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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) InvestEU fondi panust 
kliimaeesmärkide saavutamisse jälgitakse 
liidu kliimakulutuste seiresüsteemi kaudu, 
mille komisjon töötab välja koostöös 
võimalike rakenduspartneritega, kasutades 
sobival viisil kriteeriume, mis on 
kehtestatud [määrusega, millega luuakse 
raamistik jätkusuutlike investeeringute 
hõlbustamiseks25], et määrata kindlaks, kas 
majandustegevus on keskkonnasäästlik. 
Programm „InvestEU“ peaks aitama 
saavutada ka muid kestva arengu 
eesmärke.

(11) InvestEU fondi panust 
kliimaküsimuste arvessevõtmisse ja seega 
liidu lühi- ja pikaajaliste keskkonna-, 
kliima- ja energiaeesmärkide ja 
2050. aastaks kliimaneutraalsuse 
üldeesmärgi saavutamisse jälgitakse 
läbivaadatud ja usaldusväärse liidu 
kliimakulutuste seiresüsteemi kaudu, mille 
komisjon töötab välja koostöös võimalike 
rakenduspartneritega, kasutades sobival 
viisil määrusega (EL) 2020/852 
(taksonoomiamäärus) kehtestatud 
kriteeriume, et määrata kindlaks, kas 
majandustegevus on keskkonnasäästlik. 
Programm „InvestEU“ peaks aitama 
saavutada ka muid kestva arengu 
eesmärke.

_________________
25 COM(2018)353.
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Euroopa komisjon võib mõne 
nõuandekogus esindatud organisatsiooni 
ettepanekul nimetada nõuandekogu 
hääleõiguseta liikmeks Euroopa 
sotsiaalpartnerite töötajate poole esindaja.
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2. Komisjon esitab 30. septembriks 
2024 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
sõltumatu vahehindamise aruande 
programmi „InvestEU“ ja eelkõige ELi 
tagatise kasutamise, artikli 10 lõike 1 
punktide b ja c kohaste EIP grupi 
kohustuste täitmise, artikli 12 lõigetes 4 ja 
5 sätestatud ELi tagatise jaotamise, 
InvestEU nõustamiskeskuse rakendamise, 
artikli 10 lõike 1 punkti d alapunktis i 
sätestatud eelarveeraldiste ja artikli 7 lõike 
6 kohta. Eelkõige peab hindamine näitama, 
kuidas on rakenduspartnerite ja 
nõustamispartnerite kaasamine programmi 
„InvestEU“ rakendamisesse aidanud 
saavutada programmi „InvestEU“ 
eesmärke ning ELi poliitikaeesmärke, eriti 
seoses toetatud rahastamis- ja 
investeerimistoimingute lisaväärtuse ning 
geograafilise ja valdkondliku tasakaaluga. 
Hindamise käigus hinnatakse ka artikli 7 
lõike 3 kohase kestlikkuskontrolli 
kohaldamist ja artikli 7 lõike 1 punktis c 
osutatud VKEde poliitikaharu raames 
VKEdele keskendumist.

2. Komisjon esitab 30. septembriks 
2024 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
sõltumatu vahehindamise aruande 
programmi „InvestEU“ ja eelkõige ELi 
tagatise kasutamise, artikli 10 lõike 1 
punktide b ja c kohaste EIP grupi 
kohustuste täitmise, artikli 12 lõigetes 4 ja 
5 sätestatud ELi tagatise jaotamise, 
InvestEU nõustamiskeskuse rakendamise, 
artikli 10 lõike 1 punkti d alapunktis i 
sätestatud eelarveeraldiste ja artikli 7 lõike 
6 kohta. Eelkõige peab hindamine näitama, 
kuidas on rakenduspartnerite ja 
nõustamispartnerite kaasamine programmi 
„InvestEU“ rakendamisse aidanud 
saavutada programmi „InvestEU“ 
eesmärke ning ELi poliitikaeesmärke, eriti 
seoses toetatud rahastamis- ja 
investeerimistoimingute lisaväärtuse ning 
geograafilise ja valdkondliku tasakaaluga. 
Hindamise käigus hinnatakse ka artikli 7 
lõike 3 kohase kestlikkuskontrolli 
kohaldamist ja artikli 7 lõike 1 punktis c 
osutatud keskendumist VKEdele (VKEde 
poliitikaharu raames). Vajaduse korral 
lisatakse vahearuandele seadusandlikud 
ettepanekud käesoleva määruse 
muutmiseks.
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