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Põhjendus 1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Liikmesriikide majandused 

vajavad kiiresti sotsiaalse, majandusliku 

ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärki 

taotlevat avalikku investeerimiskava, mille 

eesmärk on suurendada üldist nõudlust ja 

investeeringuid avalikku taristusse, mis 

võiksid võimendada ja suurendada 

erainvesteeringuid ja peaksid seda 

edaspidi tegema. Ainult sedalaadi kava 

võib tulemuslikult majanduskasvu 

elavdada ja aidata võidelda töötuse ning 

sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse 

ebavõrdsusega. 

Or. pt 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) InvestEU fond peaks aitama 

parandada liidu konkurentsivõimet, 

sealhulgas innovatsiooni ja 

digitaliseerimise valdkonnas, liidu 

majanduskasvu jätkusuutlikkust, 

sotsiaalset vastupanuvõimet ja kaasatust 

ning kapitaliturgude liidu integratsiooni, 

sealhulgas lahendused kapitaliturgude 

killustatuse vähendamiseks ja 

rahastamisallikate mitmekesistamiseks 

liidu ettevõtete jaoks. Selleks peaks see 

toetama projekte, mis on tehniliselt 

teostatavad ja majanduslikult tasuvad, 

pakkudes raamistiku võla-, riskijagamis- 

ja omakapitali instrumentide 

kasutamiseks koos liidu eelarve tagatisega 
ja rakenduspartnerite osalusega. See 

peaks põhinema nõudlusel, samas kui 

InvestEU fondi toetus peaks samal ajal 

aitama kaasa liidu poliitiliste eesmärkide 

saavutamisele. 

(5) InvestEU fond peaks aitama 

ühtaegu nii vähendada erinevusi 

tootmisvõimsuses ja majandusarengus kui 

ka saavutada sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse eesmärke. Selleks peab see 

toetama projekte, mis aitavad kaasa 

tööstuse arengule, teadus- ja 

arendustegevusele, primaarsektorile ja 

sotsiaalsele progressile, edendavad 

kvaliteetsete avalike teenuste pakkumist 

hariduses, tervishoius, kultuuris, 

esmaseid sanitaartingimusi ja 

jäätmekäitlust, transporti, side- ja 

energiasektorit, muu hulgas selliseid 

projekte, mis loovad tagatud õigustega 

töökohti, ja lõpuks projekte, mis on 

kooskõlas täiendavuse põhimõttega 

piirkonnas või piirkondades, kus neid ellu 

viiakse. 

Or. pt 
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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 

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 

(13) Madal taristuinvesteeringute määr 

liikmesriikides, nii avalikus kui ka 

erasektoris, finantskriisi ajal pärssis nende 

suutlikkust soodustada jätkusuutlikku 

majanduskasvu, konkurentsivõimet ja 

lähenemist. Mahukad investeeringud 

liikmesriikide taristusse on esmatähtsad, et 

saavutada liidu kestliku arengu eesmärgid, 

sealhulgas energia- ja kliimaeesmärgid 

aastaks 2030. Seetõttu peab 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 

tuleks edendada ühtset 

investeerimisprotsessi, mis tagab 

projektide nähtavuse, järjepidevuse ja 

rahuldab iga piirkonna ja riigi 

konkreetseid majanduskasvu ja 

arenguvajadusi. 
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transpordi-, energia- ja muusse kriitilise 

tähtsusega taristusse tehtavate 

investeeringute julgeolekukomponente. 

Or. pt 

Selgitus 

Oluline on, et rahuldataks iga piirkonna ja riigi, eriti kõige suuremates raskustes olevate 

riikide konkreetseid majanduskasvu ja arenguvajadusi. Euroopa Liidu meetmeid ja poliitikat 

dikteerinud kasvav kinnisidee julgeolekust on viimasel ajal eriti märgatavaks muutunud ning 

ähvardab piirata meie õigusi ja vabadusi avaliku korra tagamise ettekäändel, varjates samas 

petlikult selle peamiste ohtude allikaid. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (18 a) InvestEU fond tagab 

investeeringute õiglase ja tasakaalustatud 

jaotamise ELi liikmesriikide ja 

piirkondade vahel. 

Or. pt 



 

AM\1173567ET.docx  PE631.636v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0482/29 

Muudatusettepanek  29 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

InvestEU programmi loomine 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) liidu konkurentsivõime, sealhulgas 

innovatsioon ja digitaliseerimine; 

(a) majanduslik ja territoriaalne 

ühtekuuluvus liikmesriikides ja nende 

vahel, sealhulgas primaar- ja 

sekundaarsektorite ja tootmisvõimsuse 

arendamine, kaasa arvatud teadus- ja 

arendustegevuses, ning kohaliku, 

piirkondliku, riikliku ja rahvusvahelise 

transporditaristu vastupidavus, tagades 

seega avaliku sektori investeeringuteks 

ettenähtud vahendite olemasolu avalike 

hüvede ja teenuste pakkumisel, eelkõige 

kanalisatsiooni ja jäätmekäitluse, 

transpordi, side ja energeetika 

valdkonnas; 

Or. pt 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) liidu majanduse jätkusuutlikkus ja 

majanduskasv; 

(b) liikmesriikide majanduse ja 

majanduskasvu jätkusuutlikkus, 

sealhulgas iga piirkonna ja riigi 

konkreetsete vajaduste rahuldamine, 

pöörates erilist tähelepanu 

liikmesriikidele, kellel on suurimad 

raskused investeeringute jaoks vajalike 

vahendite eraldamisel, ning see, et 

tagatakse keskkonna austamine ja 

bioloogilise mitmekesisuse edendamine; 

Or. pt 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) liidu sotsiaalne vastupanuvõime ja 

kaasavus; 

(c) sotsiaalne ühtekuuluvus, 

sealhulgas õigustega tagatud töö 

edendamine, universaalne juurdepääs 

kvaliteetsetele avalikele teenustele ja 

sotsiaalne progress, tagades rahaliste 

vahendite kättesaadavuse avaliku sektori 

investeeringuteks haridus-, tervishoiu- ja 

kultuurisektorisse; 

Or. pt 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. InvestEU programmiga tuleb 

tagada, et vähemalt 50 % 

väljamakstavatest investeeringutest 

eraldataks geograafiliste ja 

ühtekuuluvusega seotud kriteeriumide 

alusel, tagamaks, et kõik liikmesriigid 

saavad sellest fondist kasu viisil, mis on 

proportsionaalne nende sotsiaalse ja 

majandusliku arengu tasemega. 

Or. pt 
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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 

mikro-, väikestele ja keskmise suurusega 

ettevõtjatele; 

Or. pt 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Iga artikli 7 lõikes 1 osutatud 

poliitikaharu koosneb kahest osast, mis 

aitavad kõrvaldada konkreetseid 

turutõrkeid või lahendada 

mitteoptimaalseid investeerimisolukordi 

järgmiselt. 

1. Iga artikli 7 lõikes 1 osutatud 

poliitikaharu aitab rahuldada vajadusi, 

mis on seotud avaliku sektori 

investeeringutega, puudujääkidega 

tootmisvõimsuses ja tootmisvahendite 

aegumisega, kõrvaldada konkreetseid 

turutõrkeid või lahendada 

mitteoptimaalseid investeerimisolukordi 

järgmiselt. 

Or. pt 

 

 


