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Muudatusettepanek 33
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Covid-19 pandeemia on suur šokk 
maailma ja liidu majandusele. Selle 
tõkestamiseks vajalike meetmete tõttu on 
majandustegevus ELis oluliselt vähenenud. 
Prognooside kohaselt kahaneb ELi SKP 
2020. aastal umbes 7,5 % ehk palju 
rohkem kui 2009. aasta finantskriisi ajal. 
Pandeemia puhkemine on näidanud 
üleilmsete tarneahelate omavahelist seotust 
ja toonud esile teatavad nõrgad kohad, 
näiteks strateegiliste tööstusharude liigse 
sõltuvuse piiratud arvust välistest 
tarneallikatest. Sellised nõrgad kohad tuleb 
kõrvaldada, et parandada liidu reageerimist 
hädaolukordadele ja selle majanduse üldist 
vastupanuvõimet, jäädes samal ajal avatuks 
liidu normidele vastavale konkurentsile ja 
kaubavahetusele. Prognooside kohaselt 
vähenevad oluliselt ka investeeringud. 
Kuigi investeeringute suhe SKPsse paranes 
liidus enne pandeemiat, jäi see juba siis 
alla taseme, mida oleks võinud oodata 
tugeva elavnemise perioodil, ja ei olnud 
piisav, et kompenseerida 2009. aasta 
kriisile järgnenud aastatepikkust 
alainvesteerimist. Veelgi olulisem on, et 
praegune ja prognoositav investeeringute 
tase ei kata liidu struktuurset 
investeerimisvajadust pikaajalise 
majanduskasvu taastamiseks ja 
säilitamiseks tehnoloogiliste muutuste ja 
ülemaailmse konkurentsivõime 
seisukohast, sealhulgas investeeringuid 
innovatsiooni, oskustesse, taristusse ning 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEd), ning vajadust 
tegeleda peamiste ühiskondlike 
probleemidega, nagu kestlikkus ja 
elanikkonna vananemine. Seepärast tuleb 

(1) COVID-19 pandeemia on suur 
sümmeetriline šokk maailma ja liidu 
majandusele, millel on suured 
asümmeetrilised sotsiaalsed ja 
majanduslikud mõjud liikmesriikide ja 
piirkondade lõikes. Selle tõkestamiseks 
vajalike meetmete tõttu on 
majandustegevus ELis oluliselt vähenenud. 
Eurostati andmete kohaselt vähenes 
2020. aasta teises kvartalis sesoonselt 
korrigeeritud ELi SKP 11,4 % võrreldes 
2020. aasta esimese kvartaliga ja 13,9 % 
võrreldes 2020. aasta sama kvartaliga, 
pärast seda, kui see oli eelmises kvartalis 
juba 2,7 % langenud. Veelgi enam, 
vastavalt komisjoni 2020. aasta suve 
majandusprognoosile kahaneb ELi 
majandus 2020. aastal 8,3 %, mis on 
oluliselt rohkem ja suuremate 
erinevustega kui algselt 2020. aasta 
kevade majandusprognoosis ennustatu ja 
palju rohkem kui 2008. aasta finantskriisi 
ajal. Lisaks langes tööhõive ELis 
2020. aasta teises kvartalis 2,7 % 
võrreldes eelmise kvartaliga, olles 
esimeses kvartalis juba 0,2 % langenud. 
Pandeemia puhkemine on näidanud 
üleilmsete tarneahelate omavahelist seotust 
ja toonud esile olulised nõrgad kohad, 
näiteks strateegiliste tööstusharude liigse 
sõltuvuse piiratud arvust välistest 
tarneallikatest. Sellised nõrgad kohad tuleb 
viivitamatult ja tõhusalt kõrvaldada, et 
parandada liidu reageerimist 
hädaolukordadele ja selle majanduse üldist 
vastupanuvõimet, jäädes samal ajal avatuks 
liidu normidele vastavale õiglasele 
konkurentsile ja kaubavahetusele. 
