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Raport A9-0203/2020
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kajastades kliimamuutusega 
tegelemise olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega rakendada Pariisi kliimalepet 
ja saavutada kestva arengu eesmärgid, 
aitab programm „InvestEU“ integreerida 
kliimameetmeid liidu poliitikasse ja liikuda 
üldeesmärgi suunas eraldada liidu 
eelarvekulutustest 25 % kliimaeesmärkide 
saavutamise toetamiseks. Programmi 
„InvestEU“ raames võetavad meetmed 
peaksid kliimaeesmärkidele panustama 
30 % programmi kogu rahastamispaketist. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
programmi „InvestEU“ ettevalmistamise ja 
rakendamise käigus ning neid hinnatakse 
uuesti programmi hindamis- ja 
läbivaatamismenetluste käigus.

(10) Kajastades kliimamuutusega 
tegelemise olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega rakendada Pariisi kliimalepet 
ja saavutada kestva arengu eesmärgid, liidu 
kohustusega saavutada 2050. aastaks 
kliimaneutraalsus ning 2030. aasta 
ajakohastatud eesmärkide saavutamisega 
vastavalt Euroopa kliimaseadusele, ELi 
2030. aasta bioloogilise mitmekesisuse 
strateegiale ja kestliku arengu 
eesmärkidele, aitab programm „InvestEU“ 
integreerida kliimameetmeid liidu 
poliitikasse ja liikuda üldeesmärgi suunas 
eraldada liidu eelarvekulutustest vähemalt 
30 % kliimaeesmärkide saavutamise 
toetamiseks ning vähemalt 10 % 
bioloogilise mitmekesisuse eesmärgi 
saavutamise toetamiseks. Programmi 
„InvestEU“ raames võetavad meetmed 
peaksid kliima- ja keskkonnaeesmärkidele 
panustama vähemalt 50 % programmi 
kogu rahastamispaketist. Asjakohased 
meetmed määratakse kindlaks programmi 
„InvestEU“ ettevalmistamise ja 
rakendamise käigus ning neid hinnatakse 
uuesti programmi hindamis- ja 
läbivaatamismenetluste käigus.
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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 
hõlbustamiseks25], 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 ja viib 
kooskõlla ühtlustatud mitmepoolsete 
arengupankade metoodikaga 
kliimameetmete määramiseks 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, eelkõige soolist 
võrdõiguslikkust.

_________________ _________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

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, sealhulgas 
mõju soolisele võrdõiguslikkusele, tööturu 
segregatsioonile, võrdsetele võimalustele 
ja kohtlemisele töökohal. Sellise mõju 
olemasolu korral tuleks kontrollida 
investeerimisprojekti kestlikkust vastavalt 
suunistele, mille komisjon peaks välja 
töötama tihedas koostöös programmi 
„InvestEU“ võimalike 
rakenduspartneritega. Nendes suunistes 
tuleks 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 
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kooskõlas. tohiks rahastamiskõlblikud olla toimingud, 
mis ei ole kliima- ja muude 
keskkonnaeesmärkide saavutamisega 
kooskõlas ega vasta ELi taksonoomiaga 
kehtestatud kriteeriumidele ja põhimõttele 
mitte tekitada olulist kahju, eriti 
tegevused, mis on seotud fossiilkütuste 
tootmise, töötlemise, jaotuse, ladustamise, 
transpordi või põletamisega. 
Kliimamuutused ja keskkonnaseisundi 
halvenemine mõjutavad naisi 
ebaproportsionaalselt, kuid 
kliimamuutuste leevendamise poliitikaga 
seotud otsuste tegemisel on naised 
alaesindatud. On vaja, et naised ja teised 
haavatavad rühmad saaksid osaleda 
kõikidel riigi ja ELi tasandi 
otsustusprotsessi tasanditel.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Selleks et aidata kaasa liidu 
kliima- ja keskkonnaeesmärkide 
saavutamisele ja tagada neile täielik 
vastavus, eelkõige üleminekul liidu 2030. 
aasta ajakohastatud kliimaeesmärkide 
saavutamisele ja liidu kliimaneutraalsuse 
eesmärgi saavutamisele 2050. aastaks 
kooskõlas [määrusega 2020/XXX, millega 
kehtestatakse raamistik 
kliimaneutraalsuse saavutamiseks ja 
muudetakse määrust (EL) 2018/199 
(„Euroopa kliimaseadus“)], toetatakse 
määruses (EL) .../... [Euroopa 
kliimaseadus] sätestatud liidu kliima- ja 
keskkonnaeesmärkide saavutamist 
vähemalt 50 %-ga programmi „InvestEU“ 
kogu rahastamispaketist.

