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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

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 
hõlbustamiseks], et määrata kindlaks, kas 
majandustegevus on keskkonnasäästlik. 
Programm „InvestEU“ peaks aitama 
saavutada ka muid kestva arengu 
eesmärke.

(11) InvestEU fondi panust 
kliimaeesmärkide saavutamisse jälgitakse 
liidu kliimakulutuste seiresüsteemi kaudu, 
mille komisjon töötab välja koostöös 
võimalike rakenduspartneritega. Programm 
„InvestEU“ peaks aitama saavutada ka 
muid kestva arengu eesmärke.
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liidult suurt toetust saavate 
investeerimisprojektide puhul, eelkõige 
taristuvaldkonnas, peaks rakenduspartner 
hindama, kas projektil on keskkonna-, 
kliima- või sotsiaalne mõju. Sellise mõju 
olemasolu korral tuleks kontrollida 
investeerimisprojekti kestlikkust vastavalt 
suunistele, mille komisjon peaks välja 
töötama tihedas koostöös programmi 
„InvestEU“ võimalike 
rakenduspartneritega. Nendes suunistes 
tuleks sobival viisil kasutada kriteeriume, 
mis on kehtestatud [määrusega, millega 
luuakse raamistik jätkusuutlike 
investeeringute hõlbustamiseks], et 
määrata kindlaks, kas majandustegevus 
on keskkonnasäästlik, ja kooskõlas liidu 
muude programmide jaoks välja töötatud 
suunistega. Kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega peaksid need suunised 
sisaldama asjakohaseid sätteid, et vältida 
põhjendamatut halduskoormust, ning 
suunistes sätestatavast teatavast suurusest 
väiksemad projektid tuleks 
kestlikkuskontrolli alt välja jätta. Kui 
rakenduspartner jõuab järeldusele, et 
kestlikkuskontrolli ei ole vaja teha, peaks 
ta seda InvestEU fondi jaoks loodavale 
investeeringute komiteele põhjendama. 
Käesoleva määruse alusel ei tohiks 
rahastamiskõlblikud olla toimingud, mis ei 
ole kliimaeesmärkide saavutamisega 

(13) Liidult suurt toetust saavate 
investeerimisprojektide puhul, eelkõige 
taristuvaldkonnas, peaks rakenduspartner 
hindama, kas projektil on keskkonna-, 
kliima- või sotsiaalne mõju. Sellise mõju 
olemasolu korral tuleks kontrollida 
investeerimisprojekti kestlikkust vastavalt 
suunistele, mille komisjon peaks välja 
töötama tihedas koostöös programmi 
„InvestEU“ võimalike 
rakenduspartneritega. Kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega peaksid 
need suunised sisaldama asjakohaseid 
sätteid, et vältida põhjendamatut 
halduskoormust, ning suunistes 
sätestatavast teatavast suurusest väiksemad 
projektid tuleks kestlikkuskontrolli alt välja 
jätta. Kui rakenduspartner jõuab 
järeldusele, et kestlikkuskontrolli ei ole 
vaja teha, peaks ta seda InvestEU fondi 
jaoks loodavale investeeringute komiteele 
põhjendama. Käesoleva määruse alusel ei 
tohiks rahastamiskõlblikud olla toimingud, 
mis ei ole kliimaeesmärkide saavutamisega 
kooskõlas.
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) InvestEU fondist peaks samuti 
toetama õiglase ülemineku piirkondi 
toetavate investeeringute rahastamist.

(30) Euroopa rohelises kokkuleppes ja 
Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskavas esitatud ettepanekute 
kohaselt tuleks kehtestada õiglase 
ülemineku mehhanism, et leevendada 
liidu kliimaeesmärkide täitmise ja ELis 
2050. aastaks kliimaneutraalsuse 
saavutamise sotsiaalseid, majanduslikke 
ja ökoloogilisi tagajärgi. See mehhanism 
koosneb kolmest sambast – õiglase 
ülemineku fond (1. sammas), 
sihtotstarbeline õiglase ülemineku kava 
InvestEU raames (2. sammas) ja avaliku 
sektori laenurahastu (3. sammas), ning 
selle keskmes peaksid olema piirkonnad, 
mida rohepööre kõige rohkem mõjutab ja 
mis ei suuda vajalikke investeeringuid nii 
hästi rahastada. Selliseid investeeringuid 
ei tohiks võtta arvesse siis, kui hinnatakse, 
kas programmimeetmete kontsentratsioon 
ühes kindlas geograafilises piirkonnas on 
ülemäärane. InvestEU fondist tuleks 
toetada ka õiglase ülemineku piirkondi 
toetavate investeeringute rahastamist ning 
anda asjaomastele piirkondadele võimalus 
saada InvestEU nõustamiskeskuse kaudu 
sihtotstarbelist tehnilist abi.
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Selgitus