Prognooside kohaselt vähenevad oluliselt 
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liidu poliitiliste eesmärkide saavutamiseks 
ning elujõulise ja kaasava majanduse 
kiireks taastumiseks toetada turutõrgete 
kõrvaldamist ja mitteoptimaalsete 
investeerimisolukordade lahendamist, et 
vähendada investeerimispuudujääki 
suunatud sektorites.

ka investeeringud. Kuigi investeeringute 
suhe SKPsse paranes liidus enne 
pandeemiat, jäi see juba siis alla taseme, 
mida oleks võinud oodata tugeva 
elavnemise perioodil, ja ei olnud piisav, et 
kompenseerida 2008. aasta kriisile 
järgnenud aastatepikkust alainvesteerimist. 
Veelgi olulisem on, et praegune ja 
prognoositav investeeringute tase ei kata 
liidu struktuurset investeerimisvajadust 
pikaajalise õiglase, kaasava ja kestliku 
majanduskasvu taastamiseks ja 
säilitamiseks tehnoloogiliste muutuste ja 
ülemaailmse konkurentsivõime 
seisukohast, sealhulgas investeeringuid 
innovatsiooni, oskustesse, taristusse ning 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEd), ning vajadust 
tegeleda peamiste ühiskondlike ja 
keskkonnaalaste probleemidega, nagu 
kestlikkus, kaasamine, vaesus, töötus, 
tööga hõivatute vaesus ja elanikkonna 
vananemine. Seepärast tuleb liidu 
poliitiliste eesmärkide saavutamiseks ning 
elujõulise, õiglase, kaasava ja kestliku 
majanduse kiireks taastumiseks toetada 
turutõrgete kõrvaldamist ja 
mitteoptimaalsete investeerimisolukordade 
lahendamist, et vähendada 
investeerimispuudujääki suunatud 
sektorites.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Covid-19 pandeemia on suur šokk 
maailma ja liidu majandusele. Selle 
tõkestamiseks vajalike meetmete tõttu on 
majandustegevus ELis oluliselt vähenenud. 

(1) COVID-19 pandeemia on suur šokk 
maailma ja liidu majandusele. Selle 
tõkestamiseks vajalike meetmete tõttu on 
majandustegevus ELis oluliselt vähenenud. 
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Prognooside kohaselt kahaneb ELi SKP 
2020. aastal umbes 7,5 % ehk palju rohkem 
kui 2009. aasta finantskriisi ajal. 
Pandeemia puhkemine on näidanud 
üleilmsete tarneahelate omavahelist seotust 
ja toonud esile teatavad nõrgad kohad, 
näiteks strateegiliste tööstusharude liigse 
sõltuvuse piiratud arvust välistest 
tarneallikatest. Sellised nõrgad kohad tuleb 
kõrvaldada, et parandada liidu reageerimist 
hädaolukordadele ja selle majanduse üldist 
vastupanuvõimet, jäädes samal ajal avatuks 
liidu normidele vastavale konkurentsile ja 
kaubavahetusele. Prognooside kohaselt 
vähenevad oluliselt ka investeeringud. 
Kuigi investeeringute suhe SKPsse paranes 
liidus enne pandeemiat, jäi see juba siis 
alla taseme, mida oleks võinud oodata 
tugeva elavnemise perioodil, ja ei olnud 
piisav, et kompenseerida 2009. aasta 
kriisile järgnenud aastatepikkust 
alainvesteerimist. Veelgi olulisem on, et 
praegune ja prognoositav investeeringute 
tase ei kata liidu struktuurset 
investeerimisvajadust pikaajalise 
majanduskasvu taastamiseks ja 
säilitamiseks tehnoloogiliste muutuste ja 
ülemaailmse konkurentsivõime 
seisukohast, sealhulgas investeeringuid 
innovatsiooni, oskustesse, taristusse ning 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEd), ning vajadust 
tegeleda peamiste ühiskondlike 
probleemidega, nagu kestlikkus ja 
elanikkonna vananemine. Seepärast tuleb 
liidu poliitiliste eesmärkide saavutamiseks 
ning elujõulise ja kaasava majanduse 
kiireks taastumiseks toetada turutõrgete 
kõrvaldamist ja mitteoptimaalsete 
investeerimisolukordade lahendamist, et 
vähendada investeerimispuudujääki 
suunatud sektorites.