Or. en

Selgitus

See on taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi määruses kasutatud täpne sõnastus.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kestliku taristu poliitikaharu, mis 
hõlmab kestlikke investeeringuid sellistes 
valdkondades nagu transport, sh 
mitmeliigiline transport, liiklusohutus, 
sealhulgas kooskõlas liidu eesmärgiga 
kaotada 2050. aastaks surma või raskete 
vigastustega lõppevad liiklusõnnetused, 
maantee- ja raudteetaristu uuendamine ja 
hooldus, energia, eelkõige taastuvenergia, 
energiatõhusus kooskõlas 2030. aasta 
energiaraamistikuga, energiasäästule 
keskenduvad hoonete 
renoveerimisprojektid ja hoonete 
integreerimine omavahel ühendatud 
energia-, salvestus-, digi- ja 
transpordisüsteemidesse, ühenduste 
parandamine, digitaalne ühenduvus ja 
juurdepääs, sh maapiirkondades, tooraine 
tarnimine ja töötlemine, kosmos, ookeanid, 
vesi, sh siseveeteed, jäätmekäitlus 
kooskõlas jäätmehierarhia ja 
ringmajandusega, loodus ja muu 
keskkonnataristu, kultuuripärand, turism, 
seadmed ja varustus, liikuv vara ja selliste 
innovaatiliste tehnoloogiate 
kasutuselevõtmine, mis aitavad kaasa liidu 
keskkonnaalase või kliimamuutustele 
vastupanu võime või sotsiaalse kestlikkuse 
eesmärkide saavutamisele ning vastavad 
liidu keskkonnaalase või sotsiaalse 
kestlikkuse standarditele;

a) kestliku taristu poliitikaharu, mis 
hõlmab kestlikke investeeringuid sellistes 
valdkondades nagu transport, sh 
mitmeliigilise transpordi taristu, mis 
võimaldab üleminekut teistele 
transpordiliikidele, liiklusohutus, 
sealhulgas kooskõlas liidu eesmärgiga 
kaotada 2050. aastaks surma või raskete 
vigastustega lõppevad liiklusõnnetused, 
maantee- ja raudteetaristu ning 
siseveeteede uuendamine ja hooldus, 
raudteevõrgu laiendamine, mis hõlmab ka 
ööronge, energia, eelkõige taastuvenergia, 
energiatõhusus kooskõlas 2030. aasta 
energiaraamistikuga, energiasäästule 
keskenduvad hoonete 
renoveerimisprojektid ja hoonete 
integreerimine omavahel ühendatud 
energia-, salvestus-, digi- ja 
transpordisüsteemidesse, ühenduste 
parandamine, digitaalne ühenduvus ja 
juurdepääs, sh maapiirkondades, tooraine 
tarnimine ja töötlemine, kosmos, ookeanid, 
vesi, sh siseveeteed, jäätmekäitlus 
kooskõlas jäätmehierarhia ja 
ringmajandusega, loodus ja muu 
keskkonnataristu, kultuuripärand, kestlik 
turism, seadmed ja varustus, liikuv vara ja 
selliste innovaatiliste tehnoloogiate 
kasutuselevõtmine, mis aitavad kaasa liidu 
keskkonnaalase või kliimamuutustele 
vastupanu võime või sotsiaalse kestlikkuse 
eesmärkide saavutamisele ning vastavad 
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liidu keskkonnaalase või sotsiaalse 
kestlikkuse standarditele;

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) VKEde poliitikaharu, mis hõlmab 
juurdepääsu rahastamisele ja rahastuse 
kättesaadavust peamiselt VKEdele, 
sealhulgas innovaatilistele VKEdele ning 
kultuuri- ja loomesektoris tegutsevatele 
VKEdele, ning väikestele keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele;

c) VKEde poliitikaharu, mis hõlmab 
juurdepääsu rahastamisele ja rahastuse 
kättesaadavust peamiselt VKEdele, 
sealhulgas innovaatilistele VKEdele ning 
kultuuri- ja loomesektoris tegutsevatele 
VKEdele, ning väikestele keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele, 
pöörates eritähelepanu VKEdele, mida 
juhivad naised;

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt iv – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) kestliku, aruka ja automatiseeritud 
liikuvuse ja logistika tehnoloogia kõikide 
transpordiliikide puhul, sealhulgas 
otsepiletite ja sujuva liikuvuse 
tehnoloogia teenused;

Or. en
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Raport A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
InvestEU programmi loomine
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon töötab välja 
kestlikkussuunised, mis võimaldavad 
kooskõlas liidu keskkonna- ja sotsiaalsete 
eesmärkide ja -normidega:

4. Komisjon töötab välja 
kestlikkussuunised, mis võimaldavad 
kooskõlas liidu keskkonna- ja sotsiaalsete 
eesmärkide ja -normidega ning eelkõige 
arvestades Euroopa kliimaseadust:

Or. en
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Raport A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
InvestEU programmi loomine
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) teha kindlaks projektid, mis ei ole 
kooskõlas soolise võrdõiguslikkuse 
edendamise ning soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise ja sooteadliku 
eelarvestamise põhimõtetega;

Or. en
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Muudatusettepanek 24
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Raport A9-0203/2020
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Kliima- ja keskkonnaeesmärkide 
kulueesmärkide saavutamiseks tehtavate 
eraldiste arvutamisel võetakse arvesse 
ainult selliseid projekte, mis vastavad 
määruse (EL) 2020/852 alusel kehtestatud 
asjakohastele tehnilistele 
sõelumiskriteeriumidele.

Or. en


