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Muudatusettepanek 30
Erik Bergkvist

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjon võttis 11. detsembril 
2019 vastu teatise Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta,9milles on esitatud 
Euroopa uus majanduskasvu poliitika 
tegevuskava ning ambitsioonikad 
eesmärgid kliimamuutustega võitlemiseks 
ja keskkonnakaitseks. Kooskõlas 
eesmärgiga saavutada 2050. aastaks ELi 
kliimaneutraalsus tõhusal ja õiglasel viisil 
tehti Euroopa rohelises kokkuleppes 
ettepanek õiglase ülemineku mehhanismi 
kohta, et näha ette vahendid 
kliimaprobleemidega toimetulemiseks, 
seejuures kedagi kõrvale jätmata. 
Kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise negatiivsed mõjud ohustavad 
enim just kõige haavatavamaid piirkondi ja 
inimesi. Samal ajal nõuab ülemineku 
juhtimine olulisi struktuurimuutusi.

(1) Komisjon võttis 11. detsembril 
2019 vastu teatise Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta9, milles on esitatud 
Euroopa uus majanduskasvu poliitika 
tegevuskava ning ambitsioonikad 
eesmärgid kliimamuutustega võitlemiseks 
ja keskkonnakaitseks. Kooskõlas 
eesmärgiga saavutada 2050. aastaks ELi 
kliimaneutraalsus tõhusal ja õiglasel viisil 
tehti Euroopa rohelises kokkuleppes 
ettepanek õiglase ülemineku mehhanismi 
kohta, et näha ette vahendid 
kliimaprobleemidega toimetulemiseks, 
seejuures kedagi kõrvale jätmata. 
Kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise negatiivsed mõjud ohustavad 
enim just kõige haavatavamaid piirkondi ja 
inimesi. Samal ajal nõuab ülemineku 
juhtimine olulisi struktuurimuutusi. Liidu 
toetuse ja rahastamise kohaldamine 
õiglase ülemineku mehhanismi kaudu 
tagab, et kõik rahastamiskõlblikud 
projektid igas liikmesriigis on kooskõlas 
kõigi liikmesriikide kohustusega 
saavutada 2050. aastaks riiklik 
kliimaneutraalsus, mis on heaks kiidetud 
Euroopa Parlamendi resolutsiooniga 
(2019/2930(RSP) ja Euroopa Ülemkogu 
järeldustes (EUCO29/19).

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjon võttis 11. detsembril 
2019 vastu teatise Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta,9milles on esitatud 
Euroopa uus majanduskasvu poliitika 
tegevuskava ning ambitsioonikad 
eesmärgid kliimamuutustega võitlemiseks 
ja keskkonnakaitseks. Kooskõlas 
eesmärgiga saavutada 2050. aastaks ELi 
kliimaneutraalsus tõhusal ja õiglasel viisil 
tehti Euroopa rohelises kokkuleppes 
ettepanek õiglase ülemineku mehhanismi 
kohta, et näha ette vahendid 
kliimaprobleemidega toimetulemiseks, 
seejuures kedagi kõrvale jätmata. 
Kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise negatiivsed mõjud ohustavad 
enim just kõige haavatavamaid piirkondi ja 
inimesi. Samal ajal nõuab ülemineku 
juhtimine olulisi struktuurimuutusi.

(1) Komisjon võttis 11. detsembril 
2019 vastu teatise Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta9, milles on esitatud 
Euroopa uus majanduskasvu poliitika 
tegevuskava ning ambitsioonikad 
eesmärgid kliimamuutustega võitlemiseks 
ja keskkonnakaitseks. Kooskõlas 
eesmärgiga saavutada liidu 2030. aasta 
kliima- ja energiaeesmärgid, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EL).../... [millega 
kehtestatakse raamistik 
kliimaneutraalsuse saavutamiseks ja 
muudetakse määrust (EL) 2018/1999 
(Euroopa kliimaseadus)] ning 
kliimaneutraalsus tõhusal ja õiglasel 
viisil tehti Euroopa rohelises 
kokkuleppes ettepanek õiglase ülemineku 
mehhanismi kohta, et näha ette vahendid 
kliimaprobleemidega toimetulemiseks, 
seejuures kedagi kõrvale jätmata. 
Kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise negatiivsed mõjud ohustavad 
enim just kõige haavatavamaid piirkondi ja 
inimesi. Samal ajal nõuab ülemineku 
juhtimine olulisi struktuurimuutusi.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjon võttis 11. detsembril (1) Komisjon võttis 11. detsembril 
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2019 vastu teatise Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta,9milles on esitatud 
Euroopa uus majanduskasvu poliitika 
tegevuskava ning ambitsioonikad 
eesmärgid kliimamuutustega võitlemiseks 
ja keskkonnakaitseks. Kooskõlas 
eesmärgiga saavutada 2050. aastaks ELi 
kliimaneutraalsus tõhusal ja õiglasel viisil 
tehti Euroopa rohelises kokkuleppes 
ettepanek õiglase ülemineku mehhanismi 
kohta, et näha ette vahendid 
kliimaprobleemidega toimetulemiseks, 
seejuures kedagi kõrvale jätmata. 
Kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise negatiivsed mõjud ohustavad 
enim just kõige haavatavamaid piirkondi ja 
inimesi. Samal ajal nõuab ülemineku 
juhtimine olulisi struktuurimuutusi.

20199 vastu teatise Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta, milles on esitatud 
Euroopa uus majanduskasvu poliitika 
tegevuskava ning ambitsioonikad 
eesmärgid kliimamuutustega võitlemiseks 
ja keskkonnakaitseks. Kooskõlas 
eesmärgiga saavutada 2050. aastaks ELi 
kliimaneutraalsus tõhusal ja õiglasel viisil, 
seades samal ajal sihiks sotsiaal-
majandusliku kestlikkuse, tehti Euroopa 
rohelises kokkuleppes ettepanek õiglase 
ülemineku mehhanismi kohta, et näha ette 
vahendid kliimaprobleemidega 
toimetulemiseks, seejuures kedagi kõrvale 
jätmata. Kliimamuutuste ja 
keskkonnaseisundi halvenemise 
negatiivsed mõjud ohustavad enim just 
kõige haavatavamaid piirkondi ja inimesi. 
Samal ajal nõuab ülemineku juhtimine 
olulisi struktuurimuutusi. Et üleminek 
oleks edukas, peaks see vähendama 
ebavõrdsust, looma uute kvaliteetsete 
töökohtade kaudu netomõju tööhõivele 
ning olema kõigi jaoks õiglane ja 
sotsiaalselt vastuvõetav.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjon võttis 11. detsembril 
2019 vastu teatise Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta,9milles on esitatud 
Euroopa uus majanduskasvu poliitika 
tegevuskava ning ambitsioonikad 
eesmärgid kliimamuutustega võitlemiseks 
ja keskkonnakaitseks. Kooskõlas 
eesmärgiga saavutada 2050. aastaks ELi 

(1) Komisjon võttis 11. detsembril 
20199 vastu teatise Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta, milles on esitatud 
Euroopa uus majanduskasvu poliitika 
tegevuskava ning ambitsioonikad 
eesmärgid kliimamuutustega võitlemiseks 
ja keskkonnakaitseks. Kooskõlas 
eesmärgiga saavutada 2050. aastaks ELi 
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kliimaneutraalsus tõhusal ja õiglasel viisil 
tehti Euroopa rohelises kokkuleppes 
ettepanek õiglase ülemineku mehhanismi 
kohta, et näha ette vahendid 
kliimaprobleemidega toimetulemiseks, 
seejuures kedagi kõrvale jätmata. 
Kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise negatiivsed mõjud ohustavad 
enim just kõige haavatavamaid piirkondi ja 
inimesi. Samal ajal nõuab ülemineku 
juhtimine olulisi struktuurimuutusi.

kliimaneutraalsus tõhusal ja õiglasel viisil 
tehti Euroopa rohelises kokkuleppes 
ettepanek õiglase ülemineku mehhanismi 
kohta, et näha ette vahendid 
kliimaprobleemidega toimetulemiseks, 
seejuures kedagi kõrvale jätmata. 
Kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise negatiivsed mõjud ohustavad 
enim just kõige haavatavamaid piirkondi ja 
inimesi, eriti CO2-mahukates 
piirkondades ja neis piirkondades, kus 
fossiilkütuste sektor on peamine 
töökohtade allikas. Samal ajal nõuab 
ülemineku juhtimine olulisi 
struktuurimuutusi.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjon võttis 11. detsembril 
2019 vastu teatise Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta,9milles on esitatud 
Euroopa uus majanduskasvu poliitika 
tegevuskava ning ambitsioonikad 
eesmärgid kliimamuutustega võitlemiseks 
ja keskkonnakaitseks. Kooskõlas 
eesmärgiga saavutada 2050. aastaks ELi 
kliimaneutraalsus tõhusal ja õiglasel viisil 
tehti Euroopa rohelises kokkuleppes 
ettepanek õiglase ülemineku mehhanismi 
kohta, et näha ette vahendid 
kliimaprobleemidega toimetulemiseks, 
seejuures kedagi kõrvale jätmata. 
Kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise negatiivsed mõjud ohustavad 
enim just kõige haavatavamaid piirkondi ja 
inimesi. Samal ajal nõuab ülemineku 

(1) Komisjon võttis 11. detsembril 
20199 vastu teatise Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta, milles on esitatud 
Euroopa uus majanduskasvu poliitika 
tegevuskava ning ambitsioonikad 
eesmärgid kliimamuutustega võitlemiseks 
ja keskkonnakaitseks. Kooskõlas 
eesmärgiga saavutada hiljemalt 2050. 
aastaks ELi kliimaneutraalsus tõhusal ja 
õiglasel viisil tehti Euroopa rohelises 
kokkuleppes ettepanek õiglase ülemineku 
mehhanismi kohta, et näha ette rahalised 
vahendid ja teadmised kliimakriisiga 
toimetulemiseks, seejuures kedagi kõrvale 
jätmata. Kliimamuutuste ja 
keskkonnaseisundi halvenemise 
negatiivsed mõjud ohustavad enim just 
kõige haavatavamaid piirkondi ja inimesi. 
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juhtimine olulisi struktuurimuutusi. Samal ajal nõuab ülemineku juhtimine 
olulisi struktuurimuutusi nii piirkondlikul 
kui ka riikide tasandil.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjon võttis 11. detsembril 
2019 vastu teatise Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta,9milles on esitatud 
Euroopa uus majanduskasvu poliitika 
tegevuskava ning ambitsioonikad 
eesmärgid kliimamuutustega võitlemiseks 
ja keskkonnakaitseks. Kooskõlas 
eesmärgiga saavutada 2050. aastaks ELi 
kliimaneutraalsus tõhusal ja õiglasel viisil 
tehti Euroopa rohelises kokkuleppes 
ettepanek õiglase ülemineku mehhanismi 
kohta, et näha ette vahendid 
kliimaprobleemidega toimetulemiseks, 
seejuures kedagi kõrvale jätmata. 
Kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise negatiivsed mõjud ohustavad 
enim just kõige haavatavamaid piirkondi ja 
inimesi. Samal ajal nõuab ülemineku 
juhtimine olulisi struktuurimuutusi.

(1) Komisjon võttis 11. detsembril 
20199 vastu teatise Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta, milles on väidetavalt 
esitatud Euroopa uus majanduskasvu 
poliitika tegevuskava ning ambitsioonikad 
eesmärgid kliimamuutustega võitlemiseks 
ja keskkonnakaitseks. Kooskõlas 
eesmärgiga saavutada 2050. aastaks ELi 
kliimaneutraalsus tõhusal ja õiglasel viisil 
tehti Euroopa rohelises kokkuleppes 
ettepanek õiglase ülemineku mehhanismi 
kohta, et näha ette vahendid 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekuks, seejuures kedagi kõrvale 
jätmata. Kliimamuutuste ja 
keskkonnaseisundi halvenemise 
negatiivsed mõjud ohustavad enim just 
kõige haavatavamaid piirkondi ja inimesi. 
Samal ajal nõuab ülemineku juhtimine 
olulisi struktuurimuutusi.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Muudatusettepanek 36
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Henrike Hahn, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjon võttis 11. detsembril 
2019 vastu teatise Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta,9milles on esitatud 
Euroopa uus majanduskasvu poliitika 
tegevuskava ning ambitsioonikad 
eesmärgid kliimamuutustega võitlemiseks 
ja keskkonnakaitseks. Kooskõlas 
eesmärgiga saavutada 2050. aastaks ELi 
kliimaneutraalsus tõhusal ja õiglasel viisil 
tehti Euroopa rohelises kokkuleppes 
ettepanek õiglase ülemineku mehhanismi 
kohta, et näha ette vahendid 
kliimaprobleemidega toimetulemiseks, 
seejuures kedagi kõrvale jätmata. 
Kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise negatiivsed mõjud ohustavad 
enim just kõige haavatavamaid piirkondi ja 
inimesi. Samal ajal nõuab ülemineku 
juhtimine olulisi struktuurimuutusi.

(1) Komisjon võttis 11. detsembril 
20199 vastu teatise Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta, milles on esitatud 
Euroopa uus majanduskasvu poliitika 
tegevuskava ning ambitsioonikad 
eesmärgid kliimamuutustega võitlemiseks 
ja keskkonnakaitseks. Kooskõlas 
eesmärgiga saavutada 2040. aastaks või 
veelgi varem ELi kliimaneutraalsus tõhusal 
ja õiglasel viisil tehti Euroopa rohelises 
kokkuleppes ettepanek õiglase ülemineku 
mehhanismi kohta, et näha ette vahendid 
kliimaprobleemidega toimetulemiseks, 
seejuures kedagi kõrvale jätmata. 
Kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise negatiivsed mõjud ohustavad 
enim just kõige haavatavamaid piirkondi ja 
inimesi. Samal ajal nõuab ülemineku 
juhtimine olulisi struktuurimuutusi.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Komisjon võttis 14. jaanuaril 2020 
vastu Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava käsitleva 
teatise,10kehtestades sellega õiglase 
ülemineku mehhanismi, mis keskendub 
piirkondadele ja sektoritele, mida üleminek 

(2) Komisjon võttis 14. jaanuaril 2020 
vastu Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava käsitleva teatise10, 
kehtestades sellega õiglase ülemineku 
mehhanismi, mis keskendub piirkondadele 
ja sektoritele, mida üleminek kõige rohkem 
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kõige rohkem mõjutab, võttes arvesse 
nende sõltuvust fossiilkütustest, sealhulgas 
söest, turbast ja põlevkivist, või suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest, kuid mille suutlikkus 
vajalikke investeeringud rahastada on 
väiksem. Õiglase ülemineku mehhanism 
koosneb kolmest sambast: õiglase 
ülemineku fond, mida rakendatakse eelarve 
jagatud täitmise raames, sihtotstarbeline 
õiglase ülemineku kava InvestEU raames 
ja avaliku sektori laenurahastu, et kaasata 
asjaomastesse piirkondadesse täiendavaid 
investeeringuid.

mõjutab, võttes arvesse nende sõltuvust 
fossiilkütustest, sealhulgas söest, turbast ja 
põlevkivist, või suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusprotsessidest, kuid 
mille suutlikkus vajalikke investeeringud 
rahastada on väiksem. Õiglase ülemineku 
mehhanism koosneb kolmest sambast: 
õiglase ülemineku fond, mida rakendatakse 
eelarve jagatud täitmise raames, 
sihtotstarbeline õiglase ülemineku kava 
InvestEU raames ja avaliku sektori 
laenurahastu, et kaasata asjaomastesse 
piirkondadesse täiendavaid 
investeeringuid. Kõik kolm sammast 
täiendavad üksteist, et toetada rohelise 
kokkuleppe rakendamist ning lahendada 
hiljemalt 2050. aastaks majanduslikud, 
sotsiaalsed, energia kestlikkuse, 
energiajulgeoleku, energia taskukohasuse 
ning piirkondlikud probleemid ja 
võimalused üleminekuks kestlikule, 
kliimaneutraalsele ja kliimamuutustele 
vastupanuvõimelisele ressursitõhusale 
ringmajandusele.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Jonás Fernández

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Komisjon võttis 14. jaanuaril 2020 
vastu Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava käsitleva 
teatise,10kehtestades sellega õiglase 
ülemineku mehhanismi, mis keskendub 
piirkondadele ja sektoritele, mida üleminek 
kõige rohkem mõjutab, võttes arvesse 
nende sõltuvust fossiilkütustest, sealhulgas 
söest, turbast ja põlevkivist, või suure 

(2) Komisjon võttis 14. jaanuaril 2020 
vastu Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava käsitleva teatise10, 
kehtestades sellega õiglase ülemineku 
mehhanismi, mis keskendub piirkondadele 
ja sektoritele, mida üleminek kõige rohkem 
mõjutab, võttes arvesse nende sõltuvust 
fossiilkütustest, sealhulgas söest, turbast ja 
põlevkivist, või suure kasvuhoonegaaside 
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kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest, kuid mille suutlikkus 
vajalikke investeeringud rahastada on 
väiksem. Õiglase ülemineku mehhanism 
koosneb kolmest sambast: õiglase 
ülemineku fond, mida rakendatakse eelarve 
jagatud täitmise raames, sihtotstarbeline 
õiglase ülemineku kava InvestEU raames 
ja avaliku sektori laenurahastu, et kaasata 
asjaomastesse piirkondadesse täiendavaid 
investeeringuid.

heitemahukusega tööstusprotsessidest, kuid 
mille suutlikkus vajalikke investeeringud 
rahastada on väiksem. Need piirkonnad ja 
sektorid on komisjoni ja liikmesriikide 
poolt kindlaks määratud piirkonnad ja 
sektorid, mille suhtes kohaldatakse 
õiglase ülemineku territoriaalset kava, 
mis on koostatud kooskõlas määruse 
[õiglase ülemineku fondi määrus] 
artikliga 7 ja mille komisjon on heaks 
kiitnud. Õiglase ülemineku mehhanism 
koosneb kolmest sambast: õiglase 
ülemineku fond, mida rakendatakse eelarve 
jagatud täitmise raames, sihtotstarbeline 
õiglase ülemineku kava InvestEU raames 
ja avaliku sektori laenurahastu, et kaasata 
asjaomastesse piirkondadesse täiendavaid 
investeeringuid.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Komisjon võttis 14. jaanuaril 2020 
vastu Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava käsitleva 
teatise,10kehtestades sellega õiglase 
ülemineku mehhanismi, mis keskendub 
piirkondadele ja sektoritele, mida üleminek 
kõige rohkem mõjutab, võttes arvesse 
nende sõltuvust fossiilkütustest, sealhulgas 
söest, turbast ja põlevkivist, või suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest, kuid mille suutlikkus 
vajalikke investeeringud rahastada on 
väiksem. Õiglase ülemineku mehhanism 
koosneb kolmest sambast: õiglase 
ülemineku fond, mida rakendatakse eelarve 

(2) Komisjon võttis 14. jaanuaril 2020 
vastu Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava käsitleva teatise10, 
kehtestades sellega õiglase ülemineku 
mehhanismi, mis keskendub piirkondadele 
ja sektoritele, mida üleminek kõige rohkem 
mõjutab, võttes arvesse nende sõltuvust 
fossiilkütustest, sealhulgas söest, turbast ja 
põlevkivist, või suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusprotsessidest, kuid 
mille suutlikkus ELi kehtestatud vajalikke 
investeeringud rahastada on väiksem. 
Õiglase ülemineku mehhanism koosneb 
kolmest sambast: õiglase ülemineku fond, 
mida rakendatakse eelarve jagatud täitmise 
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jagatud täitmise raames, sihtotstarbeline 
õiglase ülemineku kava InvestEU raames 
ja avaliku sektori laenurahastu, et kaasata 
asjaomastesse piirkondadesse täiendavaid 
investeeringuid.

raames, sihtotstarbeline õiglase ülemineku 
kava InvestEU raames ja avaliku sektori 
laenurahastu, et kaasata asjaomastesse 
piirkondadesse täiendavaid 
investeeringuid.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Henrike Hahn, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Komisjon võttis 14. jaanuaril 2020 
vastu Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava käsitleva 
teatise,10kehtestades sellega õiglase 
ülemineku mehhanismi, mis keskendub 
piirkondadele ja sektoritele, mida üleminek 
kõige rohkem mõjutab, võttes arvesse 
nende sõltuvust fossiilkütustest, sealhulgas 
söest, turbast ja põlevkivist, või suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest, kuid mille suutlikkus 
vajalikke investeeringud rahastada on 
väiksem. Õiglase ülemineku mehhanism 
koosneb kolmest sambast: õiglase 
ülemineku fond, mida rakendatakse eelarve 
jagatud täitmise raames, sihtotstarbeline 
õiglase ülemineku kava InvestEU raames 
ja avaliku sektori laenurahastu, et kaasata 
asjaomastesse piirkondadesse täiendavaid 
investeeringuid.

(2) Komisjon võttis 14. jaanuaril 2020 
vastu Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava käsitleva teatise10, 
kehtestades sellega õiglase ülemineku 
mehhanismi, mis keskendub piirkondadele, 
inimestele ja sektoritele, mida üleminek 
praegu kõige rohkem mõjutab, võttes 
arvesse nende sõltuvust fossiilkütustest, 
sealhulgas söest, turbast ja põlevkivist, või 
suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest, kuid mille suutlikkus 
vajalikke investeeringud rahastada on 
väiksem. Õiglase ülemineku mehhanism 
koosneb kolmest sambast: õiglase 
ülemineku fond, mida rakendatakse eelarve 
jagatud täitmise raames, sihtotstarbeline 
õiglase ülemineku kava InvestEU raames 
ja avaliku sektori laenurahastu, et kaasata 
asjaomastesse piirkondadesse täiendavaid 
investeeringuid.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en
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Muudatusettepanek 41
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjon võttis õiglase ülemineku 
fondi loomise ettepaneku vastu 14. 
jaanuaril 202011. Fondi paremaks 
kavandamiseks ja rakendamiseks tuleb 
vastu võtta õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad, milles sätestatakse 
üleminekuprotsessi põhietapid ja ajakava 
ning määratakse kindlaks territooriumid, 
mida üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele kõige negatiivsemalt mõjutab 
ja millel on väiksem suutlikkus 
üleminekuprobleemidega toime tulla.

(3) Komisjon võttis õiglase ülemineku 
fondi loomise ettepaneku vastu 14. 
jaanuaril 202011. Fondi paremaks 
kavandamiseks ja rakendamiseks tuleb 
vastu võtta õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad, milles sätestatakse 
üleminekuprotsessi põhietapid ja ajakava 
ning määratakse kindlaks territooriumid, 
mida üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele kõige negatiivsemalt mõjutab 
ja millel on väiksem suutlikkus 
üleminekuprobleemidega toime tulla. 
Fondi kavandamise tempo peab olema 
kooskõlas septembriks oodatava 
mõjuhinnanguga, milles uuritakse kahte 
võimalust vähendada aastaks 2030 
kasvuhoonegaaside heidet 50% või 
55% võrreldes 1990. aasta kogustega, 
kusjuures erinevus kahe määra vahel 
vastab kasvuhoonegaaside heite 
vähendamisele 280 megatonni võrra.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final 11 COM(2020) 22 final.

Or. fr

Muudatusettepanek 42
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjon võttis õiglase ülemineku 
fondi loomise ettepaneku vastu 14. 
jaanuaril 202011. Fondi paremaks 
kavandamiseks ja rakendamiseks tuleb 

(3) Komisjon võttis õiglase ülemineku 
fondi loomise ettepaneku vastu 14. 
jaanuaril 202011. Fondi paremaks 
kavandamiseks ja rakendamiseks tuleb 
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vastu võtta õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad, milles sätestatakse 
üleminekuprotsessi põhietapid ja ajakava 
ning määratakse kindlaks territooriumid, 
mida üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele kõige negatiivsemalt mõjutab 
ja millel on väiksem suutlikkus 
üleminekuprobleemidega toime tulla.

vastu võtta õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad, milles sätestatakse 
üleminekuprotsessi põhietapid ja ajakava, 
et saavutada 2030. aastaks liidu 
kliimaeesmärgid 2030 ja kliimaneutraalne 
majandus aastaks 2050, jätmata kedagi 
kõrvale, ning määratakse kindlaks 
territooriumid, mida üleminek 
kliimaneutraalsele majandusele kõige 
negatiivsemalt mõjutab ja millel on 
väiksem suutlikkus 
üleminekuprobleemidega toime tulla. 
Rahastust peaksid saama abi ainult 
liikmesriigid, kes on võtnud kohustuse 
täita ELi 2050. aasta kliimaneutraalsuse 
eesmärk.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final 11 COM(2020) 22 final.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Henrike Hahn, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjon võttis õiglase ülemineku 
fondi loomise ettepaneku vastu 14. 
jaanuaril 202011. Fondi paremaks 
kavandamiseks ja rakendamiseks tuleb 
vastu võtta õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad, milles sätestatakse 
üleminekuprotsessi põhietapid ja ajakava 
ning määratakse kindlaks territooriumid, 
mida üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele kõige negatiivsemalt mõjutab 
ja millel on väiksem suutlikkus 
üleminekuprobleemidega toime tulla.

(3) Komisjon võttis õiglase ülemineku 
fondi loomise ettepaneku vastu 14. 
jaanuaril 202011. Fondi paremaks 
kavandamiseks ja rakendamiseks tuleb 
vastu võtta õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad, milles sätestatakse 
üleminekuprotsessi põhietapid ja ajakava 
ning määratakse kindlaks territooriumid, 
mida üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele kõige negatiivsemalt mõjutab 
ja millel on väiksem suutlikkus 
üleminekuprobleemidega toime tulla. 
Õiglase ülemineku territoriaalsete kavade 
ettevalmistamisel, rakendamisel, 
järelevalvel ja hindamisel kohaldatakse 
partnerluse põhimõtet, nagu on osutatud 
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määruse [õiglase ülemineku fondi 
määrus] artiklis [7].

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final 11 COM(2020) 22 final.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Õiglase ülemineku fond on ELi 
taaste- ja vastupidavuspaketi lahutamatu 
osa ning peaks jääma paketi oluliseks 
osaks koos vastavate märkimisväärsete 
vahenditega.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Henrike Hahn, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Tuleks ette näha avaliku sektori 
laenurahastu (edaspidi „rahastu“). See 
kujutab endast õiglase ülemineku 
mehhanismi kolmandat sammast, mis 
toetab avaliku sektori asutusi 
investeeringute tegemisel. Sellised 
investeeringud peaksid vastama 
arenguvajadustele, mis tulenevad 
komisjoni poolt vastu võetud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
kirjeldatud üleminekuprobleemidest. 
Kavandatavad toetusmeetmed peaksid 

(4) Tuleks ette näha avaliku sektori 
laenurahastu (edaspidi „rahastu“). See 
kujutab endast õiglase ülemineku 
mehhanismi kolmandat sammast, mis 
toetab avaliku sektori asutusi 
investeeringute tegemisel. Sellised 
investeeringud peaksid vastama 
arenguvajadustele, mis tulenevad 
komisjoni poolt vastu võetud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
kirjeldatud üleminekuprobleemidest. 
Kavandatavad toetusmeetmed peaksid 
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olema kooskõlas õiglase ülemineku 
mehhanismi kahe ülejäänud samba raames 
toetatavate meetmetega ja neid täiendama.

olema kooskõlas määrusega 
(EL) 2020/852 millega kehtestatakse 
kestlike investeeringute hõlbustamise 
raamistik [taksonoomiamäärus], 
täiendama õiglase ülemineku mehhanismi 
kahe ülejäänud samba raames toetatavaid 
meetmeid ja tagama nendega koostoime. 
Liidu kliima- ja keskkonnaeesmärkidega 
kokkusobimatuid investeeringuid ei tohiks 
sellest rahastust toetada.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Tuleks ette näha avaliku sektori 
laenurahastu (edaspidi „rahastu“). See 
kujutab endast õiglase ülemineku 
mehhanismi kolmandat sammast, mis 
toetab avaliku sektori asutusi 
investeeringute tegemisel. Sellised 
investeeringud peaksid vastama 
arenguvajadustele, mis tulenevad 
komisjoni poolt vastu võetud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
kirjeldatud üleminekuprobleemidest. 
Kavandatavad toetusmeetmed peaksid 
olema kooskõlas õiglase ülemineku 
mehhanismi kahe ülejäänud samba raames 
toetatavate meetmetega ja neid täiendama.

(4) Tuleks ette näha avaliku sektori 
laenurahastu (edaspidi „rahastu“). See 
kujutab endast õiglase ülemineku 
mehhanismi kolmandat sammast, mis 
toetab avaliku sektori asutusi 
investeeringute tegemisel. Sellised 
investeeringud peaksid vastama 
arenguvajadustele, mis tulenevad 
komisjoni poolt vastu võetud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
kirjeldatud üleminekuprobleemidest. 
Kavandatavad toetusmeetmed peaksid 
olema kooskõlas õiglase ülemineku 
mehhanismi kahe ülejäänud samba raames 
toetatavate meetmetega ja neid täiendama, 
tagamaks, et kõik kolm sammast töötavad 
samade eesmärkide nimel. Komisjon 
peaks pidevalt jälgima kolme samba 
vastastikust täiendavust ja püüdma 
võimaluse korral luua sünergiat.

Or. en

Muudatusettepanek 47
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Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Tuleks ette näha avaliku sektori 
laenurahastu (edaspidi „rahastu“). See 
kujutab endast õiglase ülemineku 
mehhanismi kolmandat sammast, mis 
toetab avaliku sektori asutusi 
investeeringute tegemisel. Sellised 
investeeringud peaksid vastama 
arenguvajadustele, mis tulenevad 
komisjoni poolt vastu võetud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
kirjeldatud üleminekuprobleemidest. 
Kavandatavad toetusmeetmed peaksid 
olema kooskõlas õiglase ülemineku 
mehhanismi kahe ülejäänud samba raames 
toetatavate meetmetega ja neid täiendama.

(4) Tuleks ette näha avaliku sektori 
laenurahastu (edaspidi „rahastu“). See 
kujutab endast õiglase ülemineku 
mehhanismi kolmandat sammast, mis 
toetab avaliku sektori asutusi 
investeeringute tegemisel. Sellised 
investeeringud peaksid vastama 
arenguvajadustele, mis tulenevad 
komisjoni poolt vastu võetud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
kirjeldatud üleminekuprobleemidest. 
Kavandatavad toetusmeetmed peaksid 
olema kooskõlas õiglase ülemineku 
mehhanismi kahe ülejäänud samba raames 
toetatavate meetmetega ja neid täiendama. 
Rahastust võivad abi saada ka sektorid ja 
piirkonnad, mida kliimamuutustega 
seotud üleminek eriti mõjutab, kuid mida 
esimene sammas konkreetselt ei hõlma.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Tuleks ette näha avaliku sektori 
laenurahastu (edaspidi „rahastu“). See 
kujutab endast õiglase ülemineku 
mehhanismi kolmandat sammast, mis 
toetab avaliku sektori asutusi 
investeeringute tegemisel. Sellised 
investeeringud peaksid vastama 
arenguvajadustele, mis tulenevad 
komisjoni poolt vastu võetud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 

(4) Tuleks ette näha avaliku sektori 
laenurahastu (edaspidi „rahastu“). See 
kujutab endast õiglase ülemineku 
mehhanismi kolmandat sammast, mis 
toetab avaliku sektori asutusi 
investeeringute tegemisel. Sellised 
investeeringud peaksid vastama 
arenguvajadustele, mis tulenevad 
komisjoni poolt vastu võetud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
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kirjeldatud üleminekuprobleemidest. 
Kavandatavad toetusmeetmed peaksid 
olema kooskõlas õiglase ülemineku 
mehhanismi kahe ülejäänud samba raames 
toetatavate meetmetega ja neid täiendama.

kirjeldatud üleminekuprobleemidest. 
Kavandatavad toetusmeetmed peaksid 
olema kooskõlas õiglase ülemineku 
mehhanismi kahe ülejäänud samba raames 
toetatavate meetmetega ja neid täiendama. 
Rahastust võivad abi saada ka sektorid ja 
piirkonnad, mida kliimamuutustega 
seotud üleminek eriti mõjutab, kuid mida 
esimene sammas konkreetselt ei hõlma.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Tuleks ette näha avaliku sektori 
laenurahastu (edaspidi „rahastu“). See 
kujutab endast õiglase ülemineku 
mehhanismi kolmandat sammast, mis 
toetab avaliku sektori asutusi 
investeeringute tegemisel. Sellised 
investeeringud peaksid vastama 
arenguvajadustele, mis tulenevad 
komisjoni poolt vastu võetud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
kirjeldatud üleminekuprobleemidest. 
Kavandatavad toetusmeetmed peaksid 
olema kooskõlas õiglase ülemineku 
mehhanismi kahe ülejäänud samba raames 
toetatavate meetmetega ja neid täiendama.