Prognooside kohaselt kahaneb ELi SKP 
2020. aastal umbes 7,5 % ehk palju rohkem 
kui 2009. aasta finantskriisi ajal. 
Pandeemia puhkemine on näidanud 
üleilmsete tarneahelate omavahelist seotust 
ja toonud esile teatavad nõrgad kohad, 
näiteks strateegiliste tööstusharude liigse 
sõltuvuse piiratud arvust välistest 
tarneallikatest. Sellised nõrgad kohad tuleb 
kõrvaldada, et parandada liidu reageerimist 
hädaolukordadele ja selle majanduse üldist 
vastupanuvõimet, jäädes samal ajal avatuks 
liidu normidele vastavale õiglasele 
konkurentsile ja õiglasele kaubavahetusele. 
Prognooside kohaselt langevad oluliselt ka 
investeeringud. Kuigi investeeringute suhe 
SKPsse paranes liidus enne pandeemiat, jäi 
see juba siis alla taseme, mida oleks võinud 
oodata tugeva elavnemise perioodil, ja ei 
olnud piisav, et kompenseerida 2009. aasta 
kriisile järgnenud aastatepikkust 
alainvesteerimist. Veelgi olulisem on, et 
praegune ja prognoositav investeeringute 
tase ei kata liidu struktuurset 
investeerimisvajadust pikaajalise 
majanduskasvu taastamiseks ja 
säilitamiseks tehnoloogiliste muutuste ja 
ülemaailmse konkurentsivõime 
seisukohast, sealhulgas investeeringuid 
innovatsiooni, oskustesse, taristusse ning 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEd), ning vajadust 
tegeleda peamiste ühiskondlike 
probleemidega, nagu kestlikkus ja 
elanikkonna vananemine. Seepärast tuleb 
liidu poliitiliste eesmärkide saavutamiseks, 
eriti rohelise kokkuleppe kohaselt, ning 
elujõulise, kaasava ja kestliku majanduse 
kiireks taastumiseks toetada 
esmajärjekorras projekte, mida on muidu 
keeruline rahastada ja mis pakuvad 
Euroopa kodanikule pikaajalist 
keskkonnaalast ja ühiskondlikku kasu, 
nagu näiteks kvaliteetsed pikaajalised 
töökohad ja avalik taristu. Seega on 
äärmiselt oluline tuvastada ja toetada 
projekte, mis pakuvad sellist tõelist 
täiendavust ja kvaliteeti, mitte ei juhindu 
valdavalt tehnilistest aspektidest nagu 
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näiteks võimendustegurid või projekti 
kiirus ja mahud ning samuti toetada 
turutõrgete kõrvaldamist ja 
mitteoptimaalsete investeerimisolukordade 
lahendamist, et vähendada 
investeerimispuudujääki suunatud 
sektorites.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Covid-19 pandeemia on suur šokk 
maailma ja liidu majandusele. Selle 
tõkestamiseks vajalike meetmete tõttu on 
majandustegevus ELis oluliselt vähenenud. 
Prognooside kohaselt kahaneb ELi SKP 
2020. aastal umbes 7,5 % ehk palju rohkem 
kui 2009. aasta finantskriisi ajal. 
Pandeemia puhkemine on näidanud 
üleilmsete tarneahelate omavahelist seotust 
ja toonud esile teatavad nõrgad kohad, 
näiteks strateegiliste tööstusharude liigse 
sõltuvuse piiratud arvust välistest 
tarneallikatest. Sellised nõrgad kohad tuleb 
kõrvaldada, et parandada liidu reageerimist 
hädaolukordadele ja selle majanduse üldist 
vastupanuvõimet, jäädes samal ajal avatuks 
liidu normidele vastavale konkurentsile ja 
kaubavahetusele. Prognooside kohaselt 
vähenevad oluliselt ka investeeringud. 
Kuigi investeeringute suhe SKPsse paranes 
liidus enne pandeemiat, jäi see juba siis 
alla taseme, mida oleks võinud oodata 
tugeva elavnemise perioodil, ja ei olnud 
piisav, et kompenseerida 2009. aasta 
kriisile järgnenud aastatepikkust 
alainvesteerimist. Veelgi olulisem on, et 
praegune ja prognoositav investeeringute 
tase ei kata liidu struktuurset 
investeerimisvajadust pikaajalise 

(1) COVID-19 pandeemia on suur šokk 
maailma ja liidu majandusele. Selle 
tõkestamiseks vajalike meetmete tõttu on 
majandustegevus ELis oluliselt vähenenud. 
Prognooside kohaselt kahaneb ELi SKP 
2020. aastal umbes 7,5 % ehk palju rohkem 
kui 2009. aasta finantskriisi ajal. 
Pandeemia puhkemine on näidanud 
üleilmsete tarneahelate omavahelist seotust 
ja toonud esile teatavad nõrgad kohad, 
näiteks strateegiliste tööstusharude liigse 
sõltuvuse piiratud arvust välistest 
tarneallikatest. Sellised nõrgad kohad tuleb 
kõrvaldada, eriti väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKEd) ja 
mikroettevõtjate huvides, et parandada 
liidu reageerimist hädaolukordadele ja selle 
majanduse üldist vastupanuvõimet, 
kohesiivsust, digiteerimist ja kestlikkust, 
jäädes samal ajal avatuks liidu normidele 
vastavale konkurentsile ja 
kaubavahetusele. Prognooside kohaselt 
vähenevad oluliselt ka investeeringud. 
Kuigi investeeringute suhe SKPsse paranes 
liidus enne pandeemiat, jäi see juba siis 
alla taseme, mida oleks võinud oodata 
tugeva elavnemise perioodil, ja ei olnud 
piisav, et kompenseerida 2009. aasta 
kriisile järgnenud aastatepikkust 
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majanduskasvu taastamiseks ja 
säilitamiseks tehnoloogiliste muutuste ja 
ülemaailmse konkurentsivõime 
seisukohast, sealhulgas investeeringuid 
innovatsiooni, oskustesse, taristusse ning 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEd), ning vajadust 
tegeleda peamiste ühiskondlike 
probleemidega, nagu kestlikkus ja 
elanikkonna vananemine. Seepärast tuleb 
liidu poliitiliste eesmärkide saavutamiseks 
ning elujõulise ja kaasava majanduse 
kiireks taastumiseks toetada turutõrgete 
kõrvaldamist ja mitteoptimaalsete 
investeerimisolukordade lahendamist, et 
vähendada investeerimispuudujääki 
suunatud sektorites.

alainvesteerimist. Veelgi olulisem on, et 
praegune ja prognoositav investeeringute 
tase ei kata liidu struktuurset 
investeerimisvajadust pikaajalise 
majanduskasvu taastamiseks ja 
säilitamiseks tehnoloogiliste muutuste ja 
ülemaailmse konkurentsivõime 
seisukohast, sealhulgas investeeringuid 
innovatsiooni, oskustesse, taristusse ning 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEd), ning vajadust 
tegeleda peamiste ühiskondlike 
probleemidega, nagu kestlikkus ja 
elanikkonna vananemine. Seepärast tuleb 
liidu poliitiliste eesmärkide saavutamiseks 
ning elujõulise ja kaasava majanduse 
kiireks taastumiseks toetada turutõrgete 
kõrvaldamist ja mitteoptimaalsete 
investeerimisolukordade lahendamist, et 
vähendada investeerimispuudujääki 
suunatud sektorites.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Covid-19 pandeemia on suur šokk 
maailma ja liidu majandusele. Selle 
tõkestamiseks vajalike meetmete tõttu on 
majandustegevus ELis oluliselt vähenenud. 