Geograafilise kontsentratsiooni põhimõtte kohaldamine õiglase ülemineku kava raames 
vähendab oluliselt võimalust rahastada piirkondi, mida keskkonnahoidlik ümberkujundamine 
kõige rohkem mõjutab. Seetõttu on märkimisväärne oht, et üleminekust enim kannatavad 
piirkonnad peavad valima InvestEU tavapärase tegevuse ja õiglase ülemineku kavaga seotud 
rahastamise vahel.
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(64) Käesoleva määruse suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu poolt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 322 alusel vastu võetud 
horisontaalseid finantsreegleid. Need 
reeglid on sätestatud finantsmääruses ja 
nendega määratakse kindlaks eelkõige 
kord, mille kohaselt eelarvet koostatakse ja 
täidetakse toetuste, hangete, auhindade ja 
kaudse eelarve täitmise kaudu, ning 
nähakse ette finantsjuhtimises osalejate 
vastutuse kontroll. ELi toimimise lepingu 
artikli 322 põhjal vastu võetud reeglid 
käsitlevad ka liidu eelarve kaitset juhul, 
kui liikmesriikides esineb üldistunud 
puudusi õigusriigi toimimises, kuna 
õigusriigi põhimõtte järgimine on 
usaldusväärse finantsjuhtimise ja 
tulemusliku ELi-poolse rahastamise 
vajalik eeltingimus.

(64) Käesoleva määruse suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu poolt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 322 alusel vastu võetud 
horisontaalseid finantsreegleid. Need 
reeglid on sätestatud finantsmääruses ja 
nendega määratakse kindlaks eelkõige 
kord, mille kohaselt eelarvet koostatakse ja 
täidetakse toetuste, hangete, auhindade ja 
kaudse eelarve täitmise kaudu, ning 
nähakse ette finantsjuhtimises osalejate 
vastutuse kontroll. ELi toimimise lepingu 
artikli 322 alusel vastu võetud reeglid 
käsitlevad ka muid tingimusi eelarve 
kaitsmiseks.
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Artikkel 3 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) liidu majanduse kestlik ja kaasav 
taastumine pärast COVID-19 pandeemiast 
tingitud kriisi, hoides alal ja tugevdades 
strateegilisi väärtusahelaid ning säilitades 
ja tõhustades liidu jaoks strateegilise 
tähtsusega tegevusi, mis on seotud 
elutähtsa taristu, murranguliste 
tehnoloogiate, pöördeliste uuenduste ning 
sisenditega nii ettevõtjate kui ka tarbijate 
jaoks.

g) liidu majanduse ja eelkõige VKEde 
kestlik, majandusest ajendatud ja kaasav 
taastumine pärast COVID-19 pandeemiast 
tingitud kriisi, hoides alal ja tugevdades 
olemasolevaid materiaalse ja 
immateriaalse vara strateegilisi 
väärtusahelaid ja arendades uusi selliseid 
väärtusahelaid ning säilitades ja 
tõhustades liidu jaoks strateegilise 
tähtsusega tegevusi, mis on seotud 
elutähtsa taristuga, olgu see siis füüsiline 
või virtuaalne või intellektuaalomandil 
põhinev, murranguliste tehnoloogiate, 
pöördeliste uuenduste ning sisenditega nii 
ettevõtjate kui ka tarbijate jaoks.
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Rakenduspartnerid seavad 
eesmärgiks, et vähemalt 60 % kestliku 
taristu poliitikaharu raames tehtavatest 
investeeringutest aitavad kaasa liidu 
kliima- ja keskkonnaalaste eesmärkide 
saavutamisele.

6. Rakenduspartnerid seavad 
eesmärgiks, et vähemalt 55 % kestliku 
taristu poliitikaharu raames tehtavatest 
investeeringutest aitavad kaasa liidu 
kliima- ja keskkonnaalaste eesmärkide 
saavutamisele.
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