(4) Tuleks ette näha avaliku sektori 
laenurahastu (edaspidi „rahastu“). See 
kujutab endast õiglase ülemineku 
mehhanismi kolmandat sammast, mis 
toetab avaliku sektori asutusi 
investeeringute tegemisel. Sellised 
investeeringud peaksid vastama 
arenguvajadustele, mis tulenevad 
komisjoni poolt vastu võetud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
kirjeldatud üleminekuprobleemidest. 
Kavandatavad toetusmeetmed peaksid 
olema kooskõlas õiglase ülemineku 
mehhanismi kahe ülejäänud samba raames 
toetatavate meetmetega ja neid täiendama. 
Rahastu reguleerimisalast tuleks välja 
jätta õiglase ülemineku fondi määruse 
alusel välja jäetud sektorid.

Or. fr

Muudatusettepanek 50
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Tuleks ette näha avaliku sektori 
laenurahastu (edaspidi „rahastu“). See 
kujutab endast õiglase ülemineku 
mehhanismi kolmandat sammast, mis 
toetab avaliku sektori asutusi 
investeeringute tegemisel. Sellised 
investeeringud peaksid vastama 
arenguvajadustele, mis tulenevad 
komisjoni poolt vastu võetud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
kirjeldatud üleminekuprobleemidest. 
Kavandatavad toetusmeetmed peaksid 
olema kooskõlas õiglase ülemineku 
mehhanismi kahe ülejäänud samba raames 
toetatavate meetmetega ja neid täiendama.

(4) Tuleks ette näha avaliku sektori 
laenurahastu (edaspidi „rahastu“). See 
kujutab endast õiglase ülemineku 
mehhanismi kolmandat sammast, mis 
toetab avaliku sektori asutusi 
investeeringute tegemisel. Sellised 
investeeringud peaksid vastama 
arenguvajadustele, mis tulenevad 
komisjoni poolt vastu võetud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
kirjeldatud üleminekuprobleemidest, ning 
aitama kaasa rohelise kokkuleppe ja 
Euroopa sotsiaalõiguste samba 
eesmärkide saavutamisele. Kavandatavad 
toetusmeetmed peaksid olema kooskõlas 
õiglase ülemineku mehhanismi kahe 
ülejäänud samba raames toetatavate 
meetmetega ja neid täiendama.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Tuleks ette näha avaliku sektori 
laenurahastu (edaspidi „rahastu“). See 
kujutab endast õiglase ülemineku 
mehhanismi kolmandat sammast, mis 
toetab avaliku sektori asutusi 
investeeringute tegemisel. Sellised 
investeeringud peaksid vastama 
arenguvajadustele, mis tulenevad 
komisjoni poolt vastu võetud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
kirjeldatud üleminekuprobleemidest. 
Kavandatavad toetusmeetmed peaksid 
olema kooskõlas õiglase ülemineku 
mehhanismi kahe ülejäänud samba raames 

(4) Tuleks ette näha avaliku sektori 
laenurahastu (edaspidi „rahastu“). See 
kujutab endast õiglase ülemineku 
mehhanismi kolmandat sammast, mis 
toetab avaliku sektori asutusi 
investeeringute tegemisel. Sellised 
investeeringud peaksid vastama 
arenguvajadustele, mis tulenevad 
komisjoni poolt pärast sisulist 
konsulteerimist kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega piirkondlikul tasandil 
vastu võetud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades kirjeldatud 
sotsiaalsetest ja majanduslikest 
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toetatavate meetmetega ja neid täiendama. üleminekuprobleemidest. Kavandatavad 
toetusmeetmed peaksid olema kooskõlas 
õiglase ülemineku mehhanismi kahe 
ülejäänud samba raames toetatavate 
meetmetega ja neid täiendama.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Tuleks ette näha avaliku sektori 
laenurahastu (edaspidi „rahastu“). See 
kujutab endast õiglase ülemineku 
mehhanismi kolmandat sammast, mis 
toetab avaliku sektori asutusi 
investeeringute tegemisel. Sellised 
investeeringud peaksid vastama 
arenguvajadustele, mis tulenevad 
komisjoni poolt vastu võetud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
kirjeldatud üleminekuprobleemidest. 
Kavandatavad toetusmeetmed peaksid 
olema kooskõlas õiglase ülemineku 
mehhanismi kahe ülejäänud samba raames 
toetatavate meetmetega ja neid täiendama.

(4) Tuleks ette näha avaliku sektori 
laenurahastu (edaspidi „rahastu“). See 
kujutab endast õiglase ülemineku 
mehhanismi kolmandat sammast, mis 
toetab avaliku sektori asutusi 
investeeringute tegemisel. Sellised 
investeeringud peaksid vastama 
arenguvajadustele, mis tulenevad 
komisjoni poolt vastu võetud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
kirjeldatud üleminekuprobleemidest, ning 
olema kooskõlas aastaks 2050 
kliimaneutraalse liidu saavutamise 
eesmärgiga. Kavandatavad toetusmeetmed 
peaksid olema kooskõlas õiglase 
ülemineku mehhanismi kahe ülejäänud 
samba raames toetatavate meetmetega ja 
neid täiendama.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(4) Tuleks ette näha avaliku sektori 
laenurahastu (edaspidi „rahastu“). See 
kujutab endast õiglase ülemineku 
mehhanismi kolmandat sammast, mis 
toetab avaliku sektori asutusi 
investeeringute tegemisel. Sellised 
investeeringud peaksid vastama 
arenguvajadustele, mis tulenevad 
komisjoni poolt vastu võetud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
kirjeldatud üleminekuprobleemidest. 
Kavandatavad toetusmeetmed peaksid 
olema kooskõlas õiglase ülemineku 
mehhanismi kahe ülejäänud samba raames 
toetatavate meetmetega ja neid täiendama.

(4) Avaliku sektori laenurahastu 
(edaspidi „rahastu“) kujutab endast õiglase 
ülemineku mehhanismi kolmandat 
sammast, mis toetab avaliku sektori asutusi 
investeeringute tegemisel. Sellised 
investeeringud peaksid vastama 
arenguvajadustele, mis tulenevad 
komisjoni poolt vastu võetud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
kirjeldatud üleminekuprobleemidest. 
Kavandatavad toetusmeetmed peaksid 
olema kooskõlas õiglase ülemineku 
mehhanismi kahe ülejäänud samba raames 
toetatavate meetmetega ja neid täiendama.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele 
üleminekul kliimaneutraalsele 
majandusele, nagu on kirjeldatud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades. 
Toetatavad investeeringud võivad hõlmata 
energia- ja transporditaristut, 
kaugküttevõrke, keskkonnahoidlikku 
liikuvust, arukat jäätmekäitlust, puhast 
energiat ja energiatõhususe meetmeid, 
sealhulgas hoonete renoveerimist, 
ringmajandusele ülemineku toetamist, 
maapinna korrastamist ja saastest 
puhastamist ning töötajate täiendus- ja 
ümberõpet, koolitust ja sotsiaalset taristut, 
sealhulgas sotsiaaleluruume. Taristu 
arendamine võib hõlmata ka lahendusi, mis 

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesistamist, peaks rahastu hõlmama 
suurt hulka investeeringuid, tingimusel et 
need aitavad täita arenguvajadusi 
üleminekul liidu 2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärkidele, mis on kehtestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL).../... [millega 
kehtestatakse kliimaneutraalsuse 
saavutamise raamistik ja muudetakse 
määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa 
kliimaseadus)], ning 2050. aastaks kliima- 
ja CO2-neutraalsele majandusele, nagu on 
kirjeldatud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades. Toetatavad 
investeeringud võivad hõlmata puhast 
tehnoloogiat ja taristut, sealhulgas 
taastuvenergiat, taastuvatel 
energiaallikatel põhinevate vesiniku ja 
vesinikupõhiste kütuste tarnet, 
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suurendavad selle vastupidavust 
katastroofidele. Eelkõige suurte 
üleminekuvajadustega territooriumide 
puhul tuleks eelistada terviklikku 
investeerimiskäsitlust. Samuti võiks 
toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks. Rahastu 
raames suure positiivse keskkonnamõjuga 
toetuskõlblike investeeringute 
kindlakstegemiseks võib kasutada ELi 
keskkonnasäästliku majandustegevuse 
taksonoomiat.

transporditaristu CO2 heite vähendamist, 
tööstust ja hooneid, säästvaid 
kaugküttevõrke, keskkonnahoidlikku ja 
säästvat liikuvust, investeeringuid teadus- 
ja innovatsioonitegevusse, sealhulgas 
ülikoolides ja avaliku sektori 
teadusasutustes, arenenud ja turukõlbliku 
tehnoloogia siirde soodustamist, 
investeeringuid digitaliseerimisse, 
digitaalsesse innovatsiooni ja digitaalsesse 
ühenduvusse, sealhulgas digi- ja 
täppispõllumajandusse, arukat 
jäätmekäitlust, puhast ja ohutut vett, 
puhast energiat ja energiatõhususe 
meetmeid, sealhulgas 
integreerimismeetmeid hoonete 
renoveerimiseks ja ümberehitamiseks, 
CO2 kogumist ja säilitamist, 
ringmajandusele ülemineku toetamist, 
maapinna korrastamist ja saastest 
puhastamist, välja arvatud juhul, kui see 
kuulub keskkonnakahju põhjustaja 
vastutuse alla vastavalt ELi toimimise 
lepingu artiklis 191 osutatud „saastaja 
maksab“ põhimõttele, ning töötajate 
täiendus- ja ümberõpet, koolitust ja 
sotsiaalset taristut, sealhulgas 
sotsiaaleluruume. Taristu arendamine võib 
hõlmata ka lahendusi, mis suurendavad 
selle vastupanuvõimet kliimamuutustest 
tingitud katastroofidele ja muutuvatele 
ilmastikutingimustele. Eelkõige suurte 
üleminekuvajadustega territooriumide 
puhul tuleks eelistada terviklikku 
investeerimiskäsitlust. Samuti võiks 
toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 55
Henrike Hahn, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele üleminekul 
kliimaneutraalsele majandusele, nagu on 
kirjeldatud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades. Toetatavad 
investeeringud võivad hõlmata energia- ja 
transporditaristut, kaugküttevõrke, 
keskkonnahoidlikku liikuvust, arukat 
jäätmekäitlust, puhast energiat ja 
energiatõhususe meetmeid, sealhulgas 
hoonete renoveerimist, ringmajandusele 
ülemineku toetamist, maapinna 
korrastamist ja saastest puhastamist ning 
töötajate täiendus- ja ümberõpet, koolitust 
ja sotsiaalset taristut, sealhulgas 
sotsiaaleluruume. Taristu arendamine võib 
hõlmata ka lahendusi, mis suurendavad 
selle vastupidavust katastroofidele. 
Eelkõige suurte üleminekuvajadustega 
territooriumide puhul tuleks eelistada 
terviklikku investeerimiskäsitlust. Samuti 
võiks toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks. Rahastu 
raames suure positiivse keskkonnamõjuga 
toetuskõlblike investeeringute 

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele üleminekul 
liidu uute 2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärkidele ja liidus 2040. 
aastaks või varem kliimaneutraalsele 
majandusele, nagu on kirjeldatud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades. 
Toetatavad investeeringud võivad hõlmata 
puhast tehnoloogiat ja taristut 
taastuvenergia kasutamiseks ja ja 
transpordi CO2 heite vähendamiseks, 
kaugküttevõrke, keskkonnahoidlikku ja 
säästvat liikuvust, investeeringuid 
teadusuuringutesse, innovatsiooni, 
digiteerimisse, arukat jäätmekäitlust, 
puhast taastuvenergiat ja energiatõhususe 
meetmeid, sealhulgas hoonete 
renoveerimist ja ümberehitamist, 
ringmajandusele ülemineku toetamist, 
maapinna korrastamist ja saastest 
puhastamist, välja arvatud juhul, kui see 
kuulub keskkonnakahju põhjustaja 
vastutuse alla vastavalt ELi toimimise 
lepingu artiklis 191 osutatud „saastaja 
maksab“ põhimõttele, ning töötajate 
täiendus- ja ümberõpet, koolitust ja 
sotsiaalset taristut, sealhulgas 
sotsiaaleluruume. Taristu arendamine võib 
hõlmata ka lahendusi, mis suurendavad 
selle vastupidavust 
keskkonnakatastroofidele. Eelkõige suurte 
üleminekuvajadustega territooriumide 
puhul tuleks eelistada terviklikku 
investeerimiskäsitlust. Samuti võiks 
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kindlakstegemiseks võib kasutada ELi 
keskkonnasäästliku majandustegevuse 
taksonoomiat.

toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks. Rahastu 
raames selliste suure positiivse 
keskkonnamõjuga toetuskõlblike 
investeeringute kindlakstegemiseks, mis 
võivad anda olulise panuse liidu kliima- 
ja energiaeesmärkide saavutamisse ning 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamisse, 
järgides samas põhimõtet, et hoidutakse 
kahju tekitamisest, tuleks kasutada ELi 
keskkonnasäästliku majandustegevuse 
taksonoomiat. Investeeringuid tuleks 
kontrollida, et teha kindlaks, kas neil on 
keskkonna-, kliima- või sotsiaalne mõju, 
ning vajaduse korral tuleks nende suhtes 
kohaldada kestlikkuse hindamist 
kooskõlas suunistega, mille komisjon 
InvestEU programmi raames välja töötab.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Frances Fitzgerald

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele üleminekul 
kliimaneutraalsele majandusele, nagu on 
kirjeldatud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades. Toetatavad 

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele üleminekul 
kliimaneutraalsele majandusele, nagu on 
kirjeldatud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades. Toetatavad 
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investeeringud võivad hõlmata energia- ja 
transporditaristut, kaugküttevõrke, 
keskkonnahoidlikku liikuvust, arukat 
jäätmekäitlust, puhast energiat ja 
energiatõhususe meetmeid, sealhulgas 
hoonete renoveerimist, ringmajandusele 
ülemineku toetamist, maapinna 
korrastamist ja saastest puhastamist ning 
töötajate täiendus- ja ümberõpet, koolitust 
ja sotsiaalset taristut, sealhulgas 
sotsiaaleluruume. Taristu arendamine võib 
hõlmata ka lahendusi, mis suurendavad 
selle vastupidavust katastroofidele. 
Eelkõige suurte üleminekuvajadustega 
territooriumide puhul tuleks eelistada 
terviklikku investeerimiskäsitlust. Samuti 
võiks toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks. Rahastu 
raames suure positiivse keskkonnamõjuga 
toetuskõlblike investeeringute 
kindlakstegemiseks võib kasutada ELi 
keskkonnasäästliku majandustegevuse 
taksonoomiat.

investeeringud võivad hõlmata 
tehnoloogiat ja taristut taskukohase ja 
säästva energia kasutuselevõtuks ning 
transpordisektori CO2-heite 
vähendamiseks, kaugküttevõrke, rohelist 
liikuvust, arukat jäätmekäitlust, puhast 
energiat ja energiatõhususe meetmeid, 
sealhulgas hoonete renoveerimist ja 
ümberehitamist, linnade uuendamist ja 
taaselustamist, investeeringuid 
hooldusasutustesse, ringmajandusele 
ülemineku toetamist, maa ja 
ökosüsteemide taastamist ja saastest 
puhastamist, bioloogilise mitmekesisuse ja 
looduslike elupaikade kaitsmist ja 
taastamist, samuti oskuste täiendamist, 
ümberõpet, uute oskuste arendamist ja 
koolitust, keskendudes soolisele 
võrdõiguslikkusele, ja sotsiaalset taristut, 
sealhulgas sotsiaaleluruume. Taristu 
arendamine võib hõlmata ka lahendusi, mis 
suurendavad selle vastupidavust 
katastroofidele. Eelkõige suurte 
üleminekuvajadustega territooriumide 
puhul tuleks eelistada terviklikku 
investeerimiskäsitlust. Samuti võiks 
toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks. Rahastu 
raames suure positiivse keskkonnamõjuga 
toetuskõlblike investeeringute 
kindlakstegemiseks võib kasutada ELi 
keskkonnasäästliku majandustegevuse 
taksonoomiat. Selliste investeeringutega 
seoses pakutakse tehnilist ja haldusabi.

Or. en

Muudatusettepanek 57
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Eero Heinäluoma, Marek Belka

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele üleminekul 
kliimaneutraalsele majandusele, nagu on 
kirjeldatud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades. Toetatavad 
investeeringud võivad hõlmata energia- ja 
transporditaristut, kaugküttevõrke, 
keskkonnahoidlikku liikuvust, arukat 
jäätmekäitlust, puhast energiat ja 
energiatõhususe meetmeid, sealhulgas 
hoonete renoveerimist, ringmajandusele 
ülemineku toetamist, maapinna 
korrastamist ja saastest puhastamist ning 
töötajate täiendus- ja ümberõpet, koolitust 
ja sotsiaalset taristut, sealhulgas 
sotsiaaleluruume. Taristu arendamine võib 
hõlmata ka lahendusi, mis suurendavad 
selle vastupidavust katastroofidele. 
Eelkõige suurte üleminekuvajadustega 
territooriumide puhul tuleks eelistada 
terviklikku investeerimiskäsitlust. Samuti 
võiks toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks. Rahastu 
raames suure positiivse keskkonnamõjuga 
toetuskõlblike investeeringute 
kindlakstegemiseks võib kasutada ELi 
keskkonnasäästliku majandustegevuse 
taksonoomiat.

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele üleminekul 
kliimaneutraalsele majandusele, nagu on 
kirjeldatud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades. Toetatavad 
investeeringud võivad hõlmata muu 
hulgas energiataristut, sealhulgas puhta 
vesiniku, biogaasi ja biometaaniga 
kokkusobivaid investeeringuid, ning 
transporditaristut, kaugküttevõrke, rohelist 
liikuvust, investeeringuid rohelistesse ja 
kestlikesse teadus- ja 
innovatsiooniprojektidesse, arukat 
jäätmekäitlust, puhta energia ja 
energiatõhususe meetmeid, sealhulgas 
hoonete renoveerimist ja ümberehitamist, 
ringmajandusele ülemineku toetamist, maa 
taastamist ja saastest puhastamist, 
keskkonnataristut (vesi ja kanalisatsioon), 
linnade uuendamist ja taaselustamist, 
kultuuri- ja ajaloopärandit ning töötajate 
täiendus- ja ümberõpet, koolitust ja 
sotsiaalset taristut, sealhulgas 
sotsiaaleluruume. Taristu arendamine võib 
hõlmata ka lahendusi, mis suurendavad 
selle vastupidavust katastroofidele. 
Eelkõige suurte üleminekuvajadustega 
territooriumide puhul tuleks eelistada 
terviklikku investeerimiskäsitlust. Samuti 
võiks toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
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majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks. Rahastu 
raames suure positiivse keskkonnamõjuga 
toetuskõlblike investeeringute 
kindlakstegemiseks võib kasutada ELi 
keskkonnasäästliku majandustegevuse 
taksonoomiat.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele üleminekul 
kliimaneutraalsele majandusele, nagu on 
kirjeldatud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades. Toetatavad 
investeeringud võivad hõlmata energia- ja 
transporditaristut, kaugküttevõrke, 
keskkonnahoidlikku liikuvust, arukat 
jäätmekäitlust, puhast energiat ja 
energiatõhususe meetmeid, sealhulgas 
hoonete renoveerimist, ringmajandusele 
ülemineku toetamist, maapinna 
korrastamist ja saastest puhastamist ning 
töötajate täiendus- ja ümberõpet, koolitust 
ja sotsiaalset taristut, sealhulgas 
sotsiaaleluruume. Taristu arendamine võib 
hõlmata ka lahendusi, mis suurendavad 
selle vastupidavust katastroofidele. 
Eelkõige suurte üleminekuvajadustega 
territooriumide puhul tuleks eelistada 
terviklikku investeerimiskäsitlust. Samuti 
võiks toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama piiratud hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele üleminekul 
kestlikumale majandusele. Toetatavad 
investeeringud võivad hõlmata energia- ja 
transporditaristut, kaugküttevõrke, 
keskkonnahoidlikku liikuvust, arukat 
jäätmekäitlust, puhast energiat ja 
energiatõhususe meetmeid, sealhulgas 
hoonete renoveerimist, kestlikumale 
majandusele ülemineku toetamist, 
maapinna korrastamist ja saastest 
puhastamist. Taristu arendamine võib 
hõlmata ka lahendusi, mis suurendavad 
selle vastupidavust katastroofidele. 
Eelkõige suurte üleminekuvajadustega 
territooriumide puhul tuleks eelistada 
terviklikku investeerimiskäsitlust. Samuti 
võiks toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kestlikuma majandusega 
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investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks. Rahastu 
raames suure positiivse keskkonnamõjuga 
toetuskõlblike investeeringute 
kindlakstegemiseks võib kasutada ELi 
keskkonnasäästliku majandustegevuse 
taksonoomiat.

kohanemisest tulenevate keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Engin Eroglu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele üleminekul 
kliimaneutraalsele majandusele, nagu on 
kirjeldatud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades. Toetatavad 
investeeringud võivad hõlmata energia- ja 
transporditaristut, kaugküttevõrke, 
keskkonnahoidlikku liikuvust, arukat 
jäätmekäitlust, puhast energiat ja 
energiatõhususe meetmeid, sealhulgas 
hoonete renoveerimist, ringmajandusele 
ülemineku toetamist, maapinna 
korrastamist ja saastest puhastamist ning 
töötajate täiendus- ja ümberõpet, koolitust 
ja sotsiaalset taristut, sealhulgas 
sotsiaaleluruume. Taristu arendamine võib 
hõlmata ka lahendusi, mis suurendavad 
selle vastupidavust katastroofidele. 
Eelkõige suurte üleminekuvajadustega 
territooriumide puhul tuleks eelistada 

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele üleminekul 
kliimaneutraalsele majandusele, nagu on 
kirjeldatud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades. Toetatavad 
investeeringud võivad hõlmata energia- ja 
transporditaristut, kaugküttevõrke, 
keskkonnahoidlikku liikuvust, arukat 
jäätmekäitlust, puhast energiat ja 
energiatõhususe meetmeid, sealhulgas 
hoonete renoveerimist, ringmajandusele 
ülemineku toetamist, maapinna 
korrastamist ja saastest puhastamist ning 
töötajate täiendus- ja ümberõpet, koolitust 
ja sotsiaalset taristut. Taristu arendamine 
võib hõlmata ka lahendusi, mis 
suurendavad selle vastupidavust 
katastroofidele. Eelkõige suurte 
üleminekuvajadustega territooriumide 
puhul tuleks eelistada terviklikku 
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terviklikku investeerimiskäsitlust. Samuti 
võiks toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks. Rahastu 
raames suure positiivse keskkonnamõjuga 
toetuskõlblike investeeringute 
kindlakstegemiseks võib kasutada ELi 
keskkonnasäästliku majandustegevuse 
taksonoomiat.

investeerimiskäsitlust. Samuti võiks 
toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 60
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele üleminekul 
kliimaneutraalsele majandusele, nagu on 
kirjeldatud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades. Toetatavad 
investeeringud võivad hõlmata energia- ja 
transporditaristut, kaugküttevõrke, 
keskkonnahoidlikku liikuvust, arukat 
jäätmekäitlust, puhast energiat ja 
energiatõhususe meetmeid, sealhulgas 
hoonete renoveerimist, ringmajandusele 
ülemineku toetamist, maapinna 
korrastamist ja saastest puhastamist ning 
töötajate täiendus- ja ümberõpet, koolitust 
ja sotsiaalset taristut, sealhulgas 

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide regionaalset 
ühtekuuluvust ja majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka kestlikke 
investeeringuid, tingimusel et need aitavad 
kaasa arenguvajaduste rahuldamisele 
üleminekul kliimaneutraalsele 
majandusele, nagu on kirjeldatud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades. 
Toetatavad investeeringud peaksid 
välistama fossiilkütused ja peaksid 
hõlmama näiteks energia- ja 
transporditaristut, kaugküttevõrke ainult 
üleminekuetapis söepiirkondades, 
keskkonnahoidlikku liikuvust, arukat 
jäätmekäitlust, puhast energiat ja 
energiatõhususe meetmeid, sealhulgas 
hoonete renoveerimist, ringmajandusele 



AM\1212239ET.docx 29/155 PE657.150v01-00

ET

sotsiaaleluruume. Taristu arendamine võib 
hõlmata ka lahendusi, mis suurendavad 
selle vastupidavust katastroofidele. 
Eelkõige suurte üleminekuvajadustega 
territooriumide puhul tuleks eelistada 
terviklikku investeerimiskäsitlust. Samuti 
võiks toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks. Rahastu 
raames suure positiivse keskkonnamõjuga 
toetuskõlblike investeeringute 
kindlakstegemiseks võib kasutada ELi 
keskkonnasäästliku majandustegevuse 
taksonoomiat.

ülemineku toetamist, maapinna 
korrastamist ja saastest puhastamist ning 
töötajate täiendus- ja ümberõpet, koolitust 
ja sotsiaalset taristut, sealhulgas 
sotsiaaleluruume. Taristu arendamine võib 
hõlmata ka lahendusi, mis suurendavad 
selle vastupidavust katastroofidele. 
Eelkõige suurte üleminekuvajadustega 
territooriumide puhul tuleks eelistada 
terviklikku investeerimiskäsitlust 
kooskõlas kahju põhjustamisest 
hoidumise põhimõttega. Samuti võiks 
toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks. Rahastu 
raames suure positiivse keskkonnamõjuga 
toetuskõlblike investeeringute 
kindlakstegemiseks peaks kasutama ELi 
keskkonnasäästliku majandustegevuse 
taksonoomiat.

Or. en

Muudatusettepanek 61
José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele üleminekul 
kliimaneutraalsele majandusele, nagu on 
kirjeldatud õiglase ülemineku 

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele üleminekul 
kliimaneutraalsele majandusele, nagu on 
kirjeldatud õiglase ülemineku 
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territoriaalsetes kavades. Toetatavad 
investeeringud võivad hõlmata energia- ja 
transporditaristut, kaugküttevõrke, 
keskkonnahoidlikku liikuvust, arukat 
jäätmekäitlust, puhast energiat ja 
energiatõhususe meetmeid, sealhulgas 
hoonete renoveerimist, ringmajandusele 
ülemineku toetamist, maapinna 
korrastamist ja saastest puhastamist ning 
töötajate täiendus- ja ümberõpet, koolitust 
ja sotsiaalset taristut, sealhulgas 
sotsiaaleluruume. Taristu arendamine võib 
hõlmata ka lahendusi, mis suurendavad 
selle vastupidavust katastroofidele. 
Eelkõige suurte üleminekuvajadustega 
territooriumide puhul tuleks eelistada 
terviklikku investeerimiskäsitlust. Samuti 
võiks toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks. Rahastu 
raames suure positiivse keskkonnamõjuga 
toetuskõlblike investeeringute 
kindlakstegemiseks võib kasutada ELi 
keskkonnasäästliku majandustegevuse 
taksonoomiat.

territoriaalsetes kavades. Toetatavad 
investeeringud võivad hõlmata 
teadusuuringuid ja innovatsiooni, 
VKEsid, energia- ja transporditaristut, 
kaugküttevõrke, keskkonnahoidlikku 
liikuvust, arukat jäätmekäitlust, puhast 
energiat ja energiatõhususe meetmeid, 
sealhulgas hoonete renoveerimist, 
ringmajandusele ülemineku toetamist, 
maapinna ja vee korrastamist ja saastest 
puhastamist ning töötajate täiendus- ja 
ümberõpet, koolitust ja sotsiaalset taristut, 
sealhulgas hooldusasutusi ja 
sotsiaaleluruume. Taristu arendamine võib 
hõlmata ka lahendusi, mis aitavad 
suurendada nende vastupanuvõimet 
katastroofidele, eelkõige kliimamuutustest 
tingitud katastroofidele, nagu üleujutused 
ja metsapõlengud. Eelkõige suurte 
üleminekuvajadustega territooriumide 
puhul tuleks eelistada terviklikku 
investeerimiskäsitlust. Samuti võiks 
toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate territoriaalsete, 
sotsiaalsete, majanduslike ja 
keskkonnaalaste probleemide 
lahendamiseks. Rahastu raames suure 
positiivse keskkonnamõjuga toetuskõlblike 
investeeringute kindlakstegemiseks võib 
kasutada ELi keskkonnasäästliku 
majandustegevuse taksonoomiat.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele üleminekul 
kliimaneutraalsele majandusele, nagu on 
kirjeldatud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades. Toetatavad 
investeeringud võivad hõlmata energia- ja 
transporditaristut, kaugküttevõrke, 
keskkonnahoidlikku liikuvust, arukat 
jäätmekäitlust, puhast energiat ja 
energiatõhususe meetmeid, sealhulgas 
hoonete renoveerimist, ringmajandusele 
ülemineku toetamist, maapinna 
korrastamist ja saastest puhastamist ning 
töötajate täiendus- ja ümberõpet, koolitust 
ja sotsiaalset taristut, sealhulgas 
sotsiaaleluruume. Taristu arendamine võib 
hõlmata ka lahendusi, mis suurendavad 
selle vastupidavust katastroofidele. 
Eelkõige suurte üleminekuvajadustega 
territooriumide puhul tuleks eelistada 
terviklikku investeerimiskäsitlust. Samuti 
võiks toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks. Rahastu 
raames suure positiivse keskkonnamõjuga 
toetuskõlblike investeeringute 
kindlakstegemiseks võib kasutada ELi 
keskkonnasäästliku majandustegevuse 
taksonoomiat.

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele üleminekul 
kliimaneutraalsele majandusele, nagu on 
kirjeldatud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades. Toetatavad 
investeeringud võivad hõlmata energia- ja 
transporditaristut, kaugküttevõrke, 
keskkonnahoidlikku liikuvust, arukat 
jäätmekäitlust, puhast energiat ja 
energiatõhususe meetmeid, sealhulgas 
hoonete renoveerimist, ringmajandusele 
ülemineku toetamist, maapinna 
korrastamist ja saastest puhastamist ning 
töötajate täiendus- ja ümberõpet, koolitust, 
töökohtade loomist ja sotsiaalset taristut, 
sealhulgas sotsiaaleluruume. Taristu 
arendamine võib hõlmata ka lahendusi, mis 
suurendavad selle vastupidavust 
katastroofidele. Eelkõige suurte 
üleminekuvajadustega territooriumide 
puhul tuleks eelistada terviklikku 
investeerimiskäsitlust. Samuti võiks 
toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 63
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Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele üleminekul 
kliimaneutraalsele majandusele, nagu on 
kirjeldatud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades. Toetatavad 
investeeringud võivad hõlmata energia- ja 
transporditaristut, kaugküttevõrke, 
keskkonnahoidlikku liikuvust, arukat 
jäätmekäitlust, puhast energiat ja 
energiatõhususe meetmeid, sealhulgas 
hoonete renoveerimist, ringmajandusele 
ülemineku toetamist, maapinna 
korrastamist ja saastest puhastamist ning 
töötajate täiendus- ja ümberõpet, koolitust 
ja sotsiaalset taristut, sealhulgas 
sotsiaaleluruume. Taristu arendamine võib 
hõlmata ka lahendusi, mis suurendavad 
selle vastupidavust katastroofidele. 
Eelkõige suurte üleminekuvajadustega 
territooriumide puhul tuleks eelistada 
terviklikku investeerimiskäsitlust. Samuti 
võiks toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks. Rahastu 
raames suure positiivse keskkonnamõjuga 
toetuskõlblike investeeringute 
kindlakstegemiseks võib kasutada ELi 
keskkonnasäästliku majandustegevuse 
taksonoomiat.