Prognooside kohaselt kahaneb ELi SKP 
2020. aastal umbes 7,5 % ehk palju rohkem 
kui 2009. aasta finantskriisi ajal. 
Pandeemia puhkemine on näidanud 
üleilmsete tarneahelate omavahelist seotust 
ja toonud esile teatavad nõrgad kohad, 
näiteks strateegiliste tööstusharude liigse 
sõltuvuse piiratud arvust välistest 
tarneallikatest. Sellised nõrgad kohad tuleb 
kõrvaldada, et parandada liidu reageerimist 
hädaolukordadele ja selle majanduse üldist 

(1) COVID-19 pandeemia on suur šokk 
maailma ja liidu majandusele. Selle 
tõkestamiseks vajalike meetmete tõttu on 
majandustegevus ELis oluliselt vähenenud. 
Prognooside kohaselt kahaneb ELi SKP 
2020. aastal umbes 7,5 % ehk palju rohkem 
kui 2009. aasta finantskriisi ajal. 
Pandeemia puhkemine on näidanud 
üleilmsete tarneahelate omavahelist seotust 
ja toonud esile teatavad nõrgad kohad, 
näiteks strateegiliste tööstusharude liigse 
sõltuvuse piiratud arvust välistest 
tarneallikatest. Sellised nõrgad kohad tuleb 
kõrvaldada, et parandada liidu reageerimist 
hädaolukordadele ja selle majanduse üldist 
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vastupanuvõimet, jäädes samal ajal avatuks 
liidu normidele vastavale konkurentsile ja 
kaubavahetusele. Prognooside kohaselt 
vähenevad oluliselt ka investeeringud. 
Kuigi investeeringute suhe SKPsse paranes 
liidus enne pandeemiat, jäi see juba siis 
alla taseme, mida oleks võinud oodata 
tugeva elavnemise perioodil, ja ei olnud 
piisav, et kompenseerida 2009. aasta 
kriisile järgnenud aastatepikkust 
alainvesteerimist. Veelgi olulisem on, et 
praegune ja prognoositav investeeringute 
tase ei kata liidu struktuurset 
investeerimisvajadust pikaajalise 
majanduskasvu taastamiseks ja 
säilitamiseks tehnoloogiliste muutuste ja 
ülemaailmse konkurentsivõime 
seisukohast, sealhulgas investeeringuid 
innovatsiooni, oskustesse, taristusse ning 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEd), ning vajadust 
tegeleda peamiste ühiskondlike 
probleemidega, nagu kestlikkus ja 
elanikkonna vananemine. Seepärast tuleb 
liidu poliitiliste eesmärkide saavutamiseks 
ning elujõulise ja kaasava majanduse 
kiireks taastumiseks toetada turutõrgete 
kõrvaldamist ja mitteoptimaalsete 
investeerimisolukordade lahendamist, et 
vähendada investeerimispuudujääki 
suunatud sektorites.

vastupanuvõimet, jäädes samal ajal avatuks 
liidu normidele vastavale konkurentsile ja 
kaubavahetusele. Prognooside kohaselt 
vähenevad oluliselt ka investeeringud. 
Kuigi investeeringute suhe SKPsse paranes 
liidus enne pandeemiat, jäi see juba siis 
alla taseme, mida oleks võinud oodata 
tugeva elavnemise perioodil, ja ei olnud 
piisav, et kompenseerida 2009. aasta 
kriisile järgnenud aastatepikkust 
alainvesteerimist. Veelgi olulisem on, et 
praegune ja prognