasutusele vähese heitega 

liikuvuslahendused, sealhulgas 

taastuvatest allikatest või CO2-

neutraalsetest allikatest saadud 

alternatiivkütuste ja sünteetiliste kütuste 

kasutamine kõigi transpordiliikide 
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sõidukites; 

Muudatusettepanek  75 

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 ning 

meresadamad ja meremagistraalid; 

Muudatusettepanek  76 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) alternatiivkütuste taristu, sealhulgas 

elektrilaadimise taristu. 

(e) alternatiivkütuste taristu, sealhulgas 

elektrilaadimise taristu kõikidele 

transpordiliikidele. 

Muudatusettepanek  77 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) aruka ja säästva liikuvuse 

projektid, mis on suunatud järgmisele: 

 – liiklusohutus (sealhulgas sõidukijuhtide 

ja reisijate ohutuse parandamine ning 

surmaga lõppevate õnnetuste ja raskete 

vigastuste arvu vähendamine), 

 – juurdepääsetavus (sealhulgas 

maapiirkondades); 

 – heite vähendamine; 

 – uute transporditehnoloogiate ja -

teenuste arendamine ja kasutuselevõtmine 

eelkõige VKEde poolt, ning seoses 

ühendatud ja autonoomsete 

transpordiliikide ning integreeritud 

piletimüügisüsteemidega; 
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Muudatusettepanek  78 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e b) projektid olemasoleva 

transporditaristu, sealhulgas TEN-T 

kiirteede hooldamiseks või 

ajakohastamiseks, kui see on vajalik 

liiklusohutuse suurendamiseks, 

säilitamiseks või parandamiseks, arukate 

transpordisüsteemide teenuste 

arendamiseks või taristu terviklikkuse ja 

standardite tagamiseks, eelkõige ohutud 

parkimisalad ja -rajatised, 

alternatiivkütuse jaamad ja 

elektrisõidukite laadimissüsteemid; 

Muudatusettepanek  79 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e c) maanteetaristu transpordi jaoks 

ühtekuuluvusriikides, vähem arenenud 

piirkondades või piiriülestes 

transpordiprojektides; 

 

Muudatusettepanek  80 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) Eraelu puutumatuse ja 

isikuandmete kaitse 

 

Muudatusettepanek  81 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt f 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) muud uued digitehnoloogiad ja -

teenused, mis aitavad kaasa liidu 

majanduse digitaliseerimisele. 

(f) muud uued digitehnoloogiad ja -

teenused, mis aitavad kaasa liidu 

majanduse digitaliseerimisele ning 

digitehnoloogia, -teenuste ja -oskuste 

integreerimisele liidu 

transpordisektorisse; 

Selgitus 

Digiteerimine on transpordisüsteemi kiiresti muutmas, alates sõidukitest kuni mitmeliigilise 

transpordi logistika, navigatsioonini jne. InvestEU peaks eelkõige toetama uuenduslike 

tehnoloogiate kasutuselevõttu transpordis kui ELi ühes olulisemas majandussektoris. 

 

Muudatusettepanek  82 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

9. Turism. 9. Turismisektor. 

 

Muudatusettepanek  83 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) haridus, koolitus ja nendega seotud 

teenused; 

(c) haridus, koolitus ja nendega seotud 

teenused, pöörates tähelepanu eelkõige 

võimalustele transpordi- ja muudes 

sektorites, kus esineb probleeme tööjõu 

nappuse ja uute tehnoloogiatega 

kohandumise vallas; 

 

Muudatusettepanek  84 

Ettepanek võtta vastu määrus 

III lisa – punkt 3 – punkt 3.3 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3.3 a Investeeringud, mis toetavad 

sõidukijuhtide ja reisijate ohutuse 

parandamist kõikide transpordiliikide 

puhul, eriti maanteetranspordis. 

Muudatusettepanek  85 

Ettepanek võtta vastu määrus 

III lisa – punkt 4 – alapunkt 4.4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4.4 Transport: TEN-T raames kaasatud 

investeeringud, millest: TEN-T põhivõrk 

4.4 Transpordisektor: TEN-T raames 

kaasatud investeeringud, millest: 

 – [määruse nr XXX] lisas [lisada viide 

uuele Euroopa Ühendamise Rahastule] 

(Euroopa Ühendamise Rahastu loomise 

kohta) nimetatud koostisosade põhivõrk ja 

üldvõrk;  

 – mitmeliigiline taristu; 

 – innovaatilised lahendused, mis aitavad 

saavutada transpordiliikide, sealhulgas 

sisevee- ja õhutranspordi tasakaalustatud 

kombinatsiooni; 

 – kasutuselevõetud alternatiivkütuse 

taristupunktide arv 

 

Muudatusettepanek  86 

Ettepanek võtta vastu määrus 

III lisa – punkt 7 – alapunkt 7.2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 7.2 a Kõrge kvalifikatsiooniga personali 

toetamine: töötajate arv, keda on toetatud, 

et säilitada tootmise ja teenuste 

valdkonnas kõrge kvalifikatsiooniga 

tööjõud, ning kohandada seda 

digiteerimisega 

 



 

PE625.320v03-00 40/41 AD\1169267ET.docx 

ET 

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS 

Pealkiri InvestEU programmi loomine 

Viited COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD) 

Vastutavad komisjonid 

 istungil teada andmise kuupäev 

BUDG 

14.6.2018 

ECON 

14.6.2018 
  

Arvamuse esitajad 

 istungil teada andmise kuupäev 

TRAN 

14.6.2018 

Kaasatud komisjonid - istungil teada 

andmise kuupäev 

5.7.2018 

Arvamuse koostaja 

 nimetamise kuupäev 

Wim van de Camp 

3.7.2018 

Artikkel 55 – Komisjonide ühismenetlus 

 istungil teada andmise kuupäev 

  

5.7.2018 

Vastuvõtmise kuupäev 15.11.2018    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

29 

13 

5 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala 

Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, 

Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, 

Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis 

Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, 

Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud 

Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes 

Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, 

Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van 

de Camp, Kosma Złotowski 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Francisco Assis, Daniel Dalton, Stefan Gehrold, Maria Grapini, 

Bolesław G. Piecha, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Anders 

Sellström, Henna Virkkunen 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed (art 200 lg 2) 

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Jiří Maštálka, Theodor Dumitru 

Stolojan, Richard Sulík 

 
 



 

AD\1169267ET.docx 41/41 PE625.320v03-00 

 ET 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS 

29 + 

ALDE Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička 

ECR Edward Czesak, Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski 

ENF Georg Mayer 

GUE/NGL Tania González Peñas, Jiří Maštálka 

PPE Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, 

Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, 

Massimiliano Salini, Anders Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Henna Virkkunen, 

Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp 

S&D Isabella De Monte, Maria Grapini 

 

13 – 

ECR Peter Lundgren 

EFDD Daniela Aiuto, Jill Seymour 

ENF Marie-Christine Arnautu 

S&D Lucy Anderson, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault 

d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi 

VERTS/ALE Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor 

 

5 0 

S&D Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Miltiadis Kyrkos, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Claudia Țapardel 

 

Kasutatud tähised: 

+ : poolt 

– : vastu 

0 : erapooletu 

 

 

 