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele üleminekul 
kliimaneutraalsele majandusele, nagu on 
kirjeldatud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades. Toetatavad 
investeeringud võivad hõlmata energia- ja 
transporditaristut, kaugküttevõrke, 
kohalikku ühistransporti, jäätmekäitlust, 
puhast energiat ja energiatõhususe 
meetmeid, sealhulgas hoonete 
renoveerimist, ringmajandusele ülemineku 
toetamist, maapinna korrastamist ja 
saastest puhastamist ning töötajate 
täiendus- ja ümberõpet, koolitust ja 
sotsiaalset taristut, sealhulgas 
sotsiaaleluruume. Taristu arendamine võib 
hõlmata ka lahendusi, mis suurendavad 
selle vastupidavust katastroofidele. 
Eelkõige suurte üleminekuvajadustega 
territooriumide puhul tuleks eelistada 
terviklikku investeerimiskäsitlust. Samuti 
võiks toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimaneutraalsele 
majandusele üleminekuga kohanemisest 
tulenevate sotsiaalsete, majanduslike ja 
keskkonnaalaste probleemide 
lahendamiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 64
Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele üleminekul 
kliimaneutraalsele majandusele, nagu on 
kirjeldatud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades. Toetatavad 
investeeringud võivad hõlmata energia- ja 
transporditaristut, kaugküttevõrke, 
keskkonnahoidlikku liikuvust, arukat 
jäätmekäitlust, puhast energiat ja 
energiatõhususe meetmeid, sealhulgas 
hoonete renoveerimist, ringmajandusele 
ülemineku toetamist, maapinna 
korrastamist ja saastest puhastamist ning 
töötajate täiendus- ja ümberõpet, koolitust 
ja sotsiaalset taristut, sealhulgas 
sotsiaaleluruume. Taristu arendamine võib 
hõlmata ka lahendusi, mis suurendavad 
selle vastupidavust katastroofidele. 
Eelkõige suurte üleminekuvajadustega 
territooriumide puhul tuleks eelistada 
terviklikku investeerimiskäsitlust. Samuti 
võiks toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks. Rahastu 
raames suure positiivse keskkonnamõjuga 

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide, sealhulgas 
endiste kaevanduspiirkondade ja 
perifeersete piirkondade, nagu saared, 
majanduslikku mitmekesisust, peaks 
laenurahastu hõlmama suurt hulka 
investeeringuid, tingimusel et need aitavad 
kaasa arenguvajaduste rahuldamisele 
üleminekul kliimaneutraalsele 
majandusele, nagu on kirjeldatud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades. 
Toetatavad investeeringud võivad hõlmata 
energia- ja transporditaristut, 
kaugküttevõrke, keskkonnahoidlikku 
liikuvust, arukat jäätmekäitlust, puhast 
energiat ja energiatõhususe meetmeid, 
sealhulgas hoonete renoveerimist, 
ringmajandusele ülemineku toetamist, 
maapinna korrastamist ja saastest 
puhastamist ning töötajate täiendus- ja 
ümberõpet, koolitust ja sotsiaalset taristut, 
sealhulgas sotsiaaleluruume. Taristu 
arendamine võib hõlmata ka lahendusi, mis 
suurendavad selle vastupidavust 
katastroofidele. Eelkõige suurte 
üleminekuvajadustega territooriumide 
puhul tuleks eelistada terviklikku 
investeerimiskäsitlust. Samuti võiks 
toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
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toetuskõlblike investeeringute 
kindlakstegemiseks võib kasutada ELi 
keskkonnasäästliku majandustegevuse 
taksonoomiat.

majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks. Rahastu 
raames suure positiivse keskkonnamõjuga 
toetuskõlblike investeeringute 
kindlakstegemiseks võib kasutada ELi 
keskkonnasäästliku majandustegevuse 
taksonoomiat.

Or. fr

Muudatusettepanek 65
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele üleminekul 
kliimaneutraalsele majandusele, nagu on 
kirjeldatud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades. Toetatavad 
investeeringud võivad hõlmata energia- ja 
transporditaristut, kaugküttevõrke, 
keskkonnahoidlikku liikuvust, arukat 
jäätmekäitlust, puhast energiat ja 
energiatõhususe meetmeid, sealhulgas 
hoonete renoveerimist, ringmajandusele 
ülemineku toetamist, maapinna 
korrastamist ja saastest puhastamist ning 
töötajate täiendus- ja ümberõpet, koolitust 
ja sotsiaalset taristut, sealhulgas 
sotsiaaleluruume. Taristu arendamine võib 
hõlmata ka lahendusi, mis suurendavad 
selle vastupidavust katastroofidele. 
Eelkõige suurte üleminekuvajadustega 
territooriumide puhul tuleks eelistada 
terviklikku investeerimiskäsitlust. Samuti 
võiks toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele üleminekul 
kliimaneutraalsele ringmajandusele, nagu 
on kirjeldatud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades. Toetatavad 
investeeringud võivad hõlmata energia- ja 
transporditaristut, kaugküttevõrke, 
keskkonnahoidlikku liikuvust, arukat 
jäätmekäitlust, puhast energiat ja 
energiatõhususe meetmeid, sealhulgas 
hoonete renoveerimist, ringmajandusele 
ülemineku toetamist, maapinna 
korrastamist ja saastest puhastamist ning 
töötajate täiendus- ja ümberõpet, koolitust 
ja sotsiaalset taristut, sealhulgas 
sotsiaaleluruume. Taristu arendamine võib 
hõlmata ka lahendusi, mis suurendavad 
selle vastupidavust katastroofidele. 
Eelkõige suurte üleminekuvajadustega 
territooriumide puhul tuleks eelistada 
terviklikku investeerimiskäsitlust. Samuti 
võiks toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 
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investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks. Rahastu 
raames suure positiivse keskkonnamõjuga 
toetuskõlblike investeeringute 
kindlakstegemiseks võib kasutada ELi 
keskkonnasäästliku majandustegevuse 
taksonoomiat.

investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks. Rahastu 
raames suure positiivse keskkonnamõjuga 
toetuskõlblike investeeringute 
kindlakstegemiseks kasutatakse ELi 
keskkonnasäästliku majandustegevuse 
taksonoomiat ja lähtutakse olulise kahju 
tekitamisest hoidumise põhimõttest.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele üleminekul 
kliimaneutraalsele majandusele, nagu on 
kirjeldatud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades. Toetatavad 
investeeringud võivad hõlmata energia- ja 
transporditaristut, kaugküttevõrke, 
keskkonnahoidlikku liikuvust, arukat 
jäätmekäitlust, puhast energiat ja 
energiatõhususe meetmeid, sealhulgas 
hoonete renoveerimist, ringmajandusele 
ülemineku toetamist, maapinna 
korrastamist ja saastest puhastamist ning 
töötajate täiendus- ja ümberõpet, koolitust 
ja sotsiaalset taristut, sealhulgas 
sotsiaaleluruume. Taristu arendamine võib 
hõlmata ka lahendusi, mis suurendavad 
selle vastupidavust katastroofidele. 
Eelkõige suurte üleminekuvajadustega 

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele üleminekul 
kliimaneutraalsele majandusele, nagu on 
kirjeldatud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades. Toetatavad 
investeeringud võivad hõlmata näiteks 
energia- ja transporditaristut, 
kaugküttevõrke, keskkonnahoidlikku 
liikuvust, arukat jäätmekäitlust, puhast 
energiat ja energiatõhususe meetmeid, 
sealhulgas hoonete renoveerimist, 
ringmajandusele ülemineku toetamist, 
maapinna korrastamist ja saastest 
puhastamist ning töötajate täiendus- ja 
ümberõpet, koolitust ja sotsiaalset taristut, 
sealhulgas sotsiaaleluruume. Taristu 
arendamine võib hõlmata ka lahendusi, mis 
suurendavad selle vastupidavust 
katastroofidele. Eelkõige suurte 
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territooriumide puhul tuleks eelistada 
terviklikku investeerimiskäsitlust. Samuti 
võiks toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks. Rahastu 
raames suure positiivse keskkonnamõjuga 
toetuskõlblike investeeringute 
kindlakstegemiseks võib kasutada ELi 
keskkonnasäästliku majandustegevuse 
taksonoomiat.

üleminekuvajadustega territooriumide 
puhul tuleks eelistada terviklikku 
investeerimiskäsitlust. Samuti võiks 
toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks. Selleks et 
aidata teha rahastu raames kindlaks suure 
positiivse keskkonnamõjuga 
toetuskõlblikud investeeringud, võib 
kasutada liidu 2030. aastaks seatud 
kliimaeesmärgi ja 2050. aastaks 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekuga vastavuse kriteeriume. 

Or. en

Muudatusettepanek 67
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Majandusliku, territoriaalse ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse suurendamise 
püüdluste kontekstis peaks rahastu 
aitama kaasa ka ebavõrdsuse kaotamisele, 
soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja 
soolise aspekti integreerimisele, samuti 
võitlusele diskrimineerimisega soo, 
rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
(ELi leping) artiklis 2, ELi toimimise 
lepingu artiklis 10 ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artiklis 21. Kõik 
rahastu rakendamise kõigis etappides 
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osalevad sidusrühmad kohustuvad 
edendama soolist võrdõiguslikkust ja 
tagama, et võetakse arvesse mõju naistele, 
arvestades, et kliimamuutused ja 
üleminekuprotsess mõjutavad neid 
ebaproportsionaalselt.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Henrike Hahn, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Rahastu eesmärke tuleks ellu viia 
kestliku arengu raames ning seejuures 
peaks liit edendama keskkonna 
säilitamise, keskkonnakaitse ja keskkonna 
kvaliteedi parandamise eesmärke, nagu 
on sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 11 ja artikli 191 lõikes 1, võttes 
arvesse põhimõtet „saastaja maksab“ ja 
Pariisi kokkuleppes kokku lepitud 
kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Komisjon peaks võtma vastu 
loetelu välistatud investeeringutest, mis 
takistavad Pariisi kokkuleppes ja rohelises 
kokkuleppes sätestatud eesmärkide 
saavutamist ega ole kooskõlas EIP 
energia rahastamise poliitikaga. Need 
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investeeringud tuleks rahastust antavast 
liidu toetusest välja jätta.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Selleks et vältida varade 
kasutuskõlbmatuks muutumist ja tagada, 
et avaliku sektori vahendeid kasutatakse 
kõige kulutõhusamalt, peaks toetust 
saavatel projektidel olema pikaajaline 
keskkonnahoidlik ja kestlik mõju ning 
nad peaksid aitama saavutada 
kliimaneutraalsuse 2050. aastaks.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5b) Rahastu rakendamisel tuleks 
järgida Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 
ja ELi toimimise lepingu artiklis 10 
sätestatud horisontaalseid põhimõtteid, 
k.a Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtet, võttes 
arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat. 
Liikmesriigid peaksid järgima ka ÜRO 
lapse õiguste konventsiooni ja ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsiooni 
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ja tagama juurdepääsu kooskõlas selle 
artikliga 9 ja vastavalt liidu õigusele, 
millega ühtlustatakse juurdepääsunõuded 
toodetele ja teenustele. Rahastust ei tohiks 
toetada meetmeid, mis aitavad kaasa 
segregatsioonile või tõrjumisele mis tahes 
kujul, ega taristut, mis ei ole puuetega 
inimestele juurdepääsetav. Liikmesriigid 
ja komisjon peaksid püüdma kõrvaldada 
ebavõrdsust ja edendada soolist 
võrdõiguslikkust ning kaasata soolist 
perspektiivi, samuti võidelda soo, rassilise 
või etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimisega.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5c) Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
tagama, et rahastu rakendamine aitab 
kaasa naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
austamisele ja edendamisele kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artikliga 8. 
Hindamised on näidanud, kui oluline on 
võtta soolise võrdõiguslikkuse eesmärke 
õigeaegselt ja järjepidevalt arvesse kõigis 
mõõtmetes ning rakenduskavade 
ettevalmistamise, järelevalve, 
rakendamise ja hindamise kõigis 
etappides, ning seetõttu peavad soolise 
mõju hindamised, sooteadlik 
eelarvestamine ja tulemuste jälgimine 
soolisest aspektist olema programmitöö 
tsükli osa.

Or. en



PE657.150v01-00 40/155 AM\1212239ET.docx

ET

Muudatusettepanek 73
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesoleva määruse suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu poolt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 322 kohaselt vastuvõetud 
horisontaalseid finantseeskirju. Need 
eeskirjad on sätestatud finantsmääruses ja 
neis määratakse kindlaks eelkõige 
menetlus eelarve kehtestamiseks ja 
täitmiseks toetuste, avalike hangete, 
auhindade ja eelarve kaudse täitmise teel 
ning nähakse ette finantshalduses osalejate 
vastutus. ELi toimimise lepingu artikli 322 
alusel vastu võetud eeskirjad käsitlevad ka 
liidu eelarve kaitsmist, kui liikmesriikides 
on üldisi puudusi õigusriigi toimimises, 
kuna õigusriigi põhimõtte järgimine on 
usaldusväärse finantsjuhtimise ja 
tulemusliku ELi-poolse rahastamise oluline 
eeltingimus.

(6) Käesoleva määruse suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu poolt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 322 kohaselt vastuvõetud 
horisontaalseid finantseeskirju. Need 
eeskirjad on sätestatud finantsmääruses ja 
neis määratakse kindlaks eelkõige 
menetlus eelarve kehtestamiseks ja 
täitmiseks toetuste, avalike hangete, 
auhindade ja eelarve kaudse täitmise teel 
ning nähakse ette finantshalduses osalejate 
vastutus. ELi toimimise lepingu artikli 322 
alusel vastu võetud eeskirjad käsitlevad ka 
liidu eelarve kaitsmist, kui liikmesriikides 
on üldisi puudusi õigusriigi toimimises, 
kuna õigusriigi põhimõtte järgimine on 
usaldusväärse finantsjuhtimise ja 
tulemusliku ELi-poolse rahastamise oluline 
eeltingimus. Lõplike toetusesaajate kaitse 
on siiski väga oluline, et tagada rahastust 
toetatavate investeeringute mõjusus. 
Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused 
ei tohi oma rahalisi vahendeid kaotada 
seetõttu, et liikmesriikides esineb üldisi 
puudusi õigusriigi toimimises. Vajaduse 
korral peaks Euroopa Komisjon 
kokkuleppel Euroopa Parlamendi ja 
nõukoguga ajutiselt haldama vahendeid 
koos vahendite saajatega, ilma et 
kaasataks õigusriigi põhimõtteid 
rikkuvaid liikmesriikide valitsusi.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Eero Heinäluoma, Marek Belka
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesoleva määruse suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu poolt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 322 kohaselt vastuvõetud 
horisontaalseid finantseeskirju. Need 
eeskirjad on sätestatud finantsmääruses ja 
neis määratakse kindlaks eelkõige 
menetlus eelarve kehtestamiseks ja 
täitmiseks toetuste, avalike hangete, 
auhindade ja eelarve kaudse täitmise teel 
ning nähakse ette finantshalduses osalejate 
vastutus. ELi toimimise lepingu artikli 322 
alusel vastu võetud eeskirjad käsitlevad ka 
liidu eelarve kaitsmist, kui liikmesriikides 
on üldisi puudusi õigusriigi toimimises, 
kuna õigusriigi põhimõtte järgimine on 
usaldusväärse finantsjuhtimise ja 
tulemusliku ELi-poolse rahastamise oluline 
eeltingimus.

(6) Käesoleva määruse suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu poolt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 322 kohaselt vastuvõetud 
horisontaalseid finantseeskirju. Need 
eeskirjad on sätestatud finantsmääruses ja 
neis määratakse kindlaks eelkõige 
menetlus eelarve kehtestamiseks ja 
täitmiseks toetuste, avalike hangete, 
auhindade ja eelarve kaudse täitmise teel 
ning nähakse ette finantshalduses osalejate 
vastutus. ELi toimimise lepingu artikli 322 
alusel vastu võetud eeskirjad käsitlevad ka 
liidu eelarve kaitsmist, kui liikmesriikides 
on üldisi puudusi õigusriigi toimimises, 
kuna õigusriigi põhimõtte järgimine on 
usaldusväärse finantsjuhtimise ja 
tulemusliku ELi-poolse rahastamise oluline 
eeltingimus. Rahastust peaksid saama 
kasu ainult need liikmesriigid, kes 
järgivad liidu põhiväärtusi, sealhulgas 
õigusriigi põhimõtet. Juhul kui komisjon 
on arvamusel, et liikmesriigis rikutakse 
õigusriigi põhimõtet, peaks ta püüdma 
toetada asjaomaste piirkondade 
üleminekut muul viisil või leidma viisi, 
kuidas suunata toetus rangelt asjaomasele 
piirkonnale, kui see järgib õigusriigi 
põhimõtteid, ilma riigi valitsust 
kaasamata.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Erik Bergkvist

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesoleva määruse suhtes (6) Käesoleva määruse suhtes 
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kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu poolt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 322 kohaselt vastuvõetud 
horisontaalseid finantseeskirju. Need 
eeskirjad on sätestatud finantsmääruses ja 
neis määratakse kindlaks eelkõige 
menetlus eelarve kehtestamiseks ja 
täitmiseks toetuste, avalike hangete, 
auhindade ja eelarve kaudse täitmise teel 
ning nähakse ette finantshalduses osalejate 
vastutus. ELi toimimise lepingu artikli 322 
alusel vastu võetud eeskirjad käsitlevad ka 
liidu eelarve kaitsmist, kui liikmesriikides 
on üldisi puudusi õigusriigi toimimises, 
kuna õigusriigi põhimõtte järgimine on 
usaldusväärse finantsjuhtimise ja 
tulemusliku ELi-poolse rahastamise oluline 
eeltingimus.

kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu poolt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 322 kohaselt vastuvõetud 
horisontaalseid finantseeskirju. Need 
eeskirjad on sätestatud finantsmääruses ja 
neis määratakse kindlaks eelkõige 
menetlus eelarve kehtestamiseks ja 
täitmiseks toetuste, avalike hangete, 
auhindade ja eelarve kaudse täitmise teel 
ning nähakse ette finantshalduses osalejate 
vastutus. ELi toimimise lepingu artikli 322 
alusel vastu võetud eeskirjad käsitlevad ka 
liidu eelarve kaitsmist, kui liikmesriikides 
on üldisi puudusi õigusriigi toimimises, 
kuna õigusriigi põhimõtte järgimine on 
usaldusväärse finantsjuhtimise ja 
tulemusliku ELi-poolse rahastamise oluline 
eeltingimus. Seetõttu peaks ELi eelarvest, 
sealhulgas õiglase ülemineku 
mehhanismist rahalise toetuse saamisel 
olema kohustuslik austada ja järgida liidu 
põhiväärtusi, nt õigusriigi põhimõtet. 
Õiglase ülemineku mehhanismist kasu 
saavad liikmesriigid peaksid olema 
pühendunud ELi 2050. aasta 
kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesoleva määruse suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu poolt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 322 kohaselt vastuvõetud 
horisontaalseid finantseeskirju. Need 
eeskirjad on sätestatud finantsmääruses ja 
neis määratakse kindlaks eelkõige 
menetlus eelarve kehtestamiseks ja 
täitmiseks toetuste, avalike hangete, 

(6) Käesoleva määruse suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu poolt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 322 kohaselt vastuvõetud 
horisontaalseid finantseeskirju. Need 
eeskirjad on sätestatud finantsmääruses ja 
neis määratakse kindlaks eelkõige 
menetlus eelarve kehtestamiseks ja 
täitmiseks toetuste, avalike hangete, 
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auhindade ja eelarve kaudse täitmise teel 
ning nähakse ette finantshalduses osalejate 
vastutus. ELi toimimise lepingu artikli 322 
alusel vastu võetud eeskirjad käsitlevad ka 
liidu eelarve kaitsmist, kui liikmesriikides 
on üldisi puudusi õigusriigi toimimises, 
kuna õigusriigi põhimõtte järgimine on 
usaldusväärse finantsjuhtimise ja 
tulemusliku ELi-poolse rahastamise 
oluline eeltingimus.

auhindade ja eelarve kaudse täitmise teel 
ning nähakse ette finantshalduses osalejate 
vastutus.

Or. fr

Muudatusettepanek 77
Bogdan Rzońca

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Rahastust tuleks anda toetust liidu 
toetuse vormis koos rahastamispartneri 
antud laenudega. Vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 
Euratom) 2018/104612(edaspidi 
„finantsmäärus“) artiklile 125 peaks 
toetuskomponendi jaoks kavandatud 
rahastamispakett, mida komisjon 
rakendab eelarve otsese täitmise raames, 
olema kuludega sidumata rahastamise 
vormis. Selline rahastamise vorm peaks 
õhutama projektiarendajaid laenurahastu 
eesmärkide saavutamises osalema ja 
sellele tõhusal viisil kaasa aitama, võttes 
arvesse laenu suurust. Laenukomponendi 
peaks tagama Euroopa Investeerimispank 
(edaspidi „EIP“). Rahastut võib laiendada 
ka teistele laenukomponenti pakkuvatele 
rahastamispartneritele, kui 
toetuskomponendi jaoks on olemas 
lisavahendid või kui seda on vaja 
nõuetekohaseks rakendamiseks.

(7) Rahastust tuleks anda toetust liidu 
toetuse vormis koos rahastamispartneri 
antud laenudega. Laenukomponendi peaks 
tagama Euroopa Investeerimispank 
(edaspidi „EIP“). Teised finantspartnerid, 
kes on läbinud finantsmääruse artiklis 
154 ette nähtud sambapõhise hindamise, 
võivad samuti pakkuda laenukomponenti, 
tingimusel et nad suudavad täita rahastu 
eesmärke, panustada omavahenditesse ja 
tagada asjakohase geograafilise katvuse.

_________________
12 Määrus (EL, Euratom) 2018/1046.
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Or. en

Muudatusettepanek 78
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Rahastust tuleks anda toetust liidu 
toetuse vormis koos rahastamispartneri 
antud laenudega. Vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 
Euratom) 2018/104612(edaspidi 
„finantsmäärus“) artiklile 125 peaks 
toetuskomponendi jaoks kavandatud 
rahastamispakett, mida komisjon rakendab 
eelarve otsese täitmise raames, olema 
kuludega sidumata rahastamise vormis. 
Selline rahastamise vorm peaks õhutama 
projektiarendajaid laenurahastu 
eesmärkide saavutamises osalema ja sellele 
tõhusal viisil kaasa aitama, võttes arvesse 
laenu suurust. Laenukomponendi peaks 
tagama Euroopa Investeerimispank 
(edaspidi „EIP“). Rahastut võib laiendada 
ka teistele laenukomponenti pakkuvatele 
rahastamispartneritele, kui 
toetuskomponendi jaoks on olemas 
lisavahendid või kui seda on vaja 
nõuetekohaseks rakendamiseks.

(7) Rahastust tuleks anda toetust liidu 
toetuse vormis koos rahastamispartneri 
antud laenudega. Vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 
Euratom) 2018/104612 (edaspidi 
„finantsmäärus“) artiklile 125 peaks 
toetuskomponendi jaoks kavandatud 
rahastamispakett, mida komisjon rakendab 
eelarve otsese täitmise raames, olema 
kuludega sidumata rahastamise vormis. 
Selline rahastamise vorm peaks õhutama 
projektiarendajaid omavalitsuste, linnade 
ja territooriumide eesmärkide 
saavutamises osalema ja sellele tõhusal 
viisil kaasa aitama, võttes arvesse laenu 
suurust. Laenukomponendi peaks tagama 
Euroopa Investeerimispank (edaspidi 
„EIP“). 

_________________ _________________
12 Määrus (EL, Euratom) 2018/1046. 12 Määrus (EL, Euratom) 2018/1046.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(7a) COVID-19 pandeemia on 
suurendanud õiglase ülemineku 
mehhanismi tähtsust seoses vajadusega 
taastada kliimamuutustest enim 
mõjutatud piirkondade majandus. 
Arvestades kliimamuutustega seotud 
ülemineku ja kestliku majanduskasvu 
vastastikust sõltuvust, on vaja avaliku 
sektori laenurahastu raames piisavaid 
vahendeid, et lahendada liidus 2050. 
aastaks kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekuga seotud probleemid, mida 
COVID-19 pandeemia on süvendanud.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) EIP ja muude finantspartnerite 
poolt avaliku sektori asutustele antavad 
laenud, millega toetatakse projekte, mille 
komisjon on tunnistanud toetuskõlblikeks, 
rahaliselt ja tehniliselt sõltumatuteks, 
tuleks vabastada liikmesriigi 
eelarvepuudujäägi ja võla arvutamisest, 
nagu on määratletud stabiilsuse ja kasvu 
paktis.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Rahastu [250 000 000] euro välja jäetud
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suurust toetuskomponenti rahastatakse 
eeldatavalt liidu eelarvest kooskõlas [uue 
mitmeaastase finantsraamistiku 
ettepanekuga] ja see peaks olema 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni 2. detsembri 2013. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
(eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö 
ning usaldusväärse finantsjuhtimise 
kohta)13punkti 17 tähenduses 
lähtesumma, mis on Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus peamiseks 
juhiseks.
_________________
13 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.   
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.201
3.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:3
73:TOC

Or. en

Muudatusettepanek 82
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Rahastu [250 000 000] euro suurust 
toetuskomponenti rahastatakse eeldatavalt 
liidu eelarvest kooskõlas [uue 
mitmeaastase finantsraamistiku 
ettepanekuga] ja see peaks olema Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. 
detsembri 2013. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
(eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö 
ning usaldusväärse finantsjuhtimise 
kohta)13punkti 17 tähenduses lähtesumma, 
mis on Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
iga-aastase eelarvemenetluse käigus 
peamiseks juhiseks.

(8) Rahastu [1525 000 000] euro 
suurust toetuskomponenti rahastatakse 
eeldatavalt liidu eelarvest kooskõlas [uue 
mitmeaastase finantsraamistiku 
ettepanekuga] ja see peaks olema Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. 
detsembri 2013. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
(eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö 
ning usaldusväärse finantsjuhtimise koht13 
punkti 17 tähenduses lähtesumma, mis on 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule iga-
aastase eelarvemenetluse käigus peamiseks 
juhiseks.
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_________________ _________________
13 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.   
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.
373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373
:TOC

13 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.
373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373
:TOC 

Or. en

Muudatusettepanek 83
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Rahastu toetuskomponendist 
rahastatakse 275 000 000 eurot 
tagasimaksetest käesoleva määruse I lisas 
osutatud programmidega loodud 
rahastamisvahenditest. See tulu pärineb 
laenurahastust sõltumatutest lõpetatud 
programmidest ja seda tuleks erandina 
finantsmääruse artikli 21 lõike 3 punktist 
f käsitada sihtotstarbelise välistuluna ELi 
toimimise lepingu artikli 322 lõike 1 
alusel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 84
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Rahastu toetuskomponendist 
rahastatakse 275 000 000 eurot 
tagasimaksetest käesoleva määruse I lisas 
osutatud programmidega loodud 
rahastamisvahenditest. See tulu pärineb 
laenurahastust sõltumatutest lõpetatud 

(9) Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 
punkti f ja ELi toimimise lepingu artikli 
322 lõiget 1 tuleks täielikult järgida.
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programmidest ja seda tuleks erandina 
finantsmääruse artikli 21 lõike 3 punktist f 
käsitada sihtotstarbelise välistuluna ELi 
toimimise lepingu artikli 322 lõike 1 
alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Rahastu toetuskomponendist 1 000 
000 000 eurot tuleks rahastada Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 
2015/1017 (millega luuakse ka Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute 
Fond)14(edaspidi „EFSI määrus“) loodud 
ELi tagatise eraldiste prognoositavast 
ülejäägist. Seetõttu tuleks teha erand 
finantsmääruse artikli 213 lõike 4 
punktist a, millega nähakse ette kohustus 
kanda eelarvelise tagatise eraldiste 
ülejääk tagasi eelarvesse, et kanda see üle 
laenurahastule. Seda sihtotstarbelist tulu 
tuleks erandina finantsmääruse artikli 21 
lõike 3 punktist f käsitada sihtotstarbelise 
välistuluna ELi toimimise lepingu artikli 
322 lõike 1 alusel.

välja jäetud

_________________
14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
juuni 2015. aasta määrus (EL) 2015/1017, 
mis käsitleb Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fondi, Euroopa 
investeerimisnõustamise keskust ja 
Euroopa investeerimisprojektide portaali 
ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 
1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013 – 
Euroopa Strateegiliste Investeeringute 
Fond (ELT L 169, 1.7.2015, lk 1).

Or. fr
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Muudatusettepanek 86
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Rahastu toetuskomponendist 1 000 
000 000 eurot tuleks rahastada Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 
2015/1017 (millega luuakse ka Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute 
Fond)14(edaspidi „EFSI määrus“) loodud 
ELi tagatise eraldiste prognoositavast 
ülejäägist. Seetõttu tuleks teha erand 
finantsmääruse artikli 213 lõike 4 
punktist a, millega nähakse ette kohustus 
kanda eelarvelise tagatise eraldiste 
ülejääk tagasi eelarvesse, et kanda see üle 
laenurahastule. Seda sihtotstarbelist tulu 
tuleks erandina finantsmääruse artikli 21 
lõike 3 punktist f käsitada sihtotstarbelise 
välistuluna ELi toimimise lepingu artikli 
322 lõike 1 alusel.

välja jäetud

_________________
14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
juuni 2015. aasta määrus (EL) 2015/1017, 
mis käsitleb Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fondi, Euroopa 
investeerimisnõustamise keskust ja 
Euroopa investeerimisprojektide portaali 
ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 
1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013 – 
Euroopa Strateegiliste Investeeringute 
Fond (ELT L 169, 1.7.2015, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 87
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Rahastu toetuskomponendist 1 000 
000 000 eurot tuleks rahastada Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 
2015/1017 (millega luuakse ka Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute 
Fond)14(edaspidi „EFSI määrus“) loodud 
ELi tagatise eraldiste prognoositavast 
ülejäägist. Seetõttu tuleks teha erand 
finantsmääruse artikli 213 lõike 4 punktist 
a, millega nähakse ette kohustus kanda 
eelarvelise tagatise eraldiste ülejääk tagasi 
eelarvesse, et kanda see üle 
laenurahastule. Seda sihtotstarbelist tulu 
tuleks erandina finantsmääruse artikli 21 
lõike 3 punktist f käsitada sihtotstarbelise 
välistuluna ELi toimimise lepingu artikli 
322 lõike 1 alusel.

(10) Finantsmääruse artikli 213 lõike 4 
punkti a, millega nähakse ette kohustus 
kanda eelarvelise tagatise eraldiste ülejääk 
tagasi eelarvesse, tuleks täielikult järgida.

_________________
14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
juuni 2015. aasta määrus (EL) 2015/1017, 
mis käsitleb Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fondi, Euroopa 
investeerimisnõustamise keskust ja 
Euroopa investeerimisprojektide portaali 
ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 
1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013 – 
Euroopa Strateegiliste Investeeringute 
Fond (ELT L 169, 1.7.2015, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 88
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Finantsmääruse artikli 12 lõike 4 
punkti c kohaselt tuleks sihtotstarbelisele 
välistulule vastavad assigneeringud 
automaatselt üle kanda jätkuprogrammi 

välja jäetud
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või -meetme jaoks. See säte võimaldab viia 
sihtotstarbelise tulu mitmeaastase ajakava 
vastavusse laenurahastust rahastatavate 
projektide rakendamise kavaga.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Samuti tuleks ette näha vahendid 
nõustamistoetuseks, et edendada projektide 
ettevalmistamist, arendamist ja 
rakendamist.

(12) Samuti tuleks ette näha vahendid 
nõustamistoetuseks, et edendada projektide 
ettevalmistamist, arendamist ja 
rakendamist, muu hulgas taotluse 
esitamise etapis.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tagamaks, et kõikidele 
liikmesriikidele antakse võimalus toetust 
saada, tuleks luua mehhanism, et 
kehtestada sihtotstarbelised riiklikud 
eraldised, millest tuleb esimeses etapis 
kinni pidada, lähtudes õiglase ülemineku 
fondi määruses kavandatud 
jaotamispõhimõttest. Kuid selleks, et viia 
see eesmärk kooskõlla vajadusega 
optimeerida laenurahastu ja selle 
rakendamise majanduslikku mõju, ei 
tohiks selliseid riiklikke eraldisi ette näha 
pärast 31. detsembrit 2024. Seejärel tuleks 
ülejäänud toetuskomponendi jaoks ette 

(13) Toetuskomponendi jaoks ette 
nähtud vahendid tuleks eraldada ilma 
eelnevalt kindlaksmääratud riikliku 
eraldiseta ja konkurentsipõhiselt liidu 
tasandil, tagades samal ajal investeeringute 
prognoositavuse ning järgides 
vajadusepõhist ja piirkondlikku lähenemist.
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nähtud vahendid eraldada ilma eelnevalt 
kindlaksmääratud riikliku eraldiseta ja 
konkurentsipõhiselt liidu tasandil, tagades 
samal ajal investeeringute prognoositavuse 
ning järgides vajadusepõhist ja 
piirkondlikku lähenemist.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada programmi vahendite kõige tõhusam kasutamine, ei tohiks ette näha 
riiklikke sihtotstarbelisi vahendeid.

Muudatusettepanek 91
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tagamaks, et kõikidele 
liikmesriikidele antakse võimalus toetust 
saada, tuleks luua mehhanism, et 
kehtestada sihtotstarbelised riiklikud 
eraldised, millest tuleb esimeses etapis 
kinni pidada, lähtudes õiglase ülemineku 
fondi määruses kavandatud 
jaotamispõhimõttest. Kuid selleks, et viia 
see eesmärk kooskõlla vajadusega 
optimeerida laenurahastu ja selle 
rakendamise majanduslikku mõju, ei tohiks 
selliseid riiklikke eraldisi ette näha pärast 
31. detsembrit 2024. Seejärel tuleks 
ülejäänud toetuskomponendi jaoks ette 
nähtud vahendid eraldada ilma eelnevalt 
kindlaksmääratud riikliku eraldiseta ja 
konkurentsipõhiselt liidu tasandil, tagades 
samal ajal investeeringute prognoositavuse 
ning järgides vajadusepõhist ja 
piirkondlikku lähenemist.

(13) Tagamaks, et kõikidele 
liikmesriikidele antakse võimalus kasutada 
toetuskomponenti võimalikult kõrgel 
määral, ning mõistes, et üleminek võib 
peamiselt rahaliselt ja sotsiaalselt tabada 
peamiselt üleminekupiirkondi, tuleks luua 
mehhanism, et kehtestada sihtotstarbelised 
riiklikud eraldised, millest tuleb esimeses 
etapis kinni pidada, lähtudes õiglase 
ülemineku fondi määruses kavandatud 
jaotamispõhimõttest. Kuid selleks, et viia 
see eesmärk kooskõlla vajadusega 
optimeerida laenurahastu ja selle 
rakendamise majanduslikku mõju, ei tohiks 
selliseid riiklikke eraldisi ette näha pärast 
31. detsembrit 2024. Seejärel tuleks 
ülejäänud toetuskomponendi jaoks ette 
nähtud vahendid eraldada ilma eelnevalt 
kindlaksmääratud riikliku eraldiseta ja 
konkurentsipõhiselt liidu tasandil, tagades 
samal ajal investeeringute prognoositavuse 
ning järgides vajadusepõhist ja 
piirkondlikku lähenemist. Vahehindamise 
aruanne tuleks avaldada 30. juuniks 
2024, et anda panus ülejäänud vahendite 
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jaotamisse.

Or. en

Selgitus

Vahehindamise aruanne võiks anda väärtusliku panuse selliste pärast 31. detsembrit 2024 
kasutada olevate vahendite eraldamise protsessi, mis ei ole liikmesriikidele eelnevalt 
eraldatud. Seetõttu oleks põhjendatud tuua vahearuande avaldamise kuupäev ettepoole.

Muudatusettepanek 92
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tagamaks, et kõikidele 
liikmesriikidele antakse võimalus toetust 
saada, tuleks luua mehhanism, et 
kehtestada sihtotstarbelised riiklikud 
eraldised, millest tuleb esimeses etapis 
kinni pidada, lähtudes õiglase ülemineku 
fondi määruses kavandatud 
jaotamispõhimõttest. Kuid selleks, et viia 
see eesmärk kooskõlla vajadusega 
optimeerida laenurahastu ja selle 
rakendamise majanduslikku mõju, ei 
tohiks selliseid riiklikke eraldisi ette näha 
pärast 31. detsembrit 2024. Seejärel tuleks 
ülejäänud toetuskomponendi jaoks ette 
nähtud vahendid eraldada ilma eelnevalt 
kindlaksmääratud riikliku eraldiseta ja 
konkurentsipõhiselt liidu tasandil, tagades 
samal ajal investeeringute prognoositavuse 
ning järgides vajadusepõhist ja 
piirkondlikku lähenemist.

(13) Tagamaks, et kõikidele 
liikmesriikidele antakse võimalus toetust 
saada, tuleks luua mehhanism, et 
kehtestada sihtotstarbelised riiklikud 
eraldised, millest tuleb kinni pidada kogu 
programmi kestel. Toetuskomponendi 
jaoks ette nähtud vahendid tuleks eraldada 
eelnevalt kindlaksmääratud riikliku 
eraldisega ja konkurentsipõhiselt liidu 
tasandil, tagades samal ajal investeeringute 
prognoositavuse ning järgides elujõulisusel 
põhinevat ja riskikartlikku lähenemisviisi.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tagamaks, et kõikidele 
liikmesriikidele antakse võimalus toetust 
saada, tuleks luua mehhanism, et 
kehtestada sihtotstarbelised riiklikud 
eraldised, millest tuleb esimeses etapis 
kinni pidada, lähtudes õiglase ülemineku 
fondi määruses kavandatud 
jaotamispõhimõttest. Kuid selleks, et viia 
see eesmärk kooskõlla vajadusega 
optimeerida laenurahastu ja selle 
rakendamise majanduslikku mõju, ei tohiks 
selliseid riiklikke eraldisi ette näha pärast 
31. detsembrit 2024. Seejärel tuleks 
ülejäänud toetuskomponendi jaoks ette 
nähtud vahendid eraldada ilma eelnevalt 
kindlaksmääratud riikliku eraldiseta ja 
konkurentsipõhiselt liidu tasandil, tagades 
samal ajal investeeringute prognoositavuse 
ning järgides vajadusepõhist ja 
piirkondlikku lähenemist.

(13) Tagamaks, et kõikidele 
liikmesriikidele antakse võimalus toetust 
saada, tuleks luua mehhanism, et 
kehtestada sihtotstarbelised riiklikud 
eraldised, millest tuleb esimeses etapis 
kinni pidada, lähtudes õiglase ülemineku 
fondi määruses kavandatud 
jaotamispõhimõttest. See mehhanism 
tuleks luua komisjoni delegeeritud 
õigusaktiga, milles sätestatakse iga 
liikmesriigi vastavad eraldised. Kuid 
selleks, et viia see eesmärk kooskõlla 
vajadusega optimeerida laenurahastu ja 
selle rakendamise majanduslikku mõju, ei 
tohiks selliseid riiklikke eraldisi ette näha 
pärast mitmeaastast finantsraamistikku 
aastateks 2021–2027. Seejärel tuleks 
ülejäänud toetuskomponendi jaoks ette 
nähtud vahendid eraldada ilma eelnevalt 
kindlaksmääratud riikliku eraldiseta ja 
konkurentsipõhiselt liidu tasandil, tagades 
samal ajal investeeringute prognoositavuse 
ning järgides vajadusepõhist ja 
piirkondlikku lähenemist, pöörates erilist 
tähelepanu nendele territooriumidele, 
mida kliimamuutustega seotud üleminek 
kõige rohkem mõjutab.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Henrike Hahn, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tagamaks, et kõikidele 
liikmesriikidele antakse võimalus toetust 
saada, tuleks luua mehhanism, et 
kehtestada sihtotstarbelised riiklikud 

(13) Tagamaks, et kõikidele 
liikmesriikidele antakse võimalus toetust 
saada, tuleks luua mehhanism, et 
kehtestada sihtotstarbelised riiklikud 
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eraldised, millest tuleb esimeses etapis 
kinni pidada, lähtudes õiglase ülemineku 
fondi määruses kavandatud 
jaotamispõhimõttest. Kuid selleks, et viia 
see eesmärk kooskõlla vajadusega 
optimeerida laenurahastu ja selle 
rakendamise majanduslikku mõju, ei tohiks 
selliseid riiklikke eraldisi ette näha pärast 
31. detsembrit 2024. Seejärel tuleks 
ülejäänud toetuskomponendi jaoks ette 
nähtud vahendid eraldada ilma eelnevalt 
kindlaksmääratud riikliku eraldiseta ja 
konkurentsipõhiselt liidu tasandil, tagades 
samal ajal investeeringute prognoositavuse 
ning järgides vajadusepõhist ja 
piirkondlikku lähenemist.

eraldised, millest tuleb esimeses etapis 
kinni pidada, lähtudes õiglase ülemineku 
fondi määruses kavandatud 
jaotamispõhimõttest. Arvesse tuleks võtta 
määruse .../... [uus ühissätete määrus] 
artikli [102 lõikes 2] osutatud vähem 
arenenud piirkondade vajadusi. Kuid 
selleks, et viia see eesmärk kooskõlla 
vajadusega optimeerida laenurahastu ja 
selle rakendamise majanduslikku mõju, ei 
tohiks selliseid riiklikke eraldisi ette näha 
pärast 31. detsembrit 2024. Seejärel tuleks 
ülejäänud toetuskomponendi jaoks ette 
nähtud vahendid eraldada ilma eelnevalt 
kindlaksmääratud riikliku eraldiseta ja 
konkurentsipõhiselt liidu tasandil, tagades 
samal ajal investeeringute prognoositavuse 
ning järgides vajadusepõhist ja 
piirkondlikku lähenemist ning edendades 
majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tagamaks, et kõikidele 
liikmesriikidele antakse võimalus toetust 
saada, tuleks luua mehhanism, et 
kehtestada sihtotstarbelised riiklikud 
eraldised, millest tuleb esimeses etapis 
kinni pidada, lähtudes õiglase ülemineku 
fondi määruses kavandatud 
jaotamispõhimõttest. Kuid selleks, et viia 
see eesmärk kooskõlla vajadusega 
optimeerida laenurahastu ja selle 
rakendamise majanduslikku mõju, ei tohiks 
selliseid riiklikke eraldisi ette näha pärast 
31. detsembrit 2024. Seejärel tuleks 
ülejäänud toetuskomponendi jaoks ette 
nähtud vahendid eraldada ilma eelnevalt 

(13) Tagamaks, et kõikidele 
liikmesriikidele antakse võimalus toetust 
saada, tuleks luua mehhanism, et 
kehtestada sihtotstarbelised riiklikud 
eraldised, millest tuleb esimeses etapis 
kinni pidada, lähtudes õiglase ülemineku 
fondi määruses kavandatud 
jaotamispõhimõttest, nõudmata, et 
eeltingimusena oleks täidetud 2020. aasta 
Euroopa poolaasta soovitused. Kuid 
selleks, et viia see eesmärk kooskõlla 
vajadusega optimeerida laenurahastu ja 
selle rakendamise majanduslikku mõju, ei 
tohiks selliseid riiklikke eraldisi ette näha 
pärast 31. detsembrit 2024. Seejärel tuleks 
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kindlaksmääratud riikliku eraldiseta ja 
konkurentsipõhiselt liidu tasandil, tagades 
samal ajal investeeringute prognoositavuse 
ning järgides vajadusepõhist ja 
piirkondlikku lähenemist.

ülejäänud toetuskomponendi jaoks ette 
nähtud vahendid eraldada ilma eelnevalt 
kindlaksmääratud riikliku eraldiseta ja 
konkurentsipõhiselt liidu tasandil, tagades 
samal ajal investeeringute prognoositavuse 
ning järgides vajadusepõhist ja 
piirkondlikku lähenemist.

Or. fr

Muudatusettepanek 96
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tagamaks, et kõikidele 
liikmesriikidele antakse võimalus toetust 
saada, tuleks luua mehhanism, et 
kehtestada sihtotstarbelised riiklikud 
eraldised, millest tuleb esimeses etapis 
kinni pidada, lähtudes õiglase ülemineku 
fondi määruses kavandatud 
jaotamispõhimõttest. Kuid selleks, et viia 
see eesmärk kooskõlla vajadusega 
optimeerida laenurahastu ja selle 
rakendamise majanduslikku mõju, ei tohiks 
selliseid riiklikke eraldisi ette näha pärast 
31. detsembrit 2024. Seejärel tuleks 
ülejäänud toetuskomponendi jaoks ette 
nähtud vahendid eraldada ilma eelnevalt 
kindlaksmääratud riikliku eraldiseta ja 
konkurentsipõhiselt liidu tasandil, tagades 
samal ajal investeeringute prognoositavuse 
ning järgides vajadusepõhist ja 
piirkondlikku lähenemist.

(13) Tagamaks, et kõikidele 
liikmesriikidele antakse võimalus toetust 
saada, tuleks luua mehhanism, et 
kehtestada sihtotstarbelised riiklikud 
eraldised, millest tuleb esimeses etapis 
kinni pidada, lähtudes õiglase ülemineku 
fondi määruses kavandatud 
jaotamispõhimõttest. Kuid selleks, et viia 
see eesmärk kooskõlla vajadusega 
optimeerida laenurahastu ja selle 
rakendamise majanduslikku mõju, ei tohiks 
selliseid riiklikke eraldisi ette näha pärast 
mitmeaastast finantsraamistikku 
aastateks 2021–2027. Seejärel tuleks 
ülejäänud toetuskomponendi jaoks ette 
nähtud vahendid eraldada ilma eelnevalt 
kindlaksmääratud riikliku eraldiseta ja 
konkurentsipõhiselt liidu tasandil, tagades 
samal ajal investeeringute prognoositavuse 
ning järgides vajadusepõhist ja 
piirkondlikku lähenemist ning 
territoriaalset ühtekuuluvust.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Nicolae Ştefănuță
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tagamaks, et kõikidele 
liikmesriikidele antakse võimalus toetust 
saada, tuleks luua mehhanism, et 
kehtestada sihtotstarbelised riiklikud 
eraldised, millest tuleb esimeses etapis 
kinni pidada, lähtudes õiglase ülemineku 
fondi määruses kavandatud 
jaotamispõhimõttest. Kuid selleks, et viia 
see eesmärk kooskõlla vajadusega 
optimeerida laenurahastu ja selle 
rakendamise majanduslikku mõju, ei tohiks 
selliseid riiklikke eraldisi ette näha pärast 
31. detsembrit 2024. Seejärel tuleks 
ülejäänud toetuskomponendi jaoks ette 
nähtud vahendid eraldada ilma eelnevalt 
kindlaksmääratud riikliku eraldiseta ja 
konkurentsipõhiselt liidu tasandil, tagades 
samal ajal investeeringute prognoositavuse 
ning järgides vajadusepõhist ja 
piirkondlikku lähenemist.

(13) Tagamaks, et kõikidele 
liikmesriikidele antakse võimalus toetust 
saada, tuleks luua mehhanism, et 
kehtestada sihtotstarbelised riiklikud 
eraldised, millest tuleb esimeses etapis 
kinni pidada, lähtudes õiglase ülemineku 
fondi määruses kavandatud 
jaotamispõhimõttest. Kuid selleks, et viia 
see eesmärk kooskõlla vajadusega 
optimeerida laenurahastu ja selle 
rakendamise majanduslikku mõju, ei tohiks 
selliseid riiklikke eraldisi ette näha pärast 
31. detsembrit 2024. Seejärel tuleks 
ülejäänud toetuskomponendi jaoks ette 
nähtud vahendid eraldada ilma eelnevalt 
kindlaksmääratud riikliku eraldiseta ja 
konkurentsipõhiselt liidu tasandil, tagades 
samal ajal investeeringute prognoositavuse 
ning järgides vajadusepõhist ja õiglast 
piirkondlikku lähenemist.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Tööprogrammis ja konkursikutses 
tuleks sätestada toetuskõlblikkuse 
eritingimused ja toetuse andmise 
kriteeriumid. Nende toetuskõlblikkuse 
tingimuste ja toetuse andmise 
kriteeriumide puhul tuleks arvesse võtta 
projekti asjakohasust õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades kirjeldatud 
arenguvajaduste kontekstis, üldist eesmärki 
edendada piirkondlikku ja territoriaalset 

(14) Tööprogrammis ja konkursikutses 
tuleks sätestada toetuskõlblikkuse 
eritingimused ja toetuse andmise 
kriteeriumid. Nende toetuskõlblikkuse 
tingimuste ja toetuse andmise 
kriteeriumide puhul tuleks arvesse võtta 
projekti asjakohasust õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades kirjeldatud 
arenguvajaduste kontekstis, üldist eesmärki 
edendada piirkondlikku ja territoriaalset 
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lähenemist ning toetuse olulisust projektide 
elujõulisuse tagamisel. Käesoleva 
määrusega kehtestatud liidu toetus tuleks 
seega teha kättesaadavaks ainult neile 
liikmesriikidele, kellel on vähemalt üks 
õiglase ülemineku territoriaalne kava. 
Tööprogrammis ja konkursikutsetes 
võetakse arvesse ka liikmesriikide esitatud 
õiglase ülemineku territoriaalseid kavasid, 
et tagada mehhanismi eri sammaste ülene 
sidusus ja järjepidevus.

lähenemist ning toetuse olulisust projektide 
elujõulisuse tagamisel. Käesoleva 
määrusega kehtestatud liidu toetus tuleks 
seega teha kättesaadavaks ainult neile 
liikmesriikidele, kellel on vähemalt üks 
õiglase ülemineku territoriaalne kava. 
Tööprogrammis ja konkursikutsetes 
võetakse arvesse ka liikmesriikide esitatud 
õiglase ülemineku territoriaalseid kavasid, 
et tagada mehhanismi eri sammaste ülene 
sidusus ja järjepidevus. Koos komisjoniga 
koostatud territoriaalsed kavad peavad 
sisaldama ühiseid kriteeriume: abi suurel 
määral fossiilkütustest sõltuvatele 
piirkondadele ja CO2-mahukatele 
tööstusharudele, hästi läbimõeldud 
projekt edukaks üleminekuks vähese CO2-
heitega tegevustele, kohustus luua 
keskkonnahoidlikus majanduses uusi 
töökohti, valmisolek investeerida 
taastuvatesse energiaallikatesse ja 
digitaalsesse ühenduvusse. Asjaomaste 
territooriumide kohalikud ja 
piirkondlikud omavalitsused tuleks 
tihedalt kaasata õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavade väljatöötamisse.

Or. fr

Muudatusettepanek 99
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Tööprogrammis ja konkursikutses 
tuleks sätestada toetuskõlblikkuse 
eritingimused ja toetuse andmise 
kriteeriumid. Nende toetuskõlblikkuse 
tingimuste ja toetuse andmise 
kriteeriumide puhul tuleks arvesse võtta 
projekti asjakohasust õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades kirjeldatud 
arenguvajaduste kontekstis, üldist 
eesmärki edendada piirkondlikku ja 

(14) Tööprogrammis ja konkursikutses 
tuleks sätestada toetuskõlblikkuse 
eritingimused ja toetuse andmise 
kriteeriumid. Nende toetuskõlblikkuse 
tingimuste ja toetuse andmise 
kriteeriumide puhul tuleks arvesse võtta 
asjakohaseid kriteeriume, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL).../... [määrus, 
millega luuakse jätkusuutlike 
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territoriaalset lähenemist ning toetuse 
olulisust projektide elujõulisuse tagamisel. 
Käesoleva määrusega kehtestatud liidu 
toetus tuleks seega teha kättesaadavaks 
ainult neile liikmesriikidele, kellel on 
vähemalt üks õiglase ülemineku 
territoriaalne kava. Tööprogrammis ja 
konkursikutsetes võetakse arvesse ka 
liikmesriikide esitatud õiglase ülemineku 
territoriaalseid kavasid, et tagada 
mehhanismi eri sammaste ülene sidusus ja 
järjepidevus.

investeeringute soodustamise raamistik], 
projekti suutlikkust täita õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
kirjeldatud eesmärke ja arenguvajadusi, 
panust liidu 2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärkide ning 2050. aastaks 
kliimaneutraalsuse saavutamisse, üldist 
eesmärki edendada piirkondlikku ja 
territoriaalset lähenemist ning toetuse 
olulisust projektide elujõulisuse tagamisel. 
Komisjon tagab, et tööprogrammis 
võetakse arvesse ja edendatakse soolist 
võrdõiguslikkust ja soolise perspektiivi 
integreerimist. Käesoleva määrusega 
kehtestatud liidu toetus tuleks seega teha 
kättesaadavaks ainult neile 
liikmesriikidele, kellel on vähemalt üks 
õiglase ülemineku territoriaalne kava. 
Tööprogrammis ja konkursikutsetes 
võetakse arvesse ka liikmesriikide esitatud 
õiglase ülemineku territoriaalseid kavasid, 
et tagada mehhanismi eri sammaste ülene 
sidusus ja järjepidevus.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Frances Fitzgerald

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Tööprogrammis ja konkursikutses 
tuleks sätestada toetuskõlblikkuse 
eritingimused ja toetuse andmise 
kriteeriumid. Nende toetuskõlblikkuse 
tingimuste ja toetuse andmise 
kriteeriumide puhul tuleks arvesse võtta 
projekti asjakohasust õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades kirjeldatud 
arenguvajaduste kontekstis, üldist 
eesmärki edendada piirkondlikku ja 
territoriaalset lähenemist ning toetuse 
olulisust projektide elujõulisuse tagamisel. 
Käesoleva määrusega kehtestatud liidu 

(14) Tööprogrammis ja konkursikutses 
tuleks sätestada toetuskõlblikkuse 
eritingimused ja toetuse andmise 
kriteeriumid, mis võivad sisaldada 
asjakohaseid kriteeriume Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL).../... [määrus, millega luuakse 
jätkusuutlike investeeringute 
soodustamise raamistik] kehtestatud 
kriteeriumide hulgast. Nende 
toetuskõlblikkuse tingimuste ja toetuse 
andmise kriteeriumide puhul tuleks arvesse 
võtta projekti asjakohasust õiglase 
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toetus tuleks seega teha kättesaadavaks 
ainult neile liikmesriikidele, kellel on 
vähemalt üks õiglase ülemineku 
territoriaalne kava. Tööprogrammis ja 
konkursikutsetes võetakse arvesse ka 
liikmesriikide esitatud õiglase ülemineku 
territoriaalseid kavasid, et tagada 
mehhanismi eri sammaste ülene sidusus ja 
järjepidevus.

ülemineku territoriaalsetes kavades 
kirjeldatud arenguvajaduste kontekstis, 
üldiseid eesmärke edendada piirkondlikku 
ja territoriaalset lähenemist, käsitleda 
majanduslikke ja sotsiaalseid kulusid, 
mida 2050. aastaks kavandatud üleminek 
kliimaneutraalsele majandusele liidus 
kaasa toob, tagades, et kedagi ei jäetaks 
kõrvale, ning toetuse olulisust projekti 
elujõulisuse tagamisel. Käesoleva 
määrusega kehtestatud liidu toetus tuleks 
seega teha kättesaadavaks ainult neile 
liikmesriikidele, kellel on vähemalt üks 
õiglase ülemineku territoriaalne kava. 
Tööprogrammis ja konkursikutsetes 
võetakse arvesse ka liikmesriikide esitatud 
õiglase ülemineku territoriaalseid kavasid, 
et tagada mehhanismi eri sammaste ülene 
sidusus ja järjepidevus.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Tööprogrammis ja konkursikutses 
tuleks sätestada toetuskõlblikkuse 
eritingimused ja toetuse andmise 
kriteeriumid. Nende toetuskõlblikkuse 
tingimuste ja toetuse andmise 
kriteeriumide puhul tuleks arvesse võtta 
projekti asjakohasust õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades kirjeldatud 
arenguvajaduste kontekstis, üldist 
eesmärki edendada piirkondlikku ja 
territoriaalset lähenemist ning toetuse 
olulisust projektide elujõulisuse tagamisel. 
Käesoleva määrusega kehtestatud liidu 
toetus tuleks seega teha kättesaadavaks 
ainult neile liikmesriikidele, kellel on 
vähemalt üks õiglase ülemineku 
territoriaalne kava. Tööprogrammis ja 

(14) Tööprogrammis ja konkursikutses 
tuleks sätestada toetuskõlblikkuse 
eritingimused ja toetuse andmise 
kriteeriumid juhuks, kui nõudlus ületab 
riiklike eraldiste raames eraldatavaid 
rahalisi vahendeid. Nende 
toetuskõlblikkuse tingimuste ja 
prioriseerimiskriteeriumide puhul tuleks 
arvesse võtta asjakohaseid kriteeriume, 
mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL).../... [määrus, 
millega luuakse jätkusuutlike 
investeeringute soodustamise raamistik], 
projekti suutlikkust täita õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
kirjeldatud eesmärke ja arenguvajadusi, 
panust kliimamuutustega seotud 
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konkursikutsetes võetakse arvesse ka 
liikmesriikide esitatud õiglase ülemineku 
territoriaalseid kavasid, et tagada 
mehhanismi eri sammaste ülene sidusus ja 
järjepidevus.

üleminekusse, projekti kulutõhusust, 
üldist eesmärki edendada piirkondlikku ja 
territoriaalset lähenemist ning toetuse 
olulisust projektide elujõulisuse tagamisel. 
Käesoleva määrusega kehtestatud liidu 
toetus tuleks seega teha kättesaadavaks 
ainult neile liikmesriikidele, kellel on 
vähemalt üks õiglase ülemineku 
territoriaalne kava. Tööprogrammis ja 
konkursikutsetes võetakse arvesse ka 
liikmesriikide esitatud õiglase ülemineku 
territoriaalseid kavasid, et tagada 
mehhanismi eri sammaste ülene sidusus ja 
järjepidevus.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Henrike Hahn, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Tööprogrammis ja konkursikutses 
tuleks sätestada toetuskõlblikkuse 
eritingimused ja toetuse andmise 
kriteeriumid. Nende toetuskõlblikkuse 
tingimuste ja toetuse andmise 
kriteeriumide puhul tuleks arvesse võtta 
projekti asjakohasust õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades kirjeldatud 
arenguvajaduste kontekstis, üldist 
eesmärki edendada piirkondlikku ja 
territoriaalset lähenemist ning toetuse 
olulisust projektide elujõulisuse tagamisel. 
Käesoleva määrusega kehtestatud liidu 
toetus tuleks seega teha kättesaadavaks 
ainult neile liikmesriikidele, kellel on 
vähemalt üks õiglase ülemineku 
territoriaalne kava. Tööprogrammis ja 
konkursikutsetes võetakse arvesse ka 
liikmesriikide esitatud õiglase ülemineku 
territoriaalseid kavasid, et tagada 
mehhanismi eri sammaste ülene sidusus ja 

(14) Tööprogrammis ja konkursikutses 
tuleks sätestada toetuskõlblikkuse 
eritingimused ja toetuse andmise 
kriteeriumid. Nende toetuskõlblikkuse 
tingimuste ja toetuse andmise 
kriteeriumide puhul tuleks arvesse võtta 
ELi kestlike investeeringute 
taksonoomiaga kehtestatud asjakohaseid 
kriteeriume, projekti suutlikkust täita 
õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades 
kirjeldatud eesmärke ja arenguvajadusi, 
panust kliimamuutustega seotud 
üleminekusse, toetust taotleva avaliku 
sektori üksuse poolt sellise kava 
vastuvõtmist, milles nähakse ette kõigi 
fossiilkütuste järkjärguline kasutuselt 
kõrvaldamine Pariisi kokkuleppe 
eesmärkidega kooskõlas oleva 
ajavahemiku jooksul, üldist eesmärki 
edendada majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust ning toetuse 
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järjepidevus. olulisust projektide elujõulisuse tagamisel. 
Käesoleva määrusega kehtestatud liidu 
toetus tuleks seega teha kättesaadavaks 
ainult neile liikmesriikidele, kellel on 
vähemalt üks õiglase ülemineku 
territoriaalne kava. Tööprogrammis ja 
konkursikutsetes võetakse arvesse ka 
liikmesriikide esitatud õiglase ülemineku 
territoriaalseid kavasid, et tagada 
mehhanismi eri sammaste ülene sidusus ja 
järjepidevus.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Tööprogrammis ja konkursikutses 
tuleks sätestada toetuskõlblikkuse 
eritingimused ja toetuse andmise 
kriteeriumid. Nende toetuskõlblikkuse 
tingimuste ja toetuse andmise 
kriteeriumide puhul tuleks arvesse võtta 
projekti asjakohasust õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades kirjeldatud 
arenguvajaduste kontekstis, üldist 
eesmärki edendada piirkondlikku ja 
territoriaalset lähenemist ning toetuse 
olulisust projektide elujõulisuse tagamisel. 
Käesoleva määrusega kehtestatud liidu 
toetus tuleks seega teha kättesaadavaks 
ainult neile liikmesriikidele, kellel on 
vähemalt üks õiglase ülemineku 
territoriaalne kava. Tööprogrammis ja 
konkursikutsetes võetakse arvesse ka 
liikmesriikide esitatud õiglase ülemineku 
territoriaalseid kavasid, et tagada 
mehhanismi eri sammaste ülene sidusus ja 
järjepidevus.

(14) Tööprogrammis ja konkursikutses 
tuleks sätestada toetuskõlblikkuse 
eritingimused ja toetuse andmise 
kriteeriumid, mis võivad sisaldada 
määrusega (EL)... (määrus, millega 
luuakse jätkusuutlike investeeringute 
soodustamise raamistik) kehtestatud 
asjakohaseid kriteeriume. Nende 
toetuskõlblikkuse tingimuste ja toetuse 
andmise kriteeriumide puhul tuleks arvesse 
võtta projekti suutlikkust täita õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
kirjeldatud eesmärke ja arenguvajadusi, 
panust selle tagamisse, et 
kliimamuutustega seotud üleminek 
saavutatakse kedagi kõrvale jätmata, 
üldist eesmärki edendada piirkondlikku ja 
territoriaalset lähenemist ning toetuse rolli 
projekti taskukohasuse tagamisel. 
Käesoleva määrusega kehtestatud liidu 
toetus tuleks seega teha kättesaadavaks 
ainult neile liikmesriikidele, kellel on 
vähemalt üks õiglase ülemineku 
territoriaalne kava. Tööprogrammis ja 
konkursikutsetes võetakse arvesse ka 
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liikmesriikide esitatud õiglase ülemineku 
territoriaalseid kavasid, et tagada 
mehhanismi eri sammaste ülene sidusus ja 
järjepidevus.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Tööprogrammis ja konkursikutses 
tuleks sätestada toetuskõlblikkuse 
eritingimused ja toetuse andmise 
kriteeriumid. Nende toetuskõlblikkuse 
tingimuste ja toetuse andmise 
kriteeriumide puhul tuleks arvesse võtta 
projekti asjakohasust õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades kirjeldatud 
arenguvajaduste kontekstis, üldist eesmärki 
edendada piirkondlikku ja territoriaalset 
lähenemist ning toetuse olulisust projektide 
elujõulisuse tagamisel. Käesoleva 
määrusega kehtestatud liidu toetus tuleks 
seega teha kättesaadavaks ainult neile 
liikmesriikidele, kellel on vähemalt üks 
õiglase ülemineku territoriaalne kava. 
Tööprogrammis ja konkursikutsetes 
võetakse arvesse ka liikmesriikide esitatud 
õiglase ülemineku territoriaalseid kavasid, 
et tagada mehhanismi eri sammaste ülene 
sidusus ja järjepidevus.

(14) Tööprogrammis ja konkursikutses 
tuleks sätestada toetuskõlblikkuse 
eritingimused ja toetuse andmise 
kriteeriumid. Need 
toetuskõlblikkuse tingimused ja toetuse 
andmise kriteeriumid peaksid hõlmama 
ELi taksonoomia ja põhimõtte „ei 
kahjusta oluliselt“ järgimist, võtma 
arvesse projekti asjakohasust õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
kirjeldatud arenguvajaduste kontekstis, 
üldist eesmärki edendada piirkondlikku ja 
territoriaalset lähenemist ning toetuse 
olulisust projektide elujõulisuse tagamisel. 
Käesoleva määrusega kehtestatud liidu 
toetus tuleks seega teha kättesaadavaks 
ainult neile liikmesriikidele, kellel on 
vähemalt üks õiglase ülemineku 
territoriaalne kava. Tööprogrammis ja 
konkursikutsetes võetakse arvesse ka 
liikmesriikide esitatud õiglase ülemineku 
territoriaalseid kavasid, et tagada 
mehhanismi eri sammaste ülene sidusus ja 
järjepidevus.

Or. en

Muudatusettepanek 105
José Manuel Fernandes
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Tööprogrammis ja konkursikutses 
tuleks sätestada toetuskõlblikkuse 
eritingimused ja toetuse andmise 
kriteeriumid. Nende toetuskõlblikkuse 
tingimuste ja toetuse andmise 
kriteeriumide puhul tuleks arvesse võtta 
projekti asjakohasust õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades kirjeldatud 
arenguvajaduste kontekstis, üldist eesmärki 
edendada piirkondlikku ja territoriaalset 
lähenemist ning toetuse olulisust 
projektide elujõulisuse tagamisel. 
Käesoleva määrusega kehtestatud liidu 
toetus tuleks seega teha kättesaadavaks 
ainult neile liikmesriikidele, kellel on 
vähemalt üks õiglase ülemineku 
territoriaalne kava. Tööprogrammis ja 
konkursikutsetes võetakse arvesse ka 
liikmesriikide esitatud õiglase ülemineku 
territoriaalseid kavasid, et tagada 
mehhanismi eri sammaste ülene sidusus ja 
järjepidevus.

(14) Tööprogrammis ja konkursikutses 
tuleks sätestada toetuskõlblikkuse 
eritingimused ja toetuse andmise 
kriteeriumid. Nende toetuskõlblikkuse 
tingimuste ja toetuse andmise 
kriteeriumide puhul tuleks arvesse võtta 
projekti asjakohasust õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades kirjeldatud 
arenguvajaduste kontekstis, üldist eesmärki 
edendada piirkondlikku lähenemist ja 
territoriaalset ühtekuluvust ning toetuse 
olulisust projektide elujõulisuse tagamisel. 
Käesoleva määrusega kehtestatud liidu 
toetus tuleks seega teha kättesaadavaks 
ainult neile liikmesriikidele, kellel on 
vähemalt üks õiglase ülemineku 
territoriaalne kava. Tööprogrammis ja 
konkursikutsetes võetakse arvesse ka 
liikmesriikide esitatud õiglase ülemineku 
territoriaalseid kavasid, et tagada 
mehhanismi eri sammaste ülene sidusus ja 
järjepidevus.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Tööprogrammis ja konkursikutses 
tuleks sätestada toetuskõlblikkuse 
eritingimused ja toetuse andmise 
kriteeriumid. Nende toetuskõlblikkuse 
tingimuste ja toetuse andmise 
kriteeriumide puhul tuleks arvesse võtta 
projekti asjakohasust õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades kirjeldatud 
arenguvajaduste kontekstis, üldist eesmärki 

(14) Tööprogrammis ja konkursikutses 
tuleks sätestada toetuskõlblikkuse 
eritingimused ja toetuse andmise 
kriteeriumid. Nende toetuskõlblikkuse 
tingimuste ja toetuse andmise 
kriteeriumide puhul tuleks arvesse võtta 
projekti asjakohasust õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades kirjeldatud 
arenguvajaduste kontekstis, üldist eesmärki 
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edendada piirkondlikku ja territoriaalset 
lähenemist ning toetuse olulisust 
projektide elujõulisuse tagamisel. 
Käesoleva määrusega kehtestatud liidu 
toetus tuleks seega teha kättesaadavaks 
ainult neile liikmesriikidele, kellel on 
vähemalt üks õiglase ülemineku 
territoriaalne kava. Tööprogrammis ja 
konkursikutsetes võetakse arvesse ka 
liikmesriikide esitatud õiglase ülemineku 
territoriaalseid kavasid, et tagada 
mehhanismi eri sammaste ülene sidusus ja 
järjepidevus.

edendada piirkondlikku ja territoriaalset 
ühtekuluvust ning toetuse olulisust 
projektide elujõulisuse tagamisel. 
Käesoleva määrusega kehtestatud liidu 
toetus tuleks seega teha kättesaadavaks 
ainult neile liikmesriikidele, kellel on 
vähemalt üks õiglase ülemineku 
territoriaalne kava. Tööprogrammis ja 
konkursikutsetes võetakse arvesse ka 
liikmesriikide esitatud õiglase ülemineku 
territoriaalseid kavasid, et tagada 
mehhanismi eri sammaste ülene sidusus ja 
järjepidevus.

Or. en

Muudatusettepanek 107
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14a) Liidu eelarve kaitsmiseks ja liidu 
väärtuste austamiseks peaksid 
liikmesriigid järgima õigusriigi põhimõtet 
ning kui õigusriigi toimimises ilmneb 
üldistunud puudusi, võidakse maksed ja 
kulukohustused peatada, vähendada 
rahastamist ja keelata uute kohustuste 
võtmine vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele liidu eelarve 
kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides 
esineb üldistunud puudusi õigusriigi 
toimimises.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14a) Sihtotstarbeliselt tuleks rahastu 
toetust anda piirkondadele, kus 
kliimamuutustega võitlemise meetmetest 
tulenevalt valitseb ettenägematu ärikriis, 
et oleks võimalik piisavalt reageerida 
kriisiolukordadele, mis võivad ülemineku 
käigus tekkida. Eesmärk on tagada, et 
piirkonnad võivad toetust saada, isegi kui 
neid ei ole mõjutatud piirkondadena 
määratletud.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Rahastust tuleks toetust anda ainult 
projektidele, mis ei tooda piisavat omatulu 
selleks, et olla rahaliselt tasuvad, ja mida 
saaks rahastada üksnes turutingimustel 
antavate laenudega. Omatulud peaksid 
vastama tuludele (välja arvatud 
eelarveülekanded), mis on saadud otseselt 
projekti raames toimunud tegevustest, 
näiteks müügist, tasudest või maksudest, 
ning olemasolevate varade täiustamise 
tulemusel tekkinud lisakokkuhoiust.

(15) Rahastust tuleks toetust anda ainult 
projektidele, mis tegelevad majanduslike 
ja sotsiaalsete kuludega, mis tulenevad 
liidu üleminekust kliimaneutraalsele 
majandusele 2050. aastaks, ning mis ei 
tooda piisavat omatulu ega saavutaks ilma 
liidu eelarvest antava toetuseta projekti 
rahastamist samas ulatuses või sama aja 
jooksul. Omatulud peaksid vastama 
tuludele (välja arvatud eelarveülekanded), 
mis on saadud otseselt projekti raames 
toimunud tegevustest, näiteks müügist, 
tasudest või maksudest, ning olemasolevate 
varade täiustamise tulemusel tekkinud 
lisakokkuhoiust.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Esther de Lange
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Rahastust tuleks toetust anda ainult 
projektidele, mis ei tooda piisavat omatulu 
selleks, et olla rahaliselt tasuvad, ja mida 
saaks rahastada üksnes turutingimustel 
antavate laenudega. Omatulud peaksid 
vastama tuludele (välja arvatud 
eelarveülekanded), mis on saadud otseselt 
projekti raames toimunud tegevustest, 
näiteks müügist, tasudest või maksudest, 
ning olemasolevate varade täiustamise 
tulemusel tekkinud lisakokkuhoiust.

(15) Rahastust tuleks toetust anda ainult 
projektidele, mis ei tooda piisavat omatulu, 
et olla rahaliselt tasuvad, ja mida saaks 
rahastada üksnes turutingimustel antavate 
laenudega ning mis seetõttu rahastust 
antava liidu toetuseta võiksid jääda ellu 
viimata. Omatulud peaksid vastama 
tuludele (välja arvatud eelarveülekanded), 
mis on saadud otseselt projekti raames 
toimunud tegevustest, näiteks müügist, 
tasudest või maksudest, ning olemasolevate 
varade täiustamise tulemusel tekkinud 
lisakokkuhoiust.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Rahastust tuleks toetust anda ainult 
projektidele, mis ei tooda piisavat omatulu 
selleks, et olla rahaliselt tasuvad, ja mida 
saaks rahastada üksnes turutingimustel 
antavate laenudega. Omatulud peaksid 
vastama tuludele (välja arvatud 
eelarveülekanded), mis on saadud otseselt 
projekti raames toimunud tegevustest, 
näiteks müügist, tasudest või maksudest, 
ning olemasolevate varade täiustamise 
tulemusel tekkinud lisakokkuhoiust.

(15) Rahastust tuleks toetust anda ainult 
projektidele, mis kahe sõltumatu 
auditifirma kindlaks määratud keskmisest 
lähtudes ei tooda piisavat omatulu selleks, 
et olla rahaliselt tasuvad, ja mida saaks 
rahastada üksnes turutingimustel antavate 
laenudega. Omatulud peaksid vastama 
tuludele (välja arvatud eelarveülekanded), 
mis on saadud otseselt projekti raames 
toimunud tegevustest, näiteks müügist, 
tasudest või maksudest, ning olemasolevate 
varade täiustamise tulemusel tekkinud 
lisakokkuhoiust.

Or. fr
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Muudatusettepanek 112
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Rahastust tuleks toetust anda ainult 
projektidele, mis ei tooda piisavat omatulu 
selleks, et olla rahaliselt tasuvad, ja mida 
saaks rahastada üksnes turutingimustel 
antavate laenudega. Omatulud peaksid 
vastama tuludele (välja arvatud 
eelarveülekanded), mis on saadud otseselt 
projekti raames toimunud tegevustest, 
näiteks müügist, tasudest või maksudest, 
ning olemasolevate varade täiustamise 
tulemusel tekkinud lisakokkuhoiust.

(15) Rahastust tuleks toetust anda ainult 
projektidele, mis järgivad ELi 
taksonoomiat ja olulise kahju vältimise 
põhimõtet, mis ei tooda piisavat omatulu 
selleks, et olla rahaliselt tasuvad, ja mida 
saaks rahastada üksnes turutingimustel 
antavate laenudega. Omatulud peaksid 
vastama tuludele (välja arvatud 
eelarveülekanded), mis on saadud otseselt 
projekti raames toimunud tegevustest, 
näiteks müügist, tasudest või maksudest, 
ning olemasolevate varade täiustamise 
tulemusel tekkinud lisakokkuhoiust.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15a) Rahastust toetust saavad projektid 
peaksid püüdma jääda kogu oma eluea 
jooksul rahaliselt tasuvaks. Komisjon 
peaks koostöös abisaajate ja 
finantspartneritega pidevalt jälgima 
rahastu toetatavate projektide rahalist 
tasuvust.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kuna toetuskomponent peaks 
kajastama liikmesriikide piirkondade 
erinevaid arenguvajadusi, tuleks sellist 
toetust kohandada. Võttes arvesse, et 
määruse [uus ühissätete määrus] artikli 102 
lõikes 2 määratletud vähem arenenud 
piirkondade avaliku sektori asutuste 
avaliku sektori investeerimissuutlikkus on 
üldiselt väiksem, peaksid sellistele 
asutustele antavate laenude suhtes 
kohaldatavad toetusmäärad olema 
suhteliselt kõrgemad.

(16) Kuna toetuskomponent peaks 
kajastama liikmesriikide piirkondade 
erinevaid arenguvajadusi, tuleks sellist 
toetust kohandada. Võttes arvesse, et 
määruse [uus ühissätete määrus] artikli 102 
lõikes 2 määratletud vähem arenenud 
piirkondade, ELi toimimise lepingu 
artiklis 349 määratletud äärepoolseimate 
piirkondade ning maapiirkondade, 
hõredalt asustatud ja rahvastikukao all 
kannatavate piirkondade avaliku sektori 
asutuste avaliku sektori 
investeerimissuutlikkus on üldiselt 
väiksem, peaksid sellistele asutustele 
antavate laenude suhtes kohaldatavad 
toetusmäärad olema suhteliselt kõrgemad.

Or. en

Muudatusettepanek 115
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kuna toetuskomponent peaks 
kajastama liikmesriikide piirkondade 
erinevaid arenguvajadusi, tuleks sellist 
toetust kohandada. Võttes arvesse, et 
määruse [uus ühissätete määrus] artikli 102 
lõikes 2 määratletud vähem arenenud 
piirkondade avaliku sektori asutuste 
avaliku sektori investeerimissuutlikkus on 
üldiselt väiksem, peaksid sellistele 
asutustele antavate laenude suhtes 
kohaldatavad toetusmäärad olema 
suhteliselt kõrgemad.

(16) Kuna toetuskomponent peaks 
kajastama liikmesriikide piirkondade 
erinevaid arenguvajadusi, tuleks selline 
toetus lugeda prioriteetseks. Võttes 
arvesse, et määruse [uus ühissätete määrus] 
artikli 102 lõikes 2 määratletud vähem 
arenenud piirkondade avaliku sektori 
asutuste avaliku sektori 
investeerimissuutlikkus on üldiselt 
väiksem, peaksid sellistele asutustele 
antavate laenude suhtes kohaldatavad 
toetusmäärad olema suhteliselt kõrgemad.

Or. en
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Muudatusettepanek 116
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Rahastu tõhusa rakendamise 
tagamiseks võib olla vaja anda 
nõustamistoetust projektide 
ettevalmistamiseks, arendamiseks ja 
rakendamiseks. Seda toetust tuleks anda 
InvestEU nõustamiskeskuse kaudu.

(17) Rahastu tõhusa rakendamise 
tagamiseks võib olla vaja anda 
nõustamistoetust projektide 
ettevalmistamiseks, arendamiseks ja 
rakendamiseks, pidades eelkõige silmas 
kestlikkust ja ELi taksonoomia järgimist. 
Seda toetust tuleks anda InvestEU 
nõustamiskeskuse kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 117
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Rahastu tõhusa rakendamise 
tagamiseks võib olla vaja anda 
nõustamistoetust projektide 
ettevalmistamiseks, arendamiseks ja 
rakendamiseks. Seda toetust tuleks anda 
InvestEU nõustamiskeskuse kaudu.

(17) Rahastu tõhusa rakendamise 
tagamiseks võib olla vaja anda 
nõustamistoetust projektide 
ettevalmistamiseks, arendamiseks ja 
rakendamiseks. Seda toetust tuleks anda 
InvestEU nõustamiskeskuse kaudu ja 
rahastada ELi eelarve vahenditest.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18a) Kuna rahastu tõhusus sõltub 
abisaajate haldussuutlikkusest, tagab 
komisjon, et projektidega kaasneksid 
jõupingutused avaliku halduse ja 
vajaduse korral kogukondlike teenuste 
osutamise moderniseerimiseks ja 
digiteerimiseks, edendades vajaduse 
korral innovatsiooni, sealhulgas 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Vastavalt finantsmäärusele, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL, Euratom) nr 883/2013, nõukogu 
määrusele (Euratom, EÜ) nr 2988/95, 
nõukogu määrusele (Euratom, EÜ) nr 
2185/96 ja nõukogu määrusele (EL) 
2017/1939 tuleb liidu finantshuve kaitsta 
proportsionaalsete meetmetega, mis 
hõlmavad õigusnormide rikkumise ja 
pettuste ärahoidmist, avastamist, 
kõrvaldamist ja uurimist, kaotatud, 
alusetult väljamakstud või ebaõigesti 
kasutatud summade tagasinõudmist ja 
vajaduse korral halduskaristuste 
kehtestamist. Eelkõige võib Euroopa 
Pettustevastane Amet (OLAF) korraldada 
haldusjuurdlusi, sealhulgas kohapealseid 
kontrolle ja inspekteerimisi vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL, Euratom) nr 2185/96 ning nõukogu 
määruse (Euratom, EÜ) nr 883/2013 
sätetele, et tuvastada, kas on toimunud on 
pettus, korruptsioon või muu liidu 
finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku 
tegevus. Euroopa Prokuratuur võib 

(19) Vastavalt finantsmäärusele, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL, Euratom) nr 883/2013, nõukogu 
määrusele (Euratom, EÜ) nr 2988/95, 
nõukogu määrusele (Euratom, EÜ) nr 
2185/96 ja nõukogu määrusele (EL) 
2017/1939 tuleb liidu finantshuve kaitsta 
proportsionaalsete meetmetega, mis 
hõlmavad õigusnormide rikkumise ja 
pettuste ärahoidmist, avastamist, 
kõrvaldamist ja uurimist, kaotatud, 
alusetult väljamakstud või ebaõigesti 
kasutatud summade tagasinõudmist ja 
vajaduse korral halduskaristuste 
kehtestamist. Eelkõige võib Euroopa 
Pettustevastane Amet (OLAF) korraldada 
haldusjuurdlusi, sealhulgas kohapealseid 
kontrolle ja inspekteerimisi vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL, Euratom) nr 2185/96 ning nõukogu 
määruse (Euratom, EÜ) nr 883/2013 
sätetele, et tuvastada, kas on toimunud on 
pettus, korruptsioon või muu liidu 
finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku 
tegevus. Euroopa Prokuratuur võib 
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kooskõlas määrusega (EL) 2017/1939 
uurida liidu finantshuve kahjustavaid 
süütegusid ja esitada nende kohta 
süüdistusi, nagu on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 
2017/1371. Finantsmääruse kohaselt peab 
iga isik või üksus, kes saab liidu rahalisi 
vahendeid, tegema liidu finantshuvide 
kaitsel täielikult koostööd, andma 
komisjonile, OLAFile, Euroopa 
Prokuratuurile määruse (EL) 2017/1939 
kohases tõhustatud koostöös osalevate 
liikmesriikide puhul ning Euroopa 
Kontrollikojale vajalikud õigused ja 
nõutava juurdepääsu ning tagama, et 
kolmandad isikud, kes on kaasatud liidu 
vahendite haldamisse, annavad 
samaväärsed õigused.

kooskõlas määrusega (EL) 2017/1939 
uurida liidu finantshuve kahjustavaid 
süütegusid ja esitada nende kohta 
süüdistusi, nagu on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 
2017/1371. Finantsmääruse kohaselt peab 
iga isik või üksus, kes saab liidu rahalisi 
vahendeid, tegema liidu finantshuvide 
kaitsel täielikult koostööd, andma 
komisjonile, OLAFile, Euroopa 
Prokuratuurile määruse (EL) 2017/1939 
kohases tõhustatud koostöös osalevate 
liikmesriikide puhul ning Euroopa 
Kontrollikojale vajalikud õigused ja 
nõutava juurdepääsu ning tagama, et 
kolmandad isikud, kes on kaasatud liidu 
vahendite haldamisse, annavad 
samaväärsed õigused. Toetuse puhul, mis 
ületab 5 000 000 eurot, peab Euroopa 
Kontrollikoja audiitor dokumentide ja 
kohapealsete kontrollide alusel kaks 
korda aastas kontrollima Euroopa 
rahastuse kasutamist, kusjuures see 
kontroll on vahendite haldamisele lõpliku 
heakskiidu andmise aluseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 120
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19a) Rahastu kaudu ei tohiks anda 
rahalist toetust äriühingutele, mis on 
registreeritud maksualast koostööd 
mittetegevate jurisdiktsioonide ELi 
loetellu kantud riikides, välja arvatud 
juhul, kui nad tõendavad, et neil on seal 
seaduslik äritegevus.

Or. en
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Muudatusettepanek 121
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et täiendada ja muuta 
käesoleva määruse teatavaid 
mitteolemuslikke osi, tuleks komisjonile 
anda õigus võtta vastu Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohaseid 
õigusakte seoses teatavate 
rakendusülesannete delegeerimisega 
rakendusasutustele ja käesoleva määruse 
II lisas sisalduvate võtmetähtsusega 
tulemuslikkuse põhinäitajaid puudutavate 
elementide muutmisega. On eriti oluline, 
et komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil, ja et need 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 
13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal 
ning nende ekspertidel on pidev 
juurdepääs komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 122
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et näha laenurahastu välja jäetud
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toetuskomponendi jaoks ette asjakohane 
finantsraamistik kuni 31. detsembrini 
2024, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused, et määrata kindlaks 
vahendite jaotus liikmesriikide vahel 
osadena laenurahastu üldisest 
rahastamispaketist iga liikmesriigi kohta 
vastavalt määruse [õiglase ülemineku 
fondi määrus] I lisas sätestatud 
metoodikale. Rakendusvolitused tuleks 
anda ilma komiteemenetluseta, võttes 
arvesse, et vahendite jaotus tuleneb 
otseselt eelnevalt kindlaks määratud 
arvutusmeetodi kohaldamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et näha laenurahastu 
toetuskomponendi jaoks ette asjakohane 
finantsraamistik kuni 31. detsembrini 
2024, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused, et määrata kindlaks 
vahendite jaotus liikmesriikide vahel 
osadena laenurahastu üldisest 
rahastamispaketist iga liikmesriigi kohta 
vastavalt määruse [õiglase ülemineku fondi 
määrus] I lisas sätestatud metoodikale. 
Rakendusvolitused tuleks anda ilma 
komiteemenetluseta, võttes arvesse, et 
vahendite jaotus tuleneb otseselt eelnevalt 
kindlaks määratud arvutusmeetodi 
kohaldamisest.

(21) Selleks et näha laenurahastu 
toetuskomponendi jaoks ette asjakohane 
finantsraamistik kuni 2021.-2027. aasta 
mitmeaastase finantsraamistiku järgse 
ajani, tuleks komisjonile delegeerida õigus 
võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte, et määrata 
kindlaks vahendite jaotus liikmesriikide 
vahel osadena laenurahastu üldisest 
rahastamispaketist iga liikmesriigi kohta 
vastavalt määruse [õiglase ülemineku fondi 
määrus] I lisas sätestatud metoodikale. 
Rakendusvolitused tuleks anda ilma 
komiteemenetluseta, võttes arvesse, et 
vahendite jaotus tuleneb otseselt eelnevalt 
kindlaks määratud arvutusmeetodi 
kohaldamisest.

Or. en
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Muudatusettepanek 124
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21a) Komisjon peaks igal aastal esitama 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande avaliku sektori laenurahastu 
rakendamise, mõju ja tegevuse kohta, et 
tagada nõuetekohane demokraatlik 
vastutus.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Liikmesriigid üksi ei suuda 
piisavalt saavutada käesoleva määruse 
eesmärki kasutada avaliku sektori 
investeeringuid territooriumidel, mida 
kliimaneutraalsusele üleminek kõige enam 
mõjutab, vastavaid arenguvajadusi 
käsitledes. Siin on peamiseks põhjuseks 
see, et avaliku sektori asutustel on 
keeruline toetada investeeringuid, mis 
ilma ELi toetusteta ei tooda piisavalt 
omatulu ega too kasu territooriumidele, 
mida kliimamuutus kõige rohkem 
mõjutab, ning vajadus ühtse 
rakendusraamistiku järele otsese eelarve 
täitmise raames. Kuna neid eesmärke 
saab paremini saavutada liidu tasandil, 
võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuspõhimõttega. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud 

(22) Liikmesriigid üksi ei suuda 
piisavalt saavutada käesoleva määruse 
eesmärki kasutada avaliku sektori 
investeeringuid territooriumidel, mida 
kliimaneutraalsusele üleminek kõige enam 
mõjutab, kaasa arvatud endised 
kaevanduspiirkonnad ja äärealad, 
vastavaid arenguvajadusi käsitledes. 
Proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.
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eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

Or. fr

Muudatusettepanek 126
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Liikmesriigid üksi ei suuda 
piisavalt saavutada käesoleva määruse 
eesmärki kasutada avaliku sektori 
investeeringuid territooriumidel, mida 
kliimaneutraalsusele üleminek kõige 
enam mõjutab, vastavaid arenguvajadusi 
käsitledes. Siin on peamiseks põhjuseks 
see, et avaliku sektori asutustel on 
keeruline toetada investeeringuid, mis ilma 
ELi toetusteta ei tooda piisavalt omatulu 
ega too kasu territooriumidele, mida 
kliimamuutus kõige rohkem mõjutab, ning 
vajadus ühtse rakendusraamistiku järele 
otsese eelarve täitmise raames. Kuna neid 
eesmärke saab paremini saavutada liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 
5 sätestatud subsidiaarsuspõhimõttega. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

(22) Käesoleva määruse eesmärk on 
säilitada ELi avaliku sektori kulutuste 
jätkusuutmatu kõrge tase. Siin on 
peamiseks põhjuseks see, et avaliku sektori 
asutustel on keeruline toetada 
investeeringuid, mis ilma ELi toetusteta ei 
tooda piisavalt omatulu ega too kasu 
territooriumidele, mida kliimamuutus 
kõige rohkem mõjutab, ning vajadus ühtse 
rakendusraamistiku järele otsese eelarve 
täitmise raames. Kõnealuses artiklis 
sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud 
eesmärgi saavutamiseks väidetavalt 
vajalikust kaugemale,

Or. en

Muudatusettepanek 127
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Liikmesriigid üksi ei suuda 
piisavalt saavutada käesoleva määruse 
eesmärki kasutada avaliku sektori 
investeeringuid territooriumidel, mida 
kliimaneutraalsusele üleminek kõige enam 
mõjutab, vastavaid arenguvajadusi 
käsitledes. Siin on peamiseks põhjuseks 
see, et avaliku sektori asutustel on 
keeruline toetada investeeringuid, mis ilma 
ELi toetusteta ei tooda piisavalt omatulu 
ega too kasu territooriumidele, mida 
kliimamuutus kõige rohkem mõjutab, ning 
vajadus ühtse rakendusraamistiku järele 
otsese eelarve täitmise raames. Kuna neid 
eesmärke saab paremini saavutada liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale,

(22) Liikmesriigid üksi ei suuda 
piisavalt saavutada käesoleva määruse 
eesmärki kasutada avaliku sektori 
investeeringuid territooriumidel, mida 
kliimaneutraalsusele üleminek kõige enam 
mõjutab, vastavaid arenguvajadusi 
käsitledes. Siin on peamiseks põhjuseks 
see, et avaliku sektori asutustel on 
keeruline toetada investeeringuid, mis ilma 
ELi toetusteta ei tooda piisavalt omatulu 
ega too kasu territooriumidele, mida 
üleminek kliimaneutraalsele majandusele 
ELi piirava majandus- ja eelarvepoliitika 
tõttu kõige rohkem mõjutab, ning vajadus 
ühtse rakendusraamistiku järele otsese 
eelarve täitmise raames. Kuna neid 
eesmärke saab paremini saavutada liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärgi saavutamiseks 
vajalikust kaugemale,

Or. en

Muudatusettepanek 128
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Liikmesriigid üksi ei suuda 
piisavalt saavutada käesoleva määruse 
eesmärki kasutada avaliku sektori 
investeeringuid territooriumidel, mida 
kliimaneutraalsusele üleminek kõige enam 
mõjutab, vastavaid arenguvajadusi 
käsitledes. Siin on peamiseks põhjuseks 
see, et avaliku sektori asutustel on 
keeruline toetada investeeringuid, mis ilma 

(22) Liikmesriigid üksi ei suuda 
piisavalt saavutada käesoleva määruse 
eesmärki kasutada avaliku sektori 
investeeringuid territooriumidel, mida 
kliimaneutraalsusele ja ringmajandusele 
üleminek kõige enam mõjutab, vastavaid 
arenguvajadusi käsitledes. Siin on 
peamiseks põhjuseks see, et avaliku sektori 
asutustel on keeruline toetada 
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ELi toetusteta ei tooda piisavalt omatulu 
ega too kasu territooriumidele, mida 
kliimamuutus kõige rohkem mõjutab, ning 
vajadus ühtse rakendusraamistiku järele 
otsese eelarve täitmise raames. Kuna neid 
eesmärke saab paremini saavutada liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale,

investeeringuid, mis ilma ELi toetusteta ei 
tooda piisavalt omatulu ega too kasu 
territooriumidele, mida kliimamuutus 
kõige rohkem mõjutab, ning vajadus ühtse 
rakendusraamistiku järele otsese eelarve 
täitmise raames. Kuna neid eesmärke saab 
paremini saavutada liidu tasandil, võib liit 
võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärgi saavutamiseks 
vajalikust kaugemale,

Or. en

Muudatusettepanek 129
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Liikmesriigid üksi ei suuda 
piisavalt saavutada käesoleva määruse 
eesmärki kasutada avaliku sektori 
investeeringuid territooriumidel, mida 
kliimaneutraalsusele üleminek kõige enam 
mõjutab, vastavaid arenguvajadusi 
käsitledes. Siin on peamiseks põhjuseks 
see, et avaliku sektori asutustel on 
keeruline toetada investeeringuid, mis ilma 
ELi toetusteta ei tooda piisavalt omatulu 
ega too kasu territooriumidele, mida 
kliimamuutus kõige rohkem mõjutab, ning 
vajadus ühtse rakendusraamistiku järele 
otsese eelarve täitmise raames. Kuna neid 
eesmärke saab paremini saavutada liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 

(22) Liikmesriigid üksi ei suuda 
piisavalt saavutada käesoleva määruse 
eesmärki kasutada avaliku sektori 
investeeringuid territooriumidel, mida 
kliimaneutraalsusele üleminek kõige enam 
mõjutab, vastavaid arenguvajadusi 
käsitledes. Siin on peamiseks põhjuseks 
see, et avaliku sektori asutustel on 
keeruline toetada üksnes selliseid 
investeeringuid, mis toovad kasu 
territooriumidele, mida kliimamuutus 
kõige rohkem mõjutab ja mis ilma ELi 
toetusteta ei tooda piisavalt omatulu, ning 
vajadus ühtse rakendusraamistiku järele 
otsese eelarve täitmise raames. Kuna neid 
eesmärke saab paremini saavutada liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärgi saavutamiseks 
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vajalikust kaugemale, vajalikust kaugemale,

Or. en

Muudatusettepanek 130
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastust toetatakse liidu territooriume, 
mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja majanduslike 
probleemidega, mis on seotud 2050. 
aastaks liidu kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessiga.

Rahastust toetatakse liidu territooriume, 
mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja majanduslike 
probleemidega, mis on seotud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 
.../... [millega kehtestatakse 
kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik 
ja muudetakse määrust (EL) 2018/1999 
(Euroopa kliimaseadus)] kehtestatud liidu 
2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärkidele ning liidus 2050. 
aastaks kliima- ja CO2-neutraalsele 
majandusele ülemineku protsessiga.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastust toetatakse liidu territooriume, 
mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja majanduslike 
probleemidega, mis on seotud 2050. 
aastaks liidu kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessiga.

Rahastust toetatakse liidu territooriume, 
mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja majanduslike 
probleemidega, mis on seotud liidu 
hiljemalt 2050. aastaks kliimaneutraalsele 
ja ringmajandusele ülemineku protsessiga, 
kooskõlas ELi taksonoomiaga ja järgides 
olulise kahju vältimise põhimõtet. 
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Tegevust, mis märkimisväärselt kahjustab 
ELi taksonoomias sätestatud 
keskkonnaeesmärke, ei tohiks rahastada.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Erik Bergkvist

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastust toetatakse liidu territooriume, 
mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja majanduslike 
probleemidega, mis on seotud 2050. 
aastaks liidu kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessiga.

Rahastust toetatakse liidu territooriume, 
mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja majanduslike 
probleemidega, mis on seotud 2050. 
aastaks liidu kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessiga. 
Rahastust võivad toetust saada ainult 
liikmesriigid, kes on pühendunud ELi 
2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamisele ja peavad kinni liidu 
põhiväärtustest, nagu õigusriigi põhimõte.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Jonás Fernández

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastust toetatakse liidu territooriume, 
mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja majanduslike 
probleemidega, mis on seotud 2050. 
aastaks liidu kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessiga.

Rahastust antakse toetust liidu 
piirkondadele, mis on kindlaks määratud 
territoriaalse õiglase ülemineku kavades, 
mille liikmesriigid on koostanud 
kooskõlas määruse [õiglase ülemineku 
fondi määrus] artikliga 7 ja mis seisavad 
silmitsi tõsiste sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja majanduslike 
probleemidega, mis on seotud liidu 2050. 
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aastaks kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku protsessiga.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Henrike Hahn, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastust toetatakse liidu territooriume, 
mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja majanduslike 
probleemidega, mis on seotud 2050. 
aastaks liidu kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessiga.

Rahastust toetatakse liidu territooriume, 
mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja majanduslike 
probleemidega, mis on seotud liidu uutele 
2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärkidele ning 2040. aastaks 
või varem kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku protsessiga.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastust toetatakse liidu territooriume, 
mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja majanduslike 
probleemidega, mis on seotud 2050. 
aastaks liidu kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessiga.

Rahastust toetatakse liidu territooriume, 
mis on kindlaks määratud määruse 
[õiglase ülemineku fondi määrus] artiklis 
7.

Or. en

Muudatusettepanek 136
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Alfred Sant

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastust toetatakse liidu territooriume, 
mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja majanduslike 
probleemidega, mis on seotud 2050. 
aastaks liidu kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessiga.

Rahastust toetatakse liidu territooriume, 
mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalsete, 
keskkonna- ja haridusalaste, tehniliste, 
geograafiliste ja majanduslike 
probleemidega, mis on seotud liidu 2050. 
aastaks kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku protsessiga.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastust toetatakse liidu territooriume, 
mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja majanduslike 
probleemidega, mis on seotud 2050. 
aastaks liidu kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessiga.

Rahastust toetatakse liidu territooriume, 
mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja majanduslike 
probleemidega, mis on seotud liidu 
hiljemalt 2050. aastaks kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessiga.

Or. en

Muudatusettepanek 138
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastust toetatakse liidu territooriume, 
mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja majanduslike 

Rahastust toetatakse liidu territooriume, 
mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste, territoriaalsete ja 
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probleemidega, mis on seotud 2050. 
aastaks liidu kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessiga.

majanduslike probleemidega, mis on 
seotud liidu 2050. aastaks 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
protsessiga.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastust toetatakse liidu territooriume, 
mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja majanduslike 
probleemidega, mis on seotud 2050. 
aastaks liidu kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessiga.

Rahastust toetatakse liidu territooriume, 
mis seisavad silmitsi tõsiste 
probleemidega, mis on seotud liidu 
kestlikumale majandusele ülemineku 
protsessiga.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastust toetatakse liidu territooriume, 
mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja majanduslike 
probleemidega, mis on seotud 2050. 
aastaks liidu kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessiga.

Rahastust toetatakse liidu territooriume, 
mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja majanduslike 
probleemidega, sealhulgas endisi 
kaevanduspiirkondi ja äärealasid, näiteks 
saari.

Or. fr

Muudatusettepanek 141
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastust võivad toetust saada ainult 
liikmesriigid, kes on pühendunud ELi 
2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamisele ja peavad kinni liidu 
põhiväärtustest, sealhulgas õigusriigi 
põhimõttest. Õigusriigi põhimõtte 
austamine on usaldusväärse 
finantsjuhtimise ja tulemusliku ELi-
poolse rahastamise oluline eeltingimus.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „toetusesaaja“ – avalik-õiguslik 
juriidiline isik, mis on asutatud 
liikmesriigis avalik-õigusliku asutusena või 
avaliku teenuse osutamise ülesandega 
eraõigusliku isikuna, kellega on rahastu 
raames sõlmitud toetusleping;

2. „toetusesaaja“ – avalik-õiguslik 
juriidiline isik, mis on asutatud 
liikmesriigis avalik-õigusliku asutusena või 
avaliku teenuse osutamise ülesandega 
eraõigusliku isikuna, riigiettevõttena või 
kohalikule või piirkondlikule asutusele 
kuuluva ettevõttena, kellega on rahastu 
raames sõlmitud toetusleping;

Or. en

Muudatusettepanek 143
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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3. „rahastamispartnerid“ – EIP, muud 
rahvusvahelised finantsasutused, riiklikud 
tugipangad ja finantsasutused, kellega 
komisjon sõlmib halduslepingu rahastu 
raames koostöö tegemiseks;

3. „rahastamispartnerid“ – EIP, muud 
rahvusvahelised finantsasutused, 
sealhulgas eraõiguslikud finantsasutused, 
riiklikud tugipangad ja finantsasutused, 
kellega komisjon sõlmib halduslepingu 
rahastu raames koostöö tegemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 144
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. „projekt“ – iga meede, mille 
komisjon on tunnistanud toetuskõlblikuks, 
rahaliselt ja tehniliselt sõltumatuks ning 
millel on eelnevalt kindlaks määratud 
eesmärk ja kindel ajavahemik, mille 
jooksul see tuleb rakendada ja lõpule viia;

4. „projekt“ – iga meede, mille 
komisjon on tunnistanud toetuskõlblikuks, 
rahaliselt ja tehniliselt sõltumatuks ning 
millel on eelnevalt kindlaks määratud 
eesmärk ja kindel ajavahemik, mille 
jooksul see tuleb rakendada ja lõpule viia; 
projektid, mida on juba alustatud, kuid 
mida ei saa rahaliste vahendite 
puudumise tõttu lõpule viia, võivad samuti 
olla selle rahastu raames 
rahastamiskõlblikud;

Or. en

Muudatusettepanek 145
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. „õiglase ülemineku territoriaalne 
kava“ – määruse [õiglase ülemineku fondi 
määrus] artikli 7 kohaselt koostatud ja 
komisjoni poolt heaks kiidetud kava;

5. „õiglase ülemineku territoriaalne 
kava“ – määruse [õiglase ülemineku fondi 
määrus] artikli 7 kohaselt koos asjaomaste 
territooriumide kohalike ja piirkondlike 
ametiasutustega ning kooskõlas määruse 
(EL).../... [uus ühissätete määrus] artiklis 
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6 sätestatud partnerluse põhimõttega 
koostatud ja komisjoni poolt heaks kiidetud 
kava;

Or. en

Muudatusettepanek 146
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. „õiglase ülemineku territoriaalne 
kava“ – määruse [õiglase ülemineku fondi 
määrus] artikli 7 kohaselt koostatud ja 
komisjoni poolt heaks kiidetud kava;

5. „õiglase ülemineku territoriaalne 
kava“ – määruse [õiglase ülemineku fondi 
määrus] artikli 7 kohaselt liikmesriikide 
poolt koos asjaomaste territooriumide 
kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja 
sidusrühmadega pärast nende 
territooriumidega peetud sisulisi 
konsultatsioone koostatud ja komisjoni 
poolt heaks kiidetud kava;

Or. en

Muudatusettepanek 147
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. „õiglase ülemineku territoriaalne 
kava“ – määruse [õiglase ülemineku fondi 
määrus] artikli 7 kohaselt koostatud ja 
komisjoni poolt heaks kiidetud kava;

5. „õiglase ülemineku territoriaalne 
kava“ – määruse [õiglase ülemineku 
fondi määrus] artikli 7 kohaselt asjaomaste 
kohalike ja piirkondlike omavalitsuste 
poolt sotsiaalpartnerite, piirkondliku 
kodanikuühiskonna ja erasektori 
esindajatega konsulteerides koostatud ja 
komisjoni poolt heaks kiidetud kava;

Or. en
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Muudatusettepanek 148
Henrike Hahn, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. „õiglase ülemineku territoriaalne 
kava“ – määruse [õiglase ülemineku fondi 
määrus] artikli 7 kohaselt koostatud ja 
komisjoni poolt heaks kiidetud kava;

5. „õiglase ülemineku territoriaalne 
kava“ – koos asjaomase territooriumi 
kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja 
sidusrühmadega määruse [õiglase 
ülemineku fondi määrus] artikli 7 kohaselt 
koostatud ja komisjoni poolt heaks kiidetud 
kava;

Or. en

Muudatusettepanek 149
Henrike Hahn, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a. "olulise kahju vältimise põhimõte“ 
– hoidumine „keskkonnaeesmärkide 
olulisest kahjustamisest“, mis on 
määratletud määruse (EL) 2020/852 
[taksonoomiamäärus] artiklis 17;

Or. en

Muudatusettepanek 150
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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6a. „täiendavus“ – toetus projektidele, 
mis ei tooda investeerimiskulude 
katmiseks piisavat omatulu ja mida 
seetõttu ei suudetaks sama ajakava 
kohaselt ellu viia ning mis aitavad kaasa 
artiklis 3 sätestatud üldeesmärkide 
saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6a. „üleminekukava“ –
 kliimaneutraalsuse ja muude kestlikkuse 
eesmärkide saavutamise kava kooskõlas 
ELi taksonoomia ja olulise kahju 
vältimise põhimõttega. Edusamme tuleks 
mõõta ühtlustatud kestlikkusnäitajate, 
tähtajaliste ja teaduspõhiste eesmärkide 
alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6a. „täiendavus“ – toetus projektidele, 
mis ei tooda investeerimiskulude 
katmiseks piisavat omatulu ja mis aitavad 
kaasa artiklis 3 sätestatud üldeesmärkide 
saavutamisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 153
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahastu üldeesmärk on lahendada 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiseid sotsiaal-
majanduslikke probleeme, et toetada neid 
liidu territooriume, mis on kindlaks 
määratud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades, mille 
liikmesriigid on koostanud kooskõlas 
määruse [õiglase ülemineku fondi määrus] 
artikliga 7.

1. Rahastu üldeesmärk on lahendada 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiseid sotsiaal-
majanduslikke probleeme, et toetada neid 
liidu territooriume, mis on kindlaks 
määratud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades, mille 
liikmesriigid on koostanud kooskõlas 
määruse [õiglase ülemineku fondi määrus] 
artikliga 7, ning aidata kaasa ELi poliitika 
eesmärkide, eelkõige liidu 2030. aasta 
kliima- ja energiaeesmärkide 
saavutamisele, mis on kindlaks määratud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EL) .../... [millega 
kehtestatakse kliimaneutraalsuse 
saavutamise raamistik ja muudetakse 
määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa 
kliimaseadus)] ning liidus 2050. aastaks 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule kooskõlas Pariisi kokkuleppe 
eesmärkidega ja reageerides vajadusele 
suurendada konkurentsivõimet. See peaks 
olema kooskõlas määrusega [määrus liidu 
eelarve kaitsmise kohta, juhul kui 
liikmesriikides esineb üldistunud puudusi 
õigusriigi toimimises].

Or. en

Muudatusettepanek 154
Henrike Hahn, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahastu üldeesmärk on lahendada 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiseid sotsiaal-
majanduslikke probleeme, et toetada neid 
liidu territooriume, mis on kindlaks 
määratud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades, mille 
liikmesriigid on koostanud kooskõlas 
määruse [õiglase ülemineku fondi määrus] 
artikliga 7.

1. Rahastu üldeesmärk on lahendada 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiseid sotsiaal-
majanduslikke ja keskkonnaprobleeme, et 
toetada neid liidu territooriume, mis on 
kindlaks määratud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades, mille 
liikmesriigid on koostanud kooskõlas 
määruse [õiglase ülemineku fondi määrus] 
artikliga 7, ning aidata kaasa ELi poliitika 
eesmärkide saavutamisele, eelkõige liidu 
uute 2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärkide saavutamisele ning 
liidus 2040. aastaks või varem 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule kooskõlas ÜRO kestliku 
arengu eesmärkide, Pariisi kokkuleppe ja 
Euroopa sotsiaalõiguste samba 
eesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahastu üldeesmärk on lahendada 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiseid sotsiaal-
majanduslikke probleeme, et toetada neid 
liidu territooriume, mis on kindlaks 
määratud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades, mille 
liikmesriigid on koostanud kooskõlas 
määruse [õiglase ülemineku fondi määrus] 
artikliga 7.

1. Rahastu üldeesmärk on lahendada 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiseid sotsiaal-
majanduslikke probleeme, et toetada neid 
liidu territooriume, mis on kindlaks 
määratud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades, mille 
liikmesriigid on koostanud Pariisi 
kokkuleppe eesmärkide kohaselt 
kooskõlas määruse [õiglase ülemineku 
fondi määrus] artikliga 7 ning tagades, et 
üleminek vähendab ebavõrdsust, avaldab 
uute kvaliteetsete töökohtade kaudu 
netomõju tööhõivele ning on kõigile 
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õiglane ja sotsiaalselt vastuvõetav.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahastu üldeesmärk on lahendada 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiseid sotsiaal-
majanduslikke probleeme, et toetada neid 
liidu territooriume, mis on kindlaks 
määratud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades, mille 
liikmesriigid on koostanud kooskõlas 
määruse [õiglase ülemineku fondi määrus] 
artikliga 7.

1. Rahastu üldeesmärk on lahendada 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiseid sotsiaal-
majanduslikke probleeme, tagades, et 
kedagi ei jäeta ülemineku tagajärjel 
kõrvale, ja toetada neid liidu territooriume, 
mis on kindlaks määratud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades, mille 
liikmesriigid on koostanud kooskõlas 
määruse [õiglase ülemineku fondi määrus] 
artikliga 7.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahastu üldeesmärk on lahendada 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiseid sotsiaal-
majanduslikke probleeme, et toetada neid 
liidu territooriume, mis on kindlaks 
määratud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades, mille 
liikmesriigid on koostanud kooskõlas 
määruse [õiglase ülemineku fondi määrus] 
artikliga 7.

1. Rahastu üldeesmärk on lahendada 
2050. aastaks kliimaneutraalsele 
majandusele üleminekust põhjustatud 
tõsiseid sotsiaal-majanduslikke probleeme, 
et toetada neid liidu territooriume, mis on 
kindlaks määratud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades, mille 
liikmesriigid on koostanud kooskõlas 
määruse [õiglase ülemineku fondi määrus] 
artikliga 7.
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Or. en

Muudatusettepanek 158
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahastu üldeesmärk on lahendada 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiseid sotsiaal-
majanduslikke probleeme, et toetada neid 
liidu territooriume, mis on kindlaks 
määratud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades, mille 
liikmesriigid on koostanud kooskõlas 
määruse [õiglase ülemineku fondi määrus] 
artikliga 7.

1. Rahastu üldeesmärk on lahendada 
kestlikumale majandusele üleminekust 
põhjustatud tõsiseid sotsiaal-majanduslikke 
probleeme, et toetada neid liidu 
territooriume, mis on kindlaks määratud 
õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades, 
mille liikmesriigid on koostanud kooskõlas 
määruse [õiglase ülemineku fondi määrus] 
artikliga 7.

Or. en

Muudatusettepanek 159
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahastu erieesmärk on suurendada 
avaliku sektori investeeringuid, et täita 
õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades 
kindlaks määratud piirkondade 
arenguvajadusi, hõlbustades selliste 
projektide rahastamist, mis ei tooda 
piisavat omatulu ja mida ilma liidu 
eelarvest antava toetuseta ei rahastataks.

2. Rahastu erieesmärk on suurendada 
avaliku sektori investeeringuid, et täita 
õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades 
kindlaks määratud piirkondade 
arenguvajadusi, hõlbustades selliste 
projektide rahastamist, mis lahendavad 
liidu 2050. aastaks kliimaneutraalsele 
majandusele üleminekuga seotud 
majanduslikke ja sotsiaalseid probleeme, 
kuid mis ei tooda piisavat omatulu ja mis 
ilma liidu eelarvest antava toetuseta ei 
saaks samas mahus või samas ajakavas 
projektirahastust.
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Or. en

Muudatusettepanek 160
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahastu erieesmärk on suurendada 
avaliku sektori investeeringuid, et täita 
õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades 
kindlaks määratud piirkondade 
arenguvajadusi, hõlbustades selliste 
projektide rahastamist, mis ei tooda 
piisavat omatulu ja mida ilma liidu 
eelarvest antava toetuseta ei rahastataks.

2. Rahastu erieesmärk on suurendada 
avaliku sektori investeeringuid, et täita 
õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades 
kindlaks määratud piirkondade 
arenguvajadusi, hõlbustades selliste 
projektide rahastamist, mis ei tooda 
piisavat omatulu.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahastu erieesmärk on suurendada 
avaliku sektori investeeringuid, et täita 
õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades 
kindlaks määratud piirkondade 
arenguvajadusi, hõlbustades selliste 
projektide rahastamist, mis ei tooda 
piisavat omatulu ja mida ilma liidu 
eelarvest antava toetuseta ei rahastataks.

2. Rahastu erieesmärk on parandada 
avaliku sektori investeeringute kvaliteeti, 
et täita õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades kindlaks määratud piirkondade 
arenguvajadusi, hõlbustades selliste 
projektide rahastamist, mis on piisavalt 
tõendanud, et nad ei tooda piisavat 
omatulu ja mida ilma liidu eelarvest antava 
toetuseta ei rahastataks.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahastu erieesmärk on suurendada 
avaliku sektori investeeringuid, et täita 
õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades 
kindlaks määratud piirkondade 
arenguvajadusi, hõlbustades selliste 
projektide rahastamist, mis ei tooda 
piisavat omatulu ja mida ilma liidu 
eelarvest antava toetuseta ei rahastataks.

2. Rahastu erieesmärk on suurendada 
avaliku sektori investeeringuid, et täita 
õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades 
kindlaks määratud piirkondade 
arenguvajadusi ja edendada piirkondlikku 
ühtekuuluvust, hõlbustades selliste 
projektide rahastamist, mis ei tooda 
piisavat omatulu ja mida ilma liidu 
eelarvest antava toetuseta ei rahastataks.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahastu erieesmärk on suurendada 
avaliku sektori investeeringuid, et täita 
õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades 
kindlaks määratud piirkondade 
arenguvajadusi, hõlbustades selliste 
projektide rahastamist, mis ei tooda 
piisavat omatulu ja mida ilma liidu 
eelarvest antava toetuseta ei rahastataks.

2. Rahastu erieesmärk on suurendada 
avaliku sektori investeeringuid, et täita 
õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades 
kindlaks määratud piirkondade 
arenguvajadusi, hõlbustades selliste 
projektide rahastamist, mis ei tooda 
piisavat omatulu ja mida ilma liidu 
eelarvest antava toetuseta ellu ei viidaks.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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3. Lõikes 2 osutatud erieesmärgi 
saavutamiseks on käesoleva määruse 
eesmärgiks ka anda vajaduse korral 
nõustamistoetust toetuskõlblike projektide 
ettevalmistamiseks, arendamiseks ja 
rakendamiseks. Nõustamistoetust antakse 
kooskõlas määruse [InvestEU määrus] 
artikli [20] alusel loodud InvestEU 
nõustamiskeskuse eeskirjade ja 
rakendusmeetoditega.

3. Lõikes 2 osutatud erieesmärgi 
saavutamiseks on käesoleva määruse 
eesmärgiks ka anda vajaduse korral 
nõustamistoetust toetuskõlblike projektide 
ettevalmistamiseks, arendamiseks ja 
rakendamiseks, sealhulgas taotluste 
esitamise etapis. Nõustamistoetust antakse 
kooskõlas määruse [InvestEU määrus] 
artikli [20] alusel loodud InvestEU 
nõustamiskeskuse eeskirjade ja 
rakendusmeetoditega.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud erieesmärgi 
saavutamiseks on käesoleva määruse 
eesmärgiks ka anda vajaduse korral 
nõustamistoetust toetuskõlblike projektide 
ettevalmistamiseks, arendamiseks ja 
rakendamiseks. Nõustamistoetust antakse 
kooskõlas määruse [InvestEU määrus] 
artikli [20] alusel loodud InvestEU 
nõustamiskeskuse eeskirjade ja 
rakendusmeetoditega.

3. Lõikes 2 osutatud erieesmärgi 
saavutamiseks võimaldab käesolev määrus 
ka anda vajaduse korral nõustamistoetust 
toetuskõlblike projektide 
ettevalmistamiseks, arendamiseks ja 
rakendamiseks. Nõustamistoetust antakse 
kooskõlas määruse [InvestEU määrus] 
artikli [20] alusel loodud InvestEU 
nõustamiskeskuse eeskirjade ja 
rakendusmeetoditega.

Or. en

Muudatusettepanek 166
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks liidu eelarves 
ajavahemikuks 2021-2027 eraldatud 

1. Ilma et see piiraks liidu eelarves 
ajavahemikuks 2021-2027 eraldatavate 
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lisavahendite kasutamist, rahastatakse 
käesoleva rahastu raames antavat toetust 
järgmistest allikatest:

lisavahendite kasutamist, rahastatakse 
käesoleva rahastu raames antava toetust, 
sealhulgas projektide ettevalmistamise, 
arendamise ja rakendamise 
nõustamistoetust, järgmistest allikatest:

Or. en

Muudatusettepanek 167
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liidu eelarvest eraldatavad vahendid 
summas 250 000 000 eurot 
jooksevhindades ja

a) liidu eelarvest eraldatavad vahendid 
summas 1 525 000 000 eurot 
jooksevhindades.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liidu eelarvest eraldatavad vahendid 
summas 250 000 000 eurot 
jooksevhindades ja

a) liidu eelarvest eraldatavad vahendid 
summas 300 000 000 eurot 2018. aasta 
hindades ja

Or. en

Muudatusettepanek 169
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõikes 2 osutatud sihtotstarbeline 
tulu kuni 1 275 000 000 eurot 
jooksevhindades.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 170
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõikes 2 osutatud sihtotstarbeline 
tulu kuni 1 275 000 000 eurot 
jooksevhindades.

b) lõikes 2 osutatud sihtotstarbeline 
tulu kuni 2 170 000 000 eurot 
jooksevhindades.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Pedro Marques

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõikes 2 osutatud sihtotstarbeline 
tulu kuni 1 275 000 000 eurot 
jooksevhindades.

b) lõikes 2 osutatud sihtotstarbeline 
tulu kuni 2 550 000 000 eurot 
jooksevhindades.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõikes 2 osutatud sihtotstarbeline 
tulu kuni 1 275 000 000 eurot 
jooksevhindades.

b) lõikes 2 osutatud sihtotstarbeline 
tulu kuni 1 275 000 000 eurot 2018. aasta 
hindades.

Or. en

Muudatusettepanek 173
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis b osutatud 
vahendid antakse tagasimaksetena 
käesoleva määruse I lisas loetletud 
programmide raames loodud 
rahastamisvahenditest kuni 275 000 000 
euro suuruses summas ja EFSI 
määrusega loodud ELi tagatise eraldiste 
ülejäägist kuni 1 000 000 000 euro 
ulatuses.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 174
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis b osutatud 
vahendid antakse tagasimaksetena 
käesoleva määruse I lisas loetletud 
programmide raames loodud 
rahastamisvahenditest kuni 275 000 000 
euro suuruses summas ja EFSI määrusega 
loodud ELi tagatise eraldiste ülejäägist 
kuni 1 000 000 000 euro ulatuses.

2. Lõike 1 punktis b osutatud 
vahendid antakse tagasimaksetena 
käesoleva määruse I lisas loetletud 
programmide raames loodud 
rahastamisvahenditest kuni 1 000 000 000 
euro suuruses summas ja EFSI määrusega 
loodud ELi tagatise eraldiste ülejäägist 
kuni 1 700 000 000 euro ulatuses.
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Or. en

Muudatusettepanek 175
Pedro Marques

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis b osutatud 
vahendid antakse tagasimaksetena 
käesoleva määruse I lisas loetletud 
programmide raames loodud 
rahastamisvahenditest kuni 275 000 000 
euro suuruses summas ja EFSI määrusega 
loodud ELi tagatise eraldiste ülejäägist 
kuni 1 000 000 000 euro ulatuses.

2. Lõike 1 punktis b osutatud 
vahendid antakse tagasimaksetena 
käesoleva määruse I lisas loetletud 
programmide raames loodud 
rahastamisvahenditest kuni 550 000 000 
euro suuruses summas ja EFSI määrusega 
loodud ELi tagatise eraldiste ülejäägist 
kuni 2 000 000 000 euro ulatuses.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud vahendeid võib 
täiendada liikmesriikide, kolmandate 
riikide ja liiduväliste asutuste rahalise 
osalusega. Neid vahendeid käsitatakse 
sihtotstarbelise välistuluna 
finantsmääruse artikli 21 lõike 5 
tähenduses.

3. Lõikes 1 osutatud vahendeid võib 
täiendada liikmesriikide rahalise osalusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 177
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud vahendeid võib 
täiendada liikmesriikide, kolmandate 
riikide ja liiduväliste asutuste rahalise 
osalusega. Neid vahendeid käsitatakse 
sihtotstarbelise välistuluna finantsmääruse 
artikli 21 lõike 5 tähenduses.

3. Lõikes 1 osutatud vahendeid võib 
täiendada liikmesriikide rahalise osalusega. 
Neid vahendeid käsitatakse sihtotstarbelise 
välistuluna finantsmääruse artikli 21 lõike 
5 tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 178
José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina finantsmääruse artikli 
21 lõike 3 punktist f käsitatakse lõike 1 
punktis b osutatud tagasimaksetest 
tulenevaid vahendeid sihtotstarbelise 
välistuluna finantsmääruse artikli 21 
lõike 5 tähenduses. Erandina 
finantsmääruse artikli 213 lõike 4 
punktist a käsitatakse lõike 1 punktis b 
osutatud EFSI eraldiste ülejäägist 
tulenevaid vahendeid sihtotstarbelise 
välistuluna finantsmääruse artikli 21 
lõike 5 tähenduses

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 179
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina finantsmääruse artikli 21 4. Täielikult järgitakse 



AM\1212239ET.docx 101/155 PE657.150v01-00

ET

lõike 3 punktist f käsitatakse lõike 1 
punktis b osutatud tagasimaksetest 
tulenevaid vahendeid sihtotstarbelise 
välistuluna finantsmääruse artikli 21 
lõike 5 tähenduses. Erandina 
finantsmääruse artikli 213 lõike 4 punktist 
a käsitatakse lõike 1 punktis b osutatud 
EFSI eraldiste ülejäägist tulenevaid 
vahendeid sihtotstarbelise välistuluna 
finantsmääruse artikli 21 lõike 5 
tähenduses

finantsmääruse artikli 21 lõike 3 punkti f ja 
artikli 213 lõiget 4.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kuni 2 % lõikes 1 osutatud 
vahenditest võib kasutada rahastu 
rakendamiseks antava tehnilise ja 
haldusabi jaoks, näiteks ettevalmistus-, 
järelevalve-, kontrolli-, auditeerimis- ja 
hindamistegevuseks, sealhulgas ettevõtte 
info- ja tehnoloogiasüsteemide jaoks, ning 
rahastamispartnerite halduskuludeks ja -
tasudeks.

5. Kuni 2 % lõikes 1 osutatud 
vahenditest võib kasutada rahastu 
rakendamiseks antava tehnilise ja 
haldusabi jaoks, näiteks ettevalmistus-, 
järelevalve-, kontrolli-, auditeerimis- ja 
hindamistegevuseks, sealhulgas ettevõtte 
info- ja tehnoloogiasüsteemide jaoks, ning 
rahastamispartnerite halduskuludeks ja -
tasudeks. Suuremad tehnilise ja haldusabi 
summad võib taotluse korral teha 
kättesaadavaks toetusesaajatele, kelle 
haldussuutlikkus on tehnoloogiliste 
seadmete, personali ja infrastruktuuri 
osas väiksem.

Or. en

Muudatusettepanek 181
Henrike Hahn, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kuni 2 % lõikes 1 osutatud 
vahenditest võib kasutada rahastu 
rakendamiseks antava tehnilise ja 
haldusabi jaoks, näiteks ettevalmistus-, 
järelevalve-, kontrolli-, auditeerimis- ja 
hindamistegevuseks, sealhulgas ettevõtte 
info- ja tehnoloogiasüsteemide jaoks, ning 
rahastamispartnerite halduskuludeks ja -
tasudeks.

5. Kuni 2 % lõikes 1 osutatud 
vahenditest võib kasutada rahastu 
rakendamiseks antava tehnilise ja 
haldusabi jaoks, näiteks ettevalmistus-, 
järelevalve-, kontrolli-, auditeerimis-, 
teabe-, teavitamis-, avalikustamis- ja 
hindamistegevuseks, sealhulgas ettevõtte 
info- ja tehnoloogiasüsteemide jaoks, ning 
rahastamispartnerite halduskuludeks.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kuni 2 % lõikes 1 osutatud 
vahenditest võib kasutada rahastu 
rakendamiseks antava tehnilise ja 
haldusabi jaoks, näiteks ettevalmistus-, 
järelevalve-, kontrolli-, auditeerimis- ja 
hindamistegevuseks, sealhulgas ettevõtte 
info- ja tehnoloogiasüsteemide jaoks, ning 
rahastamispartnerite halduskuludeks ja -
tasudeks.

5. Kuni 1 % lõikes 1 osutatud 
vahenditest võib kasutada rahastu 
rakendamiseks antava tehnilise ja 
haldusabi jaoks, näiteks ettevalmistus-, 
järelevalve-, kontrolli-, auditeerimis- ja 
hindamistegevuseks, sealhulgas ettevõtte 
info- ja tehnoloogiasüsteemide jaoks, ning 
rahastamispartnerite halduskuludeks ja -
tasudeks.

Or. fr

Muudatusettepanek 183
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kuni 25 000 000 eurot lõikes 1 
osutatud ressursside hulka kuuluvatest 

6. Kuni 50 000 000 eurot lõikes 1 
osutatud ressursside hulka kuuluvatest 
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vahenditest eraldatakse artikli 3 lõikes 3 
osutatud tegevusele.

vahenditest eraldatakse artikli 3 lõikes 3 
osutatud tegevusele.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4a
Juurdepääs ressurssidele

1. Rahastule juurdepääsu tingimuseks on 
riikliku eesmärgi vastuvõtmine 
kliimaneutraalsuse saavutamiseks 2050. 
aastaks. Nende liikmesriikide puhul, kes 
ei ole veel võtnud kliimaneutraalsuse 
riiklikku eesmärki, vabastatakse ainult 50 
% riiklikust eraldisest ning ülejäänud 50 
% tehakse kättesaadavaks pärast seda, kui 
nad on selle eesmärgi vastu võtnud.
2. Rahastule juurdepääsu tingimuseks on 
õigusriigi põhimõtte austamine, mis on 
usaldusväärse finantsjuhtimise ja mõjusa 
ELi-poolse rahastamise oluline 
eeltingimus, samuti inimõiguste, 
sealhulgas vähemuste õiguste, näiteks 
LGBTI-inimeste õiguste austamine, mida 
mitmes liikmesriigis kahjustatakse 
LGBTI-vabade piirkondade loomise 
tulemusel. Komisjon lükkab tagasi 
taotlused, mille on esitanud kohalikud 
ametiasutused, kes on võtnud vastu 
deklaratsiooni LGBT-vabade alades 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Sirpa Pietikäinen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu toetust antakse rahastu 
raames toetuste vormis vastavalt 
finantsmääruse VIII jaotisele.

1. Liidu toetust antakse rahastu 
raames toetuste vormis vastavalt 
finantsmääruse VIII jaotisele, kui on 
esitatud komisjoni poolt heaks kiidetud 
riiklikud kestlikud ülemineku kavad.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahastust antavat liidu toetust 
rakendatakse eelarve otsese täitmise 
korras kooskõlas finantsmäärusega.

2. Rahastust antavat liidu toetust 
rakendatakse koostöös liikmesriikidega 
toimuva eelarve täitmise vormis.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Komisjon tagab, et valimisprotsessi 
alguses korraldatakse mõjus 
teavituskampaania ning et teave 
projektikonkursside kohta tehakse otse 
kättesaadavaks kõigile ELi 
ametiasutustele. Aktiivselt tuleks 
edendada ka taotlejatele pakutavat 
tehnilist ja haldustuge käsitlevat teavet.

Or. en
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Muudatusettepanek 188
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetuste puhul, mis on antud 
hiljemalt 31. detsembril 2024 algatatud 
projektikonkursside alusel, ei tohi 
liikmesriigi toetuskõlblikele projektidele 
antav liidu toetus ületada riiklikke 
eraldisi, mis on sätestatud komisjoni poolt 
lõike 4 kohaselt vastu võetavas otsuses.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 189
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetuste puhul, mis on antud 
hiljemalt 31. detsembril 2024 algatatud 
projektikonkursside alusel, ei tohi 
liikmesriigi toetuskõlblikele projektidele 
antav liidu toetus ületada riiklikke eraldisi, 
mis on sätestatud komisjoni poolt lõike 4 
kohaselt vastu võetavas otsuses.

2. Toetuste puhul, mis on antud 
hiljemalt mitmeaastase finantsraamistiku 
(2021–2027) kehtivuse ajal algatatud 
projektikonkursside alusel, ei tohi 
liikmesriigi toetuskõlblikele projektidele 
antav liidu toetus ületada riiklikke eraldisi, 
mis on sätestatud komisjoni poolt lõike 4 
kohaselt vastu võetavas otsuses.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetuste puhul, mis on antud 
hiljemalt 31. detsembril 2024 algatatud 
projektikonkursside alusel, ei tohi 
liikmesriigi toetuskõlblikele projektidele 
antav liidu toetus ületada riiklikke eraldisi, 
mis on sätestatud komisjoni poolt lõike 4 
kohaselt vastu võetavas otsuses.

2. Toetuste puhul, mis on antud 
hiljemalt pärast mitmeaastast 
finantsraamistikku (2021–2027) algatatud 
projektikonkursside alusel, ei tohi 
liikmesriigi toetuskõlblikele projektidele 
antav liidu toetus ületada riiklikke eraldisi, 
mis on sätestatud komisjoni poolt lõike 4 
kohaselt vastu võetavas otsuses.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toetuste puhul, mis on antud 
alates 1. jaanuarist 2025 käivitatud 
projektikonkursside alusel, antakse 
toetuskõlblikele projektidele liidu toetust 
ilma eelnevalt kindlaksmääratud riikliku 
eraldiseta ja konkurentsipõhiselt liidu 
tasandil kuni järelejäänud vahendite 
ammendumiseni. Selliste toetuste 
andmisel võetakse arvesse vajadust tagada 
investeeringute prognoositavus ja 
edendada piirkondlikku lähenemist.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 192
Henrike Hahn, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toetuste puhul, mis on antud alates 3. Toetuste puhul, mis on antud alates 
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1. jaanuarist 2025 käivitatud 
projektikonkursside alusel, antakse 
toetuskõlblikele projektidele liidu toetust 
ilma eelnevalt kindlaksmääratud riikliku 
eraldiseta ja konkurentsipõhiselt liidu 
tasandil kuni järelejäänud vahendite 
ammendumiseni. Selliste toetuste andmisel 
võetakse arvesse vajadust tagada 
investeeringute prognoositavus ja edendada 
piirkondlikku lähenemist.

1. jaanuarist 2025 käivitatud 
projektikonkursside alusel, antakse 
toetuskõlblikele projektidele liidu toetust 
ilma eelnevalt kindlaksmääratud riikliku 
eraldiseta ja konkurentsipõhiselt liidu 
tasandil kuni järelejäänud vahendite 
ammendumiseni. Selliste toetuste andmisel 
pööratakse erilist tähelepanu määruse 
.../... [uus ühissätete määrus] artikli [102 
lõikes 2] osutatud vähem arenenud 
piirkondadele ja võetakse arvesse vajadust 
tagada investeeringute prognoositavus ja 
edendada piirkondlikku majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset sidusust.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toetuste puhul, mis on antud 
alates 1. jaanuarist 2025 käivitatud 
projektikonkursside alusel, antakse 
toetuskõlblikele projektidele liidu toetust 
ilma eelnevalt kindlaksmääratud riikliku 
eraldiseta ja konkurentsipõhiselt liidu 
tasandil kuni järelejäänud vahendite 
ammendumiseni. Selliste toetuste 
andmisel võetakse arvesse vajadust tagada 
investeeringute prognoositavus ja 
edendada piirkondlikku lähenemist.

3. Toetuskõlblikele projektidele 
antakse liidu toetust ilma eelnevalt 
kindlaksmääratud riikliku eraldiseta ja 
konkurentsipõhiselt, tagades samal ajal 
investeeringute prognoositavuse ning 
järgides elujõulisusel ja riskidel põhinevat 
lähenemisviisi.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toetuste puhul, mis on antud alates 
1. jaanuarist 2025 käivitatud 
projektikonkursside alusel, antakse 
toetuskõlblikele projektidele liidu toetust 
ilma eelnevalt kindlaksmääratud riikliku 
eraldiseta ja konkurentsipõhiselt liidu 
tasandil kuni järelejäänud vahendite 
ammendumiseni. Selliste toetuste andmisel 
võetakse arvesse vajadust tagada 
investeeringute prognoositavus ja edendada 
piirkondlikku lähenemist.

3. Toetuste puhul, mis on antud alates 
1. jaanuarist 2025 käivitatud 
projektikonkursside alusel, antakse 
toetuskõlblikele projektidele liidu toetust 
ilma eelnevalt kindlaksmääratud riikliku 
eraldiseta ja konkurentsipõhiselt liidu 
tasandil kuni järelejäänud vahendite 
ammendumiseni, tagades siiski võrdse 
geograafilise kaetuse. Selliste toetuste 
andmisel võetakse arvesse vajadust tagada 
investeeringute prognoositavus ja edendada 
piirkondlikku lähenemist.

Or. en

Muudatusettepanek 195
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toetuste puhul, mis on antud alates 
1. jaanuarist 2025 käivitatud 
projektikonkursside alusel, antakse 
toetuskõlblikele projektidele liidu toetust 
ilma eelnevalt kindlaksmääratud riikliku 
eraldiseta ja konkurentsipõhiselt liidu 
tasandil kuni järelejäänud vahendite 
ammendumiseni. Selliste toetuste andmisel 
võetakse arvesse vajadust tagada 
investeeringute prognoositavus ja edendada 
piirkondlikku lähenemist.

3. Toetuste puhul, mis on antud pärast 
lõikes 2 osutatud ajavahemikku, antakse 
toetuskõlblikele projektidele liidu toetust 
ilma eelnevalt kindlaksmääratud riikliku 
eraldiseta ja konkurentsipõhiselt liidu 
tasandil kuni järelejäänud vahendite 
ammendumiseni. Selliste toetuste andmisel 
võetakse arvesse vajadust tagada 
investeeringute prognoositavus ja edendada 
piirkondlikku ja territoriaalset sidusust.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toetuste puhul, mis on antud alates 
1. jaanuarist 2025 käivitatud 
projektikonkursside alusel, antakse 
toetuskõlblikele projektidele liidu toetust 
ilma eelnevalt kindlaksmääratud riikliku 
eraldiseta ja konkurentsipõhiselt liidu 
tasandil kuni järelejäänud vahendite 
ammendumiseni. Selliste toetuste andmisel 
võetakse arvesse vajadust tagada 
investeeringute prognoositavus ja edendada 
piirkondlikku lähenemist.

3. Toetuste puhul, mis on antud pärast 
mitmeaastast finantsraamistikku (2021–
2027) käivitatud projektikonkursside 
alusel, antakse toetuskõlblikele 
projektidele liidu toetust ilma eelnevalt 
kindlaksmääratud riikliku eraldiseta ja 
konkurentsipõhiselt liidu tasandil kuni 
järelejäänud vahendite ammendumiseni. 
Selliste toetuste andmisel võetakse arvesse 
vajadust tagada investeeringute 
prognoositavus ja edendada piirkondlikku 
lähenemist.

Or. en

Muudatusettepanek 197
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab rakendusaktiga 
vastu otsuse, milles sätestatakse määruse 
[õiglase ülemineku fondi määrus] I lisas 
sätestatud metoodika kohaldamisest 
tulenevad eraldised iga liikmesriigi kohta 
protsentidena olemasolevatest 
koguvahenditest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Õiglase ülemineku fondi avaliku sektori laenurahastule ei tohiks ette näha geograafilist 
sihtotstarvet.

Muudatusettepanek 198
Henrike Hahn, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab rakendusaktiga 
vastu otsuse, milles sätestatakse määruse 
[õiglase ülemineku fondi määrus] I lisas 
sätestatud metoodika kohaldamisest 
tulenevad eraldised iga liikmesriigi kohta 
protsentidena olemasolevatest 
koguvahenditest.

4. Komisjon võtab rakendusaktiga 
vastu otsuse, milles sätestatakse määruse 
[õiglase ülemineku fondi määrus] I lisas 
sätestatud metoodika ja 
ümberjagamisteguri (võttes arvesse 
määruse .../... [uus ühissätete määrus] 
artikli [102 lõikes 2] osutatud vähem 
arenenud piirkondade vajadusi) 
kohaldamisest tulenevad eraldised iga 
liikmesriigi kohta protsentidena 
olemasolevatest koguvahenditest.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab rakendusaktiga 
vastu otsuse, milles sätestatakse määruse 
[õiglase ülemineku fondi määrus] I lisas 
sätestatud metoodika kohaldamisest 
tulenevad eraldised iga liikmesriigi kohta 
protsentidena olemasolevatest 
koguvahenditest.

4. Komisjon võtab rakendusaktiga 
vastu otsuse, milles sätestatakse määruse 
[õiglase ülemineku fondi määrus] I lisas 
sätestatud metoodika kohaldamisest 
tulenevad eraldised iga liikmesriigi kohta 
protsentidena käesoleva määruse artikli 4 
lõikes 1 osutatud vahenditest.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab rakendusaktiga 4. Komisjon võtab delegeeritud 
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vastu otsuse, milles sätestatakse määruse 
[õiglase ülemineku fondi määrus] I lisas 
sätestatud metoodika kohaldamisest 
tulenevad eraldised iga liikmesriigi kohta 
protsentidena olemasolevatest 
koguvahenditest.

õigusaktiga vastu otsuse, milles 
sätestatakse määruse [õiglase ülemineku 
fondi määrus] I lisas sätestatud metoodika 
kohaldamisest tulenevad eraldised iga 
liikmesriigi kohta protsentidena 
olemasolevatest koguvahenditest.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab rakendusaktiga 
vastu otsuse, milles sätestatakse määruse 
[õiglase ülemineku fondi määrus] I lisas 
sätestatud metoodika kohaldamisest 
tulenevad eraldised iga liikmesriigi kohta 
protsentidena olemasolevatest 
koguvahenditest.

4. Komisjon võtab delegeeritud 
õigusaktiga vastu otsuse, milles 
sätestatakse määruse [õiglase ülemineku 
fondi määrus] I lisas sätestatud metoodika 
kohaldamisest tulenevad eraldised iga 
liikmesriigi kohta protsentidena 
olemasolevatest koguvahenditest.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne rahastamispartneriga rahastu 
rakendamist allkirjastavad komisjon ja 
kõnealune rahastamispartner 
halduslepingu. Lepingus sätestatakse iga 
lepingupoole õigused ja kohustused, 
sealhulgas auditeerimis- ja 
teabevahetuskord.

Enne rahastamispartneriga rahastu 
rakendamist allkirjastavad komisjon ja 
kõnealune rahastamispartner 
halduslepingu. Lepingus sätestatakse iga 
lepingupoole õigused ja kohustused, 
sealhulgas kohustuslik auditeerimis- ja 
teabevahetuskord.

Or. fr
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Muudatusettepanek 203
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) projektidel on märgatav mõju 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiste 
sotsiaalsete, majanduslike või 
keskkonnaalaste probleemide 
lahendamisele ning neist saavad kasu 
õiglase ülemineku territoriaalses kavas 
kindlaksmääratud territooriumid, isegi kui 
kõnealuseid projekte kõnealustel 
territooriumidel ei rakendata;

a) projektidel on märgatav mõju 
üleminekust liidu 2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärkide suunas, mis on 
kehtestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL).../... [millega 
kehtestatakse kliimaneutraalsuse 
saavutamise raamistik ja muudetakse 
määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa 
kliimaseadus)], ning kliima- ja CO2-
neutraalsele majandusele liidus 2050. 
aastaks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) .../... [määrus, 
millega luuakse raamistik jätkusuutlike 
investeeringute hõlbustamiseks] 
põhjustatud tõsiste sotsiaalsete, 
majanduslike või keskkonnaalaste 
probleemide lahendamisele ning neist 
saavad kasu õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas kindlaksmääratud 
territooriumid, isegi kui kõnealuseid 
projekte kõnealustel territooriumidel ei 
rakendata;

Or. en

Muudatusettepanek 204
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) projektidel on märgatav mõju 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiste 

a) projektidel on märgatav mõju liidus 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust hiljemalt 2050. aastaks 
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sotsiaalsete, majanduslike või 
keskkonnaalaste probleemide 
lahendamisele ning neist saavad kasu 
õiglase ülemineku territoriaalses kavas 
kindlaksmääratud territooriumid, isegi kui 
kõnealuseid projekte kõnealustel 
territooriumidel ei rakendata;

(kooskõlas Pariisi kokkuleppe 
eesmärkidega piirata maailma 
temperatuuri tõusu alla 2 °C) põhjustatud 
tõsiste sotsiaalsete, majanduslike või 
keskkonnaalaste probleemide 
lahendamisele ning neist saavad kasu 
õiglase ülemineku territoriaalses kavas 
kindlaksmääratud territooriumid, isegi kui 
kõnealuseid projekte kõnealustel 
territooriumidel ei rakendata;

Or. en

Muudatusettepanek 205
Henrike Hahn, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) projektidel on märgatav mõju 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiste 
sotsiaalsete, majanduslike või 
keskkonnaalaste probleemide 
lahendamisele ning neist saavad kasu 
õiglase ülemineku territoriaalses kavas 
kindlaksmääratud territooriumid, isegi kui 
kõnealuseid projekte kõnealustel 
territooriumidel ei rakendata;

a) projektidel on märgatav mõju liidu 
uutele 2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärkidele ning liidus 2040. 
aastaks või varem kliimaneutraalsele 
majandusele üleminekust põhjustatud 
tõsiste sotsiaalsete, majanduslike või 
keskkonnaalaste probleemide 
lahendamisele ning need aitavad kaasa 
õiglase ülemineku territoriaalses kavas 
kindlaksmääratud territooriumide 
eesmärkide ja vajaduste saavutamisele, 
isegi kui kõnealuseid projekte kõnealustel 
territooriumidel ei rakendata;

Or. en

Muudatusettepanek 206
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt a



PE657.150v01-00 114/155 AM\1212239ET.docx

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) projektidel on märgatav mõju 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiste 
sotsiaalsete, majanduslike või 
keskkonnaalaste probleemide 
lahendamisele ning neist saavad kasu 
õiglase ülemineku territoriaalses kavas 
kindlaksmääratud territooriumid, isegi kui 
kõnealuseid projekte kõnealustel 
territooriumidel ei rakendata;

a) ELi taksonoomia ja põhimõttega 
„ei kahjusta oluliselt“ kooskõlas olevatel 
projektidel on märgatav mõju 
kliimaneutraalsele majandusele ja 
ringmajandusele üleminekust põhjustatud 
tõsiste sotsiaalsete, majanduslike või 
keskkonnaalaste probleemide 
lahendamisele ning neist saavad kasu 
õiglase ülemineku territoriaalses kavas 
kindlaksmääratud territooriumid, isegi kui 
kõnealuseid projekte kõnealustel 
territooriumidel ei rakendata;

Or. en

Muudatusettepanek 207
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) projektidel on märgatav mõju 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiste 
sotsiaalsete, majanduslike või 
keskkonnaalaste probleemide 
lahendamisele ning neist saavad kasu 
õiglase ülemineku territoriaalses kavas 
kindlaksmääratud territooriumid, isegi kui 
kõnealuseid projekte kõnealustel 
territooriumidel ei rakendata;

a) projektidel on märgatav mõju 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiste 
sotsiaalsete, majanduslike või 
keskkonnaalaste probleemide 
lahendamisele, kuna nendega tagatakse 
kliimaülemineku saavutamine õiglaselt ja 
mitte kedagi kõrvale jättes ning neist 
saavad kasu õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas kindlaksmääratud 
territooriumid, isegi kui kõnealuseid 
projekte kõnealustel territooriumidel ei 
rakendata;

Or. en

Muudatusettepanek 208
Frances Fitzgerald

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 8 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) projektidel on märgatav mõju 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiste 
sotsiaalsete, majanduslike või 
keskkonnaalaste probleemide 
lahendamisele ning neist saavad kasu 
õiglase ülemineku territoriaalses kavas 
kindlaksmääratud territooriumid, isegi kui 
kõnealuseid projekte kõnealustel 
territooriumidel ei rakendata;

a) projektid on näidanud selget ja 
mõõdetavat mõju ja väljundnäitajaid 
liidus 2050. aastaks kliimaneutraalsele 
majandusele üleminekust põhjustatud 
tõsiste sotsiaalsete, majanduslike või 
keskkonnaalaste probleemide 
lahendamisel ning neist saavad kasu 
õiglase ülemineku territoriaalses kavas 
kindlaksmääratud territooriumid, isegi kui 
kõnealuseid projekte kõnealustel 
territooriumidel ei rakendata;

Or. en

Muudatusettepanek 209
Alfred Sant

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) projektidel on märgatav mõju 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiste 
sotsiaalsete, majanduslike või 
keskkonnaalaste probleemide 
lahendamisele ning neist saavad kasu 
õiglase ülemineku territoriaalses kavas 
kindlaksmääratud territooriumid, isegi kui 
kõnealuseid projekte kõnealustel 
territooriumidel ei rakendata;

a) projektidel on märgatav mõju 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiste 
sotsiaalsete, majanduslike, geograafiliste, 
keskkonnaalaste, haridusalaste või 
tehniliste probleemide lahendamisele ning 
neist saavad kasu õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas kindlaksmääratud 
territooriumid, isegi kui kõnealuseid 
projekte kõnealustel territooriumidel ei 
rakendata;

Or. en

Muudatusettepanek 210
Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt a



PE657.150v01-00 116/155 AM\1212239ET.docx

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) projektidel on märgatav mõju 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiste 
sotsiaalsete, majanduslike või 
keskkonnaalaste probleemide 
lahendamisele ning neist saavad kasu 
õiglase ülemineku territoriaalses kavas 
kindlaksmääratud territooriumid, isegi kui 
kõnealuseid projekte kõnealustel 
territooriumidel ei rakendata;

a) projektidel on märgatav mõju 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiste 
sotsiaalsete, majanduslike või 
keskkonnaalaste probleemide 
lahendamisele ning neist saavad kasu 
õiglase ülemineku territoriaalses kavas 
kindlaksmääratud territooriumid;

Or. fr

Muudatusettepanek 211
José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) projektidel on märgatav mõju 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiste 
sotsiaalsete, majanduslike või 
keskkonnaalaste probleemide 
lahendamisele ning neist saavad kasu 
õiglase ülemineku territoriaalses kavas 
kindlaksmääratud territooriumid, isegi kui 
kõnealuseid projekte kõnealustel 
territooriumidel ei rakendata;

a) projektidel on märgatav mõju 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiste 
sotsiaalsete, majanduslike, territoriaalsete 
või keskkonnaalaste probleemide 
lahendamisele ning neist saavad kasu 
õiglase ülemineku territoriaalses kavas 
kindlaksmääratud territooriumid, isegi kui 
kõnealuseid projekte kõnealustel 
territooriumidel ei rakendata;

Or. en

Muudatusettepanek 212
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(a) projektidel on märgatav mõju 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiste 
sotsiaalsete, majanduslike või 
keskkonnaalaste probleemide 
lahendamisele ning neist saavad kasu 
õiglase ülemineku territoriaalses kavas 
kindlaksmääratud territooriumid, isegi kui 
kõnealuseid projekte kõnealustel 
territooriumidel ei rakendata;

a) projektidel on mõõdetav, oluline ja 
piisavalt tõendatud mõju kestlikumale 
majandusele üleminekust põhjustatud 
tõsise sotsiaalse, majandusliku või 
keskkonnaalase kahjuliku mõjuga 
tegelemisele ning neist saavad kasu õiglase 
ülemineku territoriaalses kavas 
kindlaksmääratud territooriumid;

Or. en

Muudatusettepanek 213
Henrike Hahn, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) projektid on kooskõlas 
kriteeriumidega, mis on kehtestatud 
määrusega (EL) 2020/852, millega 
kehtestatakse kestlike investeeringute 
hõlbustamise raamistik 
[taksonoomiamäärus];

Or. en

Muudatusettepanek 214
Henrike Hahn, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ab) projektid aitavad kaasa 
ökoloogilisele üleminekule ja on 
kooskõlas liidu keskkonnaeesmärkidega;

Or. en
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Muudatusettepanek 215
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) projektid ei saa toetust ühegi teise 
liidu programmi raames;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 216
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) projektid ei saa toetust ühegi teise 
liidu programmi raames;

b) projektid ei kahjusta 
märkimisväärselt ühtegi ELi 
taksonoomiamääruses sätestatud 
keskkonnaeesmärki ega saa toetust ühegi 
teise liidu programmi raames;

Or. en

Muudatusettepanek 217
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) projektid ei saa toetust ühegi teise 
liidu programmi raames;

b) projektid ei saa samadeks 
meetmeteks toetust ühegi teise liidu 
programmi raames;

Or. en
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Muudatusettepanek 218
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) projektid, millega otseselt või 
kaudselt toetatakse investeeringuid, mis 
on seotud fossiilkütuste tootmise, 
töötlemise, turustamise, ladustamise, 
transpordi või põlemisega.

Or. en

Muudatusettepanek 219
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) projekti on kaasatud ainult ELi 
liikmesriikide alltöövõtjad;

Or. en

Muudatusettepanek 220
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) projektid saavad rahastu raames 
rahastamispartnerilt laenu ning

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 221
Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) projektid ei tooda piisavat omatulu, 
mis võimaldaks neid rahastada ilma liidu 
eelarvest antava toetuseta.

d) projektid ei tooda piisavat omatulu, 
mis võimaldaks neid rahastada ilma liidu 
eelarvest antava toetuseta, mida kinnitab 
kahe sõltumatu audiitorühingu antud 
hinnangu keskmine tulemus.

Or. fr

Muudatusettepanek 222
Frances Fitzgerald

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) projektid ei tooda piisavat omatulu, 
mis võimaldaks neid rahastada ilma liidu 
eelarvest antava toetuseta.

d) projektid ei tooda piisavat omatulu 
ega võimaldaks saada rahastamist samas 
mahus või sama aja jooksul ilma liidu 
eelarvest antava toetuseta.

Or. en

Muudatusettepanek 223
José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) projektid ei tooda piisavat omatulu, 
mis võimaldaks neid rahastada ilma liidu 
eelarvest antava toetuseta.

d) projektid ei tooda üleminekuga 
seotud probleemidega tegelemiseks 
piisavat omatulu, mis võimaldaks neid 
rahastada ilma liidu eelarvest antava 
toetuseta.
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Or. en

Muudatusettepanek 224
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) projektid ei tooda piisavat omatulu, 
mis võimaldaks neid rahastada ilma liidu 
eelarvest antava toetuseta.

d) projektid ei tooda piisavat omatulu 
ning neid ei viitaks ellu ilma liidu 
eelarvest antava toetuseta.

Or. en

Muudatusettepanek 225
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) erandina esimese lõigu punktist b 
on rahastust liidu toetust saavateks 
projektideks võimalik saada nõustamise ja 
tehnilise abiga seotud toetust nende 
ettevalmistamiseks, arendamiseks või 
rakendamiseks ka muudest liidu 
programmidest.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) projekti eesmärk on tagada 
finantsiline elujõulisus kogu projekti 
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kestuse jooksul, pöörates samal ajal 
tähelepanu majanduslikele ja 
sotsiaalsetele kuludele, mis kaasnevad 
liidu üleminekuga kliimaneutraalsele 
majandusele 2050. aastaks.

Or. en

Muudatusettepanek 227
Henrike Hahn, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) projektidele on antud soolise mõju 
hinnang; 

Or. en

Muudatusettepanek 228
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Projektid, mida toetatakse EIP ja muu 
rahastamispartneri poolt rahastu raames 
antud laenudega ja mis vastavad esimeses 
lõigud määratletud 
kõlblikkuskriteeriumidele, vabastatakse 
stabiilsuse ja kasvu paktis määratletud 
liikmesriigi eelarvepuudujäägi ja võla 
arvutamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Henrike Hahn, Alexandra Geese
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
suunised selle kohta, kuidas teha esimese 
lõigu punktis d a osutatud 
mõjuhinnangut, ning täpsustab esitatava 
teabe ja andmete sisu ja vormi. Need 
suunised töötatakse välja koostöös 
rakenduspartneritega ning pärast 
konsulteerimist asjaomaste ekspertide ja 
sidusrühmadega, eelkõige liikmesriikide 
naisorganisatsioonidega.

Or. en

Muudatusettepanek 230
Henrike Hahn, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Välistatud tegevus

Selle rahastu raames antava liidu toetuse 
kohaldamisalast jäetakse välja järgmised 
tegevused:
a) tuumajaamade dekomisjoneerimine, 
ülalpidamine, kohandamine või ehitamine 
ning tuumajäätmete käitlemine ja 
ladustamine;
b) tubaka ja tubakatoodete valmistamine, 
töötlemine, jaotus ja turustamine;
investeeringud fossiilkütuste tootmisse, 
töötlemisse, jaotusse, ladustamisse või 
põlemisse;
investeeringud lennujaama- ja kiirteede 
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taristusse;
e) projektid, mis ei ole kooskõlas liidu 
kliima- ja keskkonnaeesmärkide 
saavutamisega või on ühitamatud 
määrusega (EL) 2020/852, millega 
kehtestatakse kestlike investeeringute 
hõlbustamise raamistik, 
[taksonoomiamäärus] sätestatud 
põhimõttega „ära tekita kahju“ või mis 
tahes muud investeeringud, mis 
takistaksid vähese CO2-heitega 
alternatiivide väljatöötamist ja 
kasutuselevõttu või tooksid kaasa seotuse 
efekti.

Or. en

Muudatusettepanek 231
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8a
Komisjon võtab vastu loetelu välistatud 
investeeringutest, mis takistavad Pariisi 
kokkuleppes ja rohelises kokkuleppes 
sätestatud eesmärkide saavutamist ega ole 
kooskõlas EIP energia rahastamise 
poliitikaga ning mis seetõttu ei saa 
rahastust antavat liidu toetust.

Or. en

Muudatusettepanek 232
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Olenemata finantsmääruse artiklis 197 
sätestatud kriteeriumidest võivad käesoleva 
määruse alusel potentsiaalsete 
toetusesaajatena taotlusi esitada üksnes 
sellised avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud, mis on asutatud liikmesriigis 
avalik-õigusliku asutusena või avaliku 
teenuse osutamise ülesandega eraõigusliku 
isikuna.

Olenemata finantsmääruse artiklis 197 
sätestatud kriteeriumidest võivad käesoleva 
määruse alusel potentsiaalsete 
toetusesaajatena taotlusi esitada üksnes 
sellised avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud, mis on asutatud liikmesriigis 
avalik-õigusliku asutusena või tõestatud 
avaliku huviga avaliku teenuse osutamise 
ülesandega eraõigusliku isikuna.

Or. fr

Muudatusettepanek 233
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetuse summa ei tohi ületada 15 
% rahastamispartneri poolt rahastu raames 
antava laenu summast. Projektide puhul, 
mida viiakse ellu NUTS 2. tasandi 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta ei 
ületa 75 % ELi 27 liikmesriigi keskmisest 
SKPst, nagu on osutatud määruse [uus 
ühissätete määrus] artikli [102 lõikes 2], ei 
tohi toetuse summa olla suurem kui 20 % 
rahastamispartneri antud laenu summast.

2. Toetuse summa ei tohi ületada 
15 % rahastamispartneri poolt rahastu 
raames antava laenu summast. Projektide 
puhul, mida viiakse ellu NUTS 2. tasandi 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta ei 
ületa 75 % ELi 27 liikmesriigi keskmisest 
SKPst, nagu on osutatud määruse [uus 
ühissätete määrus] artikli [102 lõikes 2], ei 
tohi toetuse summa olla suurem kui 20 % 
rahastamispartneri antud laenu summast. 
ELi toimimise lepingu artiklis 349 
määratletud äärepoolseimates 
piirkondades asuvate projektide puhul ei 
tohi toetuse summa ületada 25 % 
rahastamispartneri poolt antud laenu 
summast.

Or. en

Muudatusettepanek 234
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2



PE657.150v01-00 126/155 AM\1212239ET.docx

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetuse summa ei tohi ületada 15 
% rahastamispartneri poolt rahastu raames 
antava laenu summast. Projektide puhul, 
mida viiakse ellu NUTS 2. tasandi 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta ei 
ületa 75 % ELi 27 liikmesriigi keskmisest 
SKPst, nagu on osutatud määruse [uus 
ühissätete määrus] artikli [102 lõikes 2], ei 
tohi toetuse summa olla suurem kui 20 % 
rahastamispartneri antud laenu summast.

2. Toetuse summa ei tohi ületada 10 
% rahastamispartneri poolt rahastu raames 
antava laenu summast. Projektide puhul, 
mida viiakse ellu NUTS 2. tasandi 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta ei 
ületa 75 % ELi 27 liikmesriigi keskmisest 
SKPst, nagu on osutatud määruse [uus 
ühissätete määrus] artikli [102 lõikes 2], ei 
tohi toetuse summa olla suurem kui 15 % 
rahastamispartneri antud laenu summast.

Or. en

Selgitus

Kuna tegemist on eelkõige laenurahastuga, peaks toetuste summa olema piiratud.

Muudatusettepanek 235
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetuse summa ei tohi ületada 15 
% rahastamispartneri poolt rahastu raames 
antava laenu summast. Projektide puhul, 
mida viiakse ellu NUTS 2. tasandi 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta ei 
ületa 75 % ELi 27 liikmesriigi keskmisest 
SKPst, nagu on osutatud määruse [uus 
ühissätete määrus] artikli [102 lõikes 2], ei 
tohi toetuse summa olla suurem kui 20 % 
rahastamispartneri antud laenu summast.

2. Toetuse summa ei tohi ületada 5 % 
rahastamispartneri poolt rahastu raames 
antava laenu summast. Projektide puhul, 
mida viiakse ellu NUTS 2. tasandi 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta ei 
ületa 75 % ELi 27 liikmesriigi keskmisest 
SKPst, nagu on osutatud määruse [uus 
ühissätete määrus] artikli [102 lõikes 2], ei 
tohi toetuse summa olla suurem kui 7,5 % 
rahastamispartneri antud laenu summast.

Or. en

Muudatusettepanek 236
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetuse summa ei tohi ületada 15 
% rahastamispartneri poolt rahastu raames 
antava laenu summast. Projektide puhul, 
mida viiakse ellu NUTS 2. tasandi 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta ei 
ületa 75 % ELi 27 liikmesriigi keskmisest 
SKPst, nagu on osutatud määruse [uus 
ühissätete määrus] artikli [102 lõikes 2], ei 
tohi toetuse summa olla suurem kui 20 % 
rahastamispartneri antud laenu summast.

2. Toetuse summa ei tohi ületada 15 
% rahastamispartneri poolt rahastu raames 
antava laenu summast. Projektide puhul, 
mida viiakse ellu NUTS 2. tasandi 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta ei 
ületa 75 % ELi 27 liikmesriigi keskmisest 
SKPst, nagu on osutatud määruse [uus 
ühissätete määrus] artikli [102 lõikes 2], ei 
tohi toetuse summa olla suurem kui 25 % 
rahastamispartneri antud laenu summast.

Or. en

Muudatusettepanek 237
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetuse summa ei tohi ületada 15 
% rahastamispartneri poolt rahastu raames 
antava laenu summast. Projektide puhul, 
mida viiakse ellu NUTS 2. tasandi 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta ei 
ületa 75 % ELi 27 liikmesriigi keskmisest 
SKPst, nagu on osutatud määruse [uus 
ühissätete määrus] artikli [102 lõikes 2], ei 
tohi toetuse summa olla suurem kui 20 % 
rahastamispartneri antud laenu summast.

2. Toetuse summa ei tohi ületada 25 
% rahastamispartneri poolt rahastu raames 
antava laenu summast. Projektide puhul, 
mida viiakse ellu NUTS 2. tasandi 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta ei 
ületa 75 % ELi 27 liikmesriigi keskmisest 
SKPst, nagu on osutatud määruse [uus 
ühissätete määrus] artikli [102 lõikes 2], ei 
tohi toetuse summa olla suurem kui 30 % 
rahastamispartneri antud laenu summast.

Or. en

Muudatusettepanek 238
Pedro Marques

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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2. Toetuse summa ei tohi ületada 15 
% rahastamispartneri poolt rahastu raames 
antava laenu summast. Projektide puhul, 
mida viiakse ellu NUTS 2. tasandi 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta ei 
ületa 75 % ELi 27 liikmesriigi keskmisest 
SKPst, nagu on osutatud määruse [uus 
ühissätete määrus] artikli [102 lõikes 2], ei 
tohi toetuse summa olla suurem kui 20 % 
rahastamispartneri antud laenu summast.

2. Toetuse summa ei tohi ületada 15 
% rahastamispartneri poolt rahastu raames 
antava laenu summast. Projektide puhul, 
mida viiakse ellu NUTS 2. tasandi 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta ei 
ületa 75 % ELi 27 liikmesriigi keskmisest 
SKPst, nagu on osutatud määruse [uus 
ühissätete määrus] artikli [102 lõikes 2], ei 
tohi toetuse summa olla suurem kui 30 % 
rahastamispartneri antud laenu summast.

Or. en

Muudatusettepanek 239
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks finantsmääruse artikli 131 
lõikes 4 sätestatud alustele ja pärast 
rahastamispartneriga konsulteerimist võib 
toetuse summat vähendada või 
toetuslepingu lõpetada, kui kahe aasta 
jooksul alates toetuslepingu 
allkirjastamisest ei ole alla kirjutatud 
majanduslikult kõige olulisemale 
tarnelepingule, ehitustööde hankelepingule 
või teenuste hankelepingule, kui sellise 
lepingu sõlmimine on toetuslepingus ette 
nähtud.

1. Lisaks finantsmääruse artikli 131 
lõikes 4 sätestatud alustele ja pärast 
rahastamispartneriga konsulteerimist tuleb 
toetuse summat vähendada või võib 
toetuslepingu lõpetada, kui kahe aasta 
jooksul alates toetuslepingu 
allkirjastamisest ei ole alla kirjutatud 
majanduslikult kõige olulisemale 
tarnelepingule, ehitustööde hankelepingule 
või teenuste hankelepingule, kui sellise 
lepingu sõlmimine on toetuslepingus ette 
nähtud.

Or. en

Muudatusettepanek 240
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks finantsmääruse artikli 131 1. Lisaks finantsmääruse artikli 131 
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lõikes 4 sätestatud alustele ja pärast 
rahastamispartneriga konsulteerimist võib 
toetuse summat vähendada või 
toetuslepingu lõpetada, kui kahe aasta 
jooksul alates toetuslepingu 
allkirjastamisest ei ole alla kirjutatud 
majanduslikult kõige olulisemale 
tarnelepingule, ehitustööde hankelepingule 
või teenuste hankelepingule, kui sellise 
lepingu sõlmimine on toetuslepingus ette 
nähtud.

lõikes 4 sätestatud alustele ja pärast 
rahastamispartneriga konsulteerimist võib 
toetuse summat vähendada või 
toetuslepingu lõpetada, kui ühe aasta 
jooksul alates toetuslepingu 
allkirjastamisest ei ole alla kirjutatud 
majanduslikult kõige olulisemale 
tarnelepingule, ehitustööde hankelepingule 
või teenuste hankelepingule, kui sellise 
lepingu sõlmimine on toetuslepingus ette 
nähtud.

Or. fr

Muudatusettepanek 241
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Pettuse või artikli 8 nõuete 
rikkumise korral makstakse toetusest 
tagasi 110 %.

Or. en

Muudatusettepanek 242
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellistel juhtudel ja pärast 
rahastamispartneriga konsulteerimist võib 
toetuse summat vähendada või 
toetuslepingu lõpetada ning nõuda tagasi 
kõik lepingu kohased makstud summad 
vastavalt toetuslepingus sätestatud 
tingimustele.

Sellistel juhtudel ja pärast 
rahastamispartneriga konsulteerimist tuleb 
toetuse summat vähendada või võib 
toetuslepingu lõpetada ning nõuda tagasi 
kõik lepingu kohased makstud summad 
vastavalt toetuslepingus sätestatud 
tingimustele.

Or. en
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Muudatusettepanek 243
Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõustamistoetust rakendatakse 
käesoleva määruse alusel kaudse eelarve 
täitmise raames kooskõlas määruse 
[InvestEU määrus] artikli [20] alusel 
loodud InvestEU nõustamiskeskuse 
eeskirjade ja rakendusmeetoditega.

1. Nõustamistoetust rakendatakse 
käesoleva määruse alusel kaudse eelarve 
täitmise raames kooskõlas määruse 
[InvestEU määrus] artikli [20] alusel 
loodud InvestEU nõustamiskeskuse 
eeskirjade ja rakendusmeetoditega. Et 
keskus võiks pakkuda kiirelt ja lihtsalt 
hallatavat toetust, peab ta olema ühtne 
kontaktpunkt.

Or. fr

Muudatusettepanek 244
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõustamistoetust rakendatakse 
käesoleva määruse alusel kaudse eelarve 
täitmise raames kooskõlas määruse 
[InvestEU määrus] artikli [20] alusel 
loodud InvestEU nõustamiskeskuse 
eeskirjade ja rakendusmeetoditega.

1. Nõustamistoetust rakendatakse 
käesoleva määruse alusel kaudse eelarve 
täitmise raames, tagades avalikku kontrolli 
võimaldava täieliku läbipaistvuse, 
kooskõlas määruse [InvestEU määrus] 
artikli [20] alusel loodud InvestEU 
nõustamiskeskuse eeskirjade ja 
rakendusmeetoditega.

Or. en

Muudatusettepanek 245
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Projektide ettevalmistamise, 
arendamise ja rakendamise toetamiseks 
vajalik tegevus on nõustamistoetuse 
saamiseks kõlblik.

2. Projektide ettevalmistamise, 
arendamise ja rakendamise toetamiseks 
vajalik tegevus on nõustamistoetuse 
saamiseks kõlblik. Rahastu raames 
rahastatavatele projektidele võib vajaduse 
korral anda nõustamistoetust ja tehnilise 
abi toetust muudest liidu programmidest.

Or. en

Muudatusettepanek 246
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Projektide ettevalmistamise, 
arendamise ja rakendamise toetamiseks 
vajalik tegevus on nõustamistoetuse 
saamiseks kõlblik.

2. Projektide ettevalmistamise, 
arendamise ja rakendamise toetamiseks 
vajalik tegevus on nõustamistoetuse 
saamiseks kõlblik ja seda rahastatakse 
vastavalt käesoleva määruse artiklile 4.

Or. en

Muudatusettepanek 247
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastut rakendatakse finantsmääruse 
artikliga 110 kehtestatud tööprogrammide 
kaudu. Tööprogrammides määratakse 
käesoleva määruse artikli 4 lõike 1 ja 
artikli 6 lõike 2 alusel iga liikmesriigi 
kohta kindlaks riiklikud ressursieraldised, 
sealhulgas mis tahes lisavahendid.

Rahastut rakendatakse finantsmääruse 
artikliga 110 kehtestatud tööprogrammide 
kaudu. Tööprogrammides määratakse 
käesoleva määruse artikli 4 lõike 1 ja 
artikli 6 lõike 2 alusel iga liikmesriigi 
kohta kindlaks riiklikud ressursieraldised, 
sealhulgas mis tahes lisavahendid. 



PE657.150v01-00 132/155 AM\1212239ET.docx

ET

Tööprogrammides määratakse 
kindlaks toetuskõlblikkuse ja toetuse 
andmise kriteeriumid ja valikutingimused. 
Toetuse andmise kriteeriumid võivad 
hõlmata määruses (EL) .../... [määrus, 
millega kehtestatakse kestlike 
investeeringute hõlbustamise raamistik] 
sätestatud asjakohaseid kriteeriume. 
Nende toetuskõlblikkuse tingimuste ja 
toetuse andmise kriteeriumide puhul 
tuleks arvesse võtta projekti asjakohasust 
õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades kirjeldatud arenguvajaduste 
kontekstis, üldiseid eesmärke edendada 
piirkondlikku ja territoriaalset 
lähenemist, käsitleda majanduslikke ja 
sotsiaalseid kulusid, mida 2050. aastaks 
kavandatud üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele liidus kaasa toob, tagades, et 
kedagi ei jäetaks kõrvale, ning toetuse 
olulisust projekti elujõulisuse tagamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 248
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastut rakendatakse finantsmääruse 
artikliga 110 kehtestatud tööprogrammide 
kaudu. Tööprogrammides määratakse 
käesoleva määruse artikli 4 lõike 1 ja 
artikli 6 lõike 2 alusel iga liikmesriigi 
kohta kindlaks riiklikud ressursieraldised, 
sealhulgas mis tahes lisavahendid.

Rahastut rakendatakse finantsmääruse 
artikliga 110 kehtestatud tööprogrammide 
kaudu. Tööprogrammides määratakse 
kindlaks valiku tegemisel arvesse 
võetavad toetuskõlblikkuse tingimused ja 
toetuse andmise kriteeriumid. Toetuse 
andmise kriteeriumid võivad hõlmata 
määruses (EL) .../... [määrus, millega 
kehtestatakse kestlike investeeringute 
hõlbustamise raamistik] sätestatud 
asjakohaseid kriteeriume, projekti võimet 
täita õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades kindlaksmääratud eesmärke ja 
vajadusi, panust selle tagamisel, et 
kliimapööre saavutatakse õiglasel viisil, 
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kedagi kõrvale jätmata, üldist eesmärki 
edendada piirkondlikku ja territoriaalset 
lähenemist ning toetuse olulisust 
projektide taskukohasuse tagamisel. 
Komisjon tagab, et tööprogrammis 
võetakse arvesse ja edendatakse soolist 
võrdõiguslikkust ja soolise perspektiivi 
integreerimist. Tööprogrammides 
määratakse käesoleva määruse artikli 4 
lõike 1 ja artikli 6 lõike 2 alusel iga 
liikmesriigi kohta kindlaks riiklikud 
ressursieraldised, sealhulgas mis tahes 
lisavahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 249
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastut rakendatakse finantsmääruse 
artikliga 110 kehtestatud tööprogrammide 
kaudu. Tööprogrammides määratakse 
käesoleva määruse artikli 4 lõike 1 ja 
artikli 6 lõike 2 alusel iga liikmesriigi 
kohta kindlaks riiklikud ressursieraldised, 
sealhulgas mis tahes lisavahendid.

Komisjon võtab vastavalt artiklile 17 vastu 
delegeeritud õigusaktid, et kehtestada 
tööprogrammid kooskõlas finantsmääruse 
artikliga 110. Tööprogrammides 
määratakse käesoleva määruse artikli 4 
lõike 1 ja artikli 6 lõike 2 alusel iga 
liikmesriigi kohta kindlaks riiklikud 
ressursieraldised, sealhulgas mis tahes 
lisavahendid. Tööprogrammides 
määratakse kindlaks valikukriteeriumid ja 
-tingimused ning juhul, kui nõudlus 
ületab riiklike eraldiste raames 
eraldatavaid rahalisi vahendeid, 
projektide prioriseerimise kriteeriumid ja 
tingimused, võttes arvesse määruses 
(EL).../... [määrus, millega kehtestatakse 
kestlike investeeringute hõlbustamise 
raamistik] sätestatud asjakohaseid 
kriteeriume, projekti võimet täita õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
kindlaks määratud eesmärke ja vajadusi, 
panust kliimapöördesse, projekti 
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kulutõhusust, üldist eesmärki edendada 
piirkondlikku ja territoriaalset lähenemist 
ning toetuse olulisust projektide 
elujõulisuse tagamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 250
Henrike Hahn, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastut rakendatakse finantsmääruse 
artikliga 110 kehtestatud tööprogrammide 
kaudu. Tööprogrammides määratakse 
käesoleva määruse artikli 4 lõike 1 ja 
artikli 6 lõike 2 alusel iga liikmesriigi 
kohta kindlaks riiklikud ressursieraldised, 
sealhulgas mis tahes lisavahendid.

Komisjon võtab vastavalt artiklile 17 vastu 
delegeeritud õigusaktid, et kehtestada 
tööprogrammid kooskõlas finantsmääruse 
artikliga 110. Tööprogrammides 
määratakse kindlaks projektide valiku ja 
prioriteetsuse alusel pingeritta seadmise 
kriteeriumid ja tingimused, võttes arvesse 
asjakohaseid kriteeriume, mis on 
sätestatud määruses (EL) 2020/852, 
millega kehtestatakse kestlike 
investeeringute hõlbustamise raamistik 
[taksonoomiamäärus], projekti võimet 
täita õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades kindlaks määratud eesmärke ja 
vajadusi, panust kliimapöördesse, 
usaldusväärse süsinikuheite vähendamise 
kava vastuvõtmist rahastamist taotlevate 
avaliku sektori asutuste poolt, sealhulgas 
fossiilkütuste järkjärgulise kasutuselt 
kõrvaldamise kuupäevi Pariisi kokkuleppe 
eesmärkidega kooskõlas olevas 
ajavahemikus, ning majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
tugevdamise üldist eesmärki ning toetuse 
olulisust projektide elujõulisuse 
tagamisel.

Or. en
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Selgitus

Toetuste andmise valikukriteeriumides tuleks arvesse võtta ka süsinikuheite vähendamise kava 
vastuvõtmist kõnealuse rahastu raames toetust taotleva avaliku sektori asutuse poolt.

Muudatusettepanek 251
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastut rakendatakse finantsmääruse 
artikliga 110 kehtestatud tööprogrammide 
kaudu. Tööprogrammides määratakse 
käesoleva määruse artikli 4 lõike 1 ja 
artikli 6 lõike 2 alusel iga liikmesriigi 
kohta kindlaks riiklikud ressursieraldised, 
sealhulgas mis tahes lisavahendid.

Rahastut rakendatakse finantsmääruse 
artikliga 110 kehtestatud iga-aastaste 
tööprogrammide kaudu. Komisjon võtab 
tööprogrammid vastu delegeeritud 
õigusaktiga. Kõnealused delegeeritud 
õigusaktid võetakse vastu vastavalt 
käesoleva määruse artiklile 17. 
Tööprogrammides esitatakse 
konkursikutsed, sealhulgas võimalus 
siduda kõik riiklikud eraldised 
kulukohustustega kuni 31. detsembrini 
2024.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastut rakendatakse finantsmääruse 
artikliga 110 kehtestatud tööprogrammide 
kaudu. Tööprogrammides määratakse 
käesoleva määruse artikli 4 lõike 1 ja 
artikli 6 lõike 2 alusel iga liikmesriigi 
kohta kindlaks riiklikud ressursieraldised, 
sealhulgas mis tahes lisavahendid.

Euroopa Komisjon võtab rahastu 
rakendamiseks vastavalt artiklile 17 vastu 
delegeeritud õigusaktid, et kehtestada 
tööprogrammid kooskõlas finantsmääruse 
artikliga 110.

Or. en
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Selgitus

Selleks et tagada programmi vahendite kõige tõhusam kasutamine, ei tohiks ette näha 
riiklikke sihtotstarbelisi eraldisi. Nõuetekohase demokraatliku kontrolli võimaldamiseks 
tuleks tööprogrammid kehtestada delegeeritud õigusaktidega.

Muudatusettepanek 253
Henrike Hahn, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13a
Muude rahastamispartnerite kui EIP 

valimine
Komisjon võtab kooskõlas käesoleva 
määruse artikliga 17 vastu delegeeritud 
õigusaktid, et sätestada üksikasjalikud 
toetuskõlblikkuse tingimused ja 
valikumenetlused muude 
rahastamispartnerite kui EIP valimiseks. 
Muude rahastamispartnerite kui EIP 
toetuskõlblikkuse tingimused kajastavad 
rahastu eesmärke. Eelkõige võtab 
komisjon rahastamispartnerite valimisel 
arvesse nende suutlikkust
a) tagada, et nende energialaenupoliitika 
ja -standardid on vähemalt sama ranged 
kui EIP kohaldatavad poliitikasuunad ja 
standardid;
b) maksimeerida ELi tagatise mõju 
omavahendite kaudu;
c) tagada rahastu asjakohane 
geograafiline mitmekesisus ja võimaldada 
väiksemate projektide rahastamist;
d) täielikult rakendada finantsmääruse 
artikli 155 lõigete 2 ja 3 nõudeid seoses 
maksustamise vältimise, maksupettuse, 
maksudest kõrvalehoidumise, rahapesu, 
terrorismi rahastamise ja koostööd 
mittetegevate jurisdiktsioonidega;
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e) tagada läbipaistvus ja üldsuse 
juurdepääs iga projekti käsitlevale 
teabele;
f) tagada laenupoliitika kooskõla liidu 
uute 2030. aastaks seatud kliima- ja 
energiaeesmärkidega ja eesmärgiga 
saavutada liidus 2040. aastaks 
kliimaneutraalne majandus ning Pariisi 
kokkuleppest tulenevate ELi kohustuste 
järgimine;
g) integreerida projektide valikusse ja 
hindamisse keskkonna-, kliima-, sotsiaal- 
ja juhtimistegurite analüüs.
Komisjon avaldab valiku tulemused.

Or. en

Selgitus

Lisatakse punkt a, mis käsitleb samaväärsust EIP standarditega võrrelduna raporti projektis 
esitatud loeteluga.

Muudatusettepanek 254
Bogdan Rzońca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13a
Muude rahastamispartnerite kui EIP 

osalemine
Muud rahastamispartnerid kui EIP, kes 
on edukalt läbinud finantsmääruse 
artiklis 154 sätestatud sambapõhise 
hindamise menetluse, peaksid olema 
rahastu rakendamiseks kõlblikud.
Muud rahastamispartnerid kui EIP 
teatavad komisjonile oma soovist 
rakendada rahastu laenukomponenti. 
Eelkõige peavad rahastamispartnerid 
tõendama oma suutlikkust:
a) maksimeerida ELi toetuskomponendi 
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mõju omavahendite kaudu;
b) tagada rahastu asjakohane 
geograafiline mitmekesisus ja võimaldada 
väiksemate projektide rahastamist;
c) tagada läbipaistvus ja üldsuse 
juurdepääs iga projekti käsitlevale 
teabele.
Komisjon teavitab nõukogu ja Euroopa 
Parlamenti muude rahastamispartnerite 
osalemisest rahastus.

Or. en

Muudatusettepanek 255
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võtmetähtsusega tulemuslikkuse 
põhinäitajad rahastu rakendamise ja 
artiklis 3 sätestatud eesmärkide 
saavutamisel tehtud edusammude 
jälgimiseks on esitatud II lisas.

1. Võtmetähtsusega tulemuslikkuse ja 
kestlikkuse põhinäitajad, mis võimaldavad 
jälgida rahastu rakendamist ning 
edusamme kliimaneutraalsuse ja muude 
liidu keskkonnaeesmärkide saavutamisel, 
põhimõtte „ei kahjusta oluliselt“ 
kohaldamisel ja artiklis 3 sätestatud 
eesmärkide saavutamisel, on esitatud II 
lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 256
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tulemusaruannete süsteem peab 
tagama, et andmeid lõikes 1 osutatud 
põhinäitajate kohta kogutakse tõhusalt, 

2. Tulemusaruannete süsteem peab 
tagama, et andmeid kestlikkuse ja muude 
lõikes 1 osutatud põhinäitajate kohta 
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tulemuslikult ja õigeaegselt. Toetusesaajad 
esitavad koos rahastamispartneritega 
komisjonile andmed nende näitajate kohta.

kogutakse tõhusalt, tulemuslikult, 
õigeaegselt, usaldusväärselt ja 
sõltumatult. Toetusesaajad esitavad koos 
rahastamispartneritega komisjonile andmed 
nende näitajate kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 257
Henrike Hahn, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Komisjon esitab igal aastal 
aruande rahastu rakendamise kohta 
vastavalt finantsmääruse artiklile 250. 
Aruandes esitatakse teave rahastu 
tulemuste ja mõju kohta seoses selle 
eesmärkide ja tulemusnäitajatega, 
eelkõige rahastu panuse kohta 
üleminekuga seotud vajaduste 
rahuldamisse ja ELi kestlikkuseesmärkide 
saavutamisse, sealhulgas selle mõju kohta 
kliimale, keskkonnale, sotsiaalsele 
mõõtmele ja soolisele võrdõiguslikkusele. 
Selleks esitavad rahastamispartnerid ja 
toetusesaajad igal aastal kogu vajaliku 
teabe ja andmed.

Or. en

Muudatusettepanek 258
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Toetusesaajad peaksid pidevalt 
jälgima väljundnäitajaid vastavalt artikli 
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8 punktile a ja andma komisjonile 
korrapäraselt aru selliste väljundite 
saavutamisel tehtud edusammudest.

Or. en

Muudatusettepanek 259
Henrike Hahn, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2b. Rahastust rahastatavaid projekte 
analüüsitakse, et teha kindlaks, kas neil 
on keskkonna-, kliima-, sotsiaalne või 
sooline mõju. Kui projektidel on selline 
mõju, kohaldatakse nende suhtes 
kestlikkushindamise mehhanismi, et 
minimeerida kahjulikku mõju ja 
maksimeerida kasu kliima-, keskkonna- ja 
sotsiaalsele mõõtmele ning soolisele 
võrdõiguslikkusele kooskõlas ELi 
kestlikkuse eesmärkidega, lähtudes 
suunistest, mille komisjon töötab välja 
InvestEU programmi raames. 
Rahastamist taotlevad üksused esitavad 
komisjoni suuniste alusel selleks 
asjakohast teavet. Projekte, mis jäävad 
alla suunistes kindlaks määratud suurust, 
ei hinnata.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahastu rakendamist ja selle 1. Rahastu rakendamist ja selle 
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suutlikkust saavutada artiklis 3 sätestatud 
eesmärke hinnatakse piisavalt aegsasti, et 
hindamise tulemusi saaks kasutada 
otsustamisprotsessis.

suutlikkust saavutada artiklis 3 sätestatud 
eesmärke hinnatakse piisavalt aegsasti ja 
hiljemalt 18 kuu jooksul pärast lepingu 
täitmist, et hindamise tulemusi saaks 
kasutada otsustamisprotsessis.

Or. fr

Muudatusettepanek 261
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahastu vahehindamine viiakse läbi 
30. juuniks 2025, kui rahastu rakendamise 
kohta on eeldatavasti piisavalt teavet. 
Hindamine näitab eelkõige, kuidas rahastu 
raames antav liidu toetus on aidanud kaasa 
õiglase ülemineku territoriaalseid kavasid 
rakendavate territooriumide vajaduste 
rahuldamisele.

2. Rahastu vahehindamine viiakse läbi 
1. jaanuariks 2024 ning see esitatakse 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule, kui 
rahastu rakendamise kohta on eeldatavasti 
piisavalt teavet. Hindamine näitab 
eelkõige, kuidas rahastu raames antav liidu 
toetus on aidanud kaasa õiglase ülemineku 
territoriaalseid kavasid rakendavate 
territooriumide vajaduste rahuldamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 262
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahastu vahehindamine viiakse läbi 
30. juuniks 2025, kui rahastu rakendamise 
kohta on eeldatavasti piisavalt teavet. 
Hindamine näitab eelkõige, kuidas rahastu 
raames antav liidu toetus on aidanud kaasa 
õiglase ülemineku territoriaalseid kavasid 
rakendavate territooriumide vajaduste 
rahuldamisele.

2. Rahastu vahehindamine viiakse läbi 
30. juuniks 2023, kui rahastu rakendamise 
kohta on eeldatavasti piisavalt teavet. 
Hindamine näitab eelkõige, kuidas rahastu 
raames antav liidu toetus on aidanud kaasa 
õiglase ülemineku territoriaalseid kavasid 
rakendavate territooriumide vajaduste 
rahuldamisele.
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Or. en

Muudatusettepanek 263
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahastu vahehindamine viiakse läbi 
30. juuniks 2025, kui rahastu rakendamise 
kohta on eeldatavasti piisavalt teavet. 
Hindamine näitab eelkõige, kuidas rahastu 
raames antav liidu toetus on aidanud kaasa 
õiglase ülemineku territoriaalseid kavasid 
rakendavate territooriumide vajaduste 
rahuldamisele.

2. Rahastu vahehindamine viiakse läbi 
30. juuniks 2024, kui rahastu rakendamise 
kohta on eeldatavasti piisavalt teavet. 
Hindamine näitab eelkõige, kuidas rahastu 
raames antav liidu toetus on aidanud kaasa 
õiglase ülemineku territoriaalseid kavasid 
rakendavate territooriumide vajaduste 
rahuldamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 264
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rakendusperioodi lõpus ja hiljemalt 
31. detsembriks 2031 koostatakse lõplik 
hindamisaruanne rahastu tulemuste ja 
pikaajalise mõju kohta.

3. Rakendusperioodi lõpus ja hiljemalt 
31. detsembriks 2031 koostab komisjon 
lõpliku hindamisaruande rahastu 
tulemuste ja pikaajalise mõju kohta ning 
esitab selle parlamendile ja nõukogule. 
Toetusesaajad ja rahastamispartnerid 
aitavad hindamisele kaasa, esitades 
komisjonile kogu asjakohase teabe, mis 
on sellise hindamise korraldamiseks 
vajalik.

Or. en

Muudatusettepanek 265
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Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rakendusperioodi lõpus ja hiljemalt 
31. detsembriks 2031 koostatakse lõplik 
hindamisaruanne rahastu tulemuste ja 
pikaajalise mõju kohta.

3. Rakendusperioodi lõpus ja hiljemalt 
31. detsembriks 2031 esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
lõpliku hindamisaruande rahastu 
tulemuste ja pikaajalise mõju kohta. 
Rahastamispartnerid ja toetusesaajad 
esitavad komisjonile kõik hindamise 
läbiviimiseks vajalikud dokumendid ja 
teabe.

Or. en

Muudatusettepanek 266
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Nii vahe- kui ka lõpphindamisel 
hinnatakse ka panust liidu 2030. aasta 
kliima- ja energiaeesmärkide 
saavutamisse, nagu on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EL).../... [millega kehtestatakse 
kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik 
ja muudetakse määrust (EL) 2018/1999 
(Euroopa kliimaseadus)], ning panust 
riikliku eesmärgi saavutamisse, mis peaks 
viima 2050. aastaks kliimaneutraalsuseni.

Or. en

Muudatusettepanek 267
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Hindamise käigus analüüsitakse 
ka, kuidas rahastu on aidanud saavutada 
Euroopa sotsiaalõiguste samba eesmärke 
ja ELi kestliku arengu poliitika eesmärke, 
eelkõige liidu 2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärke ning eesmärki minna 
liidus 2050. aastaks üle 
kliimaneutraalsele majandusele.

Or. en

Muudatusettepanek 268
Henrike Hahn, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Auditid liidu rahalise toetuse 
kasutamise kohta, mille on teinud isikud 
või üksused, sealhulgas muud kui need, 
kes on saanud selleks volitused liidu 
institutsioonidelt või asutustelt, on aluseks 
finantsmääruse artikli 127 kohasele 
üldisele kindlusele.

1. Auditid liidu rahalise toetuse 
kasutamise kohta viib läbi kontrollikoda 
kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 
287. Kontrollikoda avaldab eriaruande 
rahastu rakendamise kohta, kui 
rahastatavate projektide rakendamise 
määr on vähemalt 60 %, kuid mitte hiljem 
kui viis aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 269
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Auditid liidu rahalise toetuse 1. Auditid liidu rahalise toetuse 
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kasutamise kohta, mille on teinud isikud 
või üksused, sealhulgas muud kui need, kes 
on saanud selleks volitused liidu 
institutsioonidelt või asutustelt, on aluseks 
finantsmääruse artikli 127 kohasele 
üldisele kindlusele.

kasutamise kohta, mille on teinud isikud 
või üksused, sealhulgas muud kui need, kes 
on saanud selleks volitused liidu 
institutsioonidelt või asutustelt, on aluseks 
finantsmääruse artikli 127 kohasele 
üldisele kindlusele ning tagavad 
taksonoomia eesmärkide ja põhimõtte „ei 
kahjusta oluliselt“ järgimise.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahastamispartnerid esitavad 
komisjonile ja määratud audiitoritele kõik 
olemasolevad dokumendid, mida need 
asutused oma kohustuste täitmiseks 
vajavad.

2. Rahastamispartnerid esitavad 
komisjonile ja määratud audiitoritele kõik 
olemasolevad liidu toetusega seotud 
dokumendid, mida need asutused oma 
kohustuste täitmiseks vajavad.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 14 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile kuni 31. detsembrini 2028.

2. Artiklites 13 ja 14 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile kuni 31.detsembrini 2028.

Or. en

Muudatusettepanek 272
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetusesaajad ja 
rahastamispartnerid tagavad rahastu raames 
antava liidu toetuse nähtavuse, eelkõige 
projektide ja nende tulemuste 
tutvustamisel, andes sihipärast teavet eri 
sihtrühmadele, sealhulgas meediale ja 
üldsusele.

1. Toetusesaajad ja 
rahastamispartnerid tagavad rahastu raames 
antava liidu toetuse võimalikult suure 
nähtavuse ja üksikasjaliku kajastuse, 
eelkõige projektide ja nende tulemuste 
tutvustamisel, andes sihipärast teavet eri 
sihtrühmadele, sealhulgas avalik-
õiguslikule ja eraõiguslikule meediale, 
sotsiaalpartneritele ja üldsusele.

Or. en

Muudatusettepanek 273
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetusesaajad ja 
rahastamispartnerid tagavad rahastu raames 
antava liidu toetuse nähtavuse, eelkõige 
projektide ja nende tulemuste 
tutvustamisel, andes sihipärast teavet eri 
sihtrühmadele, sealhulgas meediale ja 
üldsusele.

1. Toetusesaajad ja 
rahastamispartnerid tagavad rahastu raames 
antava liidu toetuse nähtavuse, eelkõige 
projektide ja nende tulemuste 
tutvustamisel, andes sihipärast teavet eri 
sihtrühmadele, sealhulgas meediale ja 
üldsusele, avaldades oma veebilehel 
rahastatud projektide liigi ja summa.

Or. fr

Muudatusettepanek 274
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Rahastamispartnerid 
avalikustavad iga projekti kohta, mis on 
tagasi lükatud või mida on rahastatud, 
kogu asjakohase teabe ja teevad selle 
teabe oma veebisaidil üldsusele 
kättesaadavaks.
Esimese lause kohaselt üldsusele 
kättesaadavaks tehtav teave ei või 
sisaldada tundlikku äriteavet ega 
isikuandmeid, mida vastavalt liidu 
andmekaitsenormidele ei tohi 
avalikustada.

Or. en

Muudatusettepanek 275
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Rahastamispartnerid 
avalikustavad kogu asjakohase teabe iga 
rahastatud projekti kohta ja teevad selle 
teabe pärast asjaomase laenu või 
laenukava allkirjastamist oma veebisaidil 
üldsusele kättesaadavaks. Selline 
üldsusele kättesaadavaks tehtav teave ei 
tohi sisaldada tundlikku äriteavet ega olla 
vastuolus liidu andmekaitsenormidega.

Or. en

Muudatusettepanek 276
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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1a. Rahastamispartnerid avaldavad 
kogu asjakohase finantsteabe iga 
rahastust kaasrahastatava projekti kohta 
oma veebisaidil.

Or. en

Muudatusettepanek 277
Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon kasutab rahastu, 
rahastatud projektide ja nende 
tulemustega seotud teabe- ja 
teabevahetusmeetmeid. Rahastule 
eraldatud rahalised vahendid peavad 
ühtlasi aitama kaasa liidu nende 
poliitiliste prioriteetide tutvustamisele, mis 
on seotud artiklis 3 osutatud 
eesmärkidega.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 278
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon kasutab rahastu, 
rahastatud projektide ja nende tulemustega 
seotud teabe- ja teabevahetusmeetmeid. 
Rahastule eraldatud rahalised vahendid 
peavad ühtlasi aitama kaasa liidu nende 
poliitiliste prioriteetide tutvustamisele, mis 
on seotud artiklis 3 osutatud eesmärkidega.

2. Komisjon kasutab rahastu, 
rahastatud projektide ja nende tulemustega 
seotud teabe- ja teabevahetusmeetmeid. 
Rahastule eraldatud rahalised vahendid 
peavad ühtlasi aitama kaasa liidu nende 
poliitiliste prioriteetide tutvustamisele, mis 
on seotud artiklis 3 osutatud eesmärkidega. 
Komisjon ajakohastab korrapäraselt 
käesoleva rahastu raames välja valitud või 
tagasi lükatud projektide loetelu ja 



AM\1212239ET.docx 149/155 PE657.150v01-00

ET

avaldab selle koos konkreetsete 
heakskiitmise või tagasilükkamise 
kriteeriumide kirjeldusega.

Or. en

Muudatusettepanek 279
Henrike Hahn, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Komisjon teeb üldsusele 
kättesaadavaks kõik arvamused, mis on 
EIP põhikirja artiklis 19 sätestatud korras 
esitatud käesoleva rahastu raames välja 
valitud või rahastatud projektide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 280
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral võib eelarvesse 
assigneeringuid kanda ka pärast 2027. 
aastat, et katta artikli 6 lõike 2 kohaselt 
ette nähtud liidu toetuse osamaksete 
tasumist, et oleks võimalik hallata 
meetmeid, mille rakendamist ei ole 31. 
detsembriks 2027 veel lõpule viidud.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 281
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt A – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— Euroopa ühendamise rahastu 
(CEF) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1316/2013, millega luuakse Euroopa 
ühendamise rahastu, muudetakse 
määrust (EL) nr 913/2010 ja 
tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) 
nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 
348, 20.12.2013, lk 129), muudetud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
juuni 2015. aasta määrusega (EL) 
2015/1017, mis käsitleb Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fondi, 
Euroopa investeerimisnõustamise keskust 
ja Euroopa investeerimisprojektide 
portaali ning millega muudetakse 
määrusi (EL) nr 1291/2013 ja (EL) nr 
1316/2013 – Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fond (ELT L 169, 
1.7.2015, lk 1).

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 282
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt C – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— Euroopa ühendamise rahastu 
võlainstrument (CEF DI) Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 
2013. aasta määrus (EL) nr 1316/2013, 
millega luuakse Euroopa ühendamise 
rahastu ja muudetakse määrust (EL) nr 
913/2010 ning tunnistatakse kehtetuks 
määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 
67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, lk 129).

välja jäetud
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Muudatusettepanek 283
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 6 – alapunkt 6.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.1 Transport 6.1 Transporditaristu

Or. en

Muudatusettepanek 284
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 6 – alapunkt 6.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.3 Kommunaalteenused (vesi, reovesi, 
kaugküte, energia, jäätmekäitlus)

6.3 Kommunaalteenused (vesi, reovesi, 
kaugküte, energia, jäätmekäitlus, kohalik 
transport)

Or. en

Muudatusettepanek 285
Henrike Hahn, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 6 – alapunkt 6.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.4 Ülemineku otsetoetus 
(taastuvenergia, energiatõhusus)

6.4 Kliimamuutustega seotud 
ülemineku, süsinikuheite vähendamise 
(taastuvenergia, energiatõhususe) ja 
muude keskkonnaeesmärkide otsetoetus
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Muudatusettepanek 286
Henrike Hahn, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 6 – alapunkt 6.4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.4a Oluline panus 
kestlikkuseesmärkide saavutamisse, mis 
on kindlaks määratud määrusega (EL) 
2020/852, millega kehtestatakse kestlike 
investeeringute hõlbustamise raamistik 
[taksonoomiamäärus];

Or. en

Muudatusettepanek 287
Henrike Hahn, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 6 – alapunkt 6.6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.6a Eluasemekvaliteet (sealhulgas 
energiatõhusus)

Or. en

Selgitus

Eluasemekvaliteet on tõeline probleem paljudes abikõlblikes maapiirkondades, samuti 
puuduvad stiimulid energiatõhususse investeerimiseks.

Muudatusettepanek 288
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Ettepanek võtta vastu määrus
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II lisa – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6a. Loodud netotöökohtade arv

Or. en

Muudatusettepanek 289
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine

7. Kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, kui nende arvutamine on 
asjakohane

Or. en

Muudatusettepanek 290
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine

7. Saasteainete ja kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamine

Or. en

Muudatusettepanek 291
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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7a. Tööhõive ja töötuse määr

Or. en

Muudatusettepanek 292
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7a. Säilitatud töökohtade arv

Or. en

Muudatusettepanek 293
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7b. Uute loodud töökohtade arv

Or. en

Muudatusettepanek 294
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7b. Rahvastikukao määr

Or. en

Muudatusettepanek 295
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Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7c. Rahastu raames ellu viidud 
projektidest kasu saavate 
piirkondade/territooriumide rahvaarv

Or. en

Muudatusettepanek 296
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7c. Mõju toetatava territooriumi SKP-
le

Or. en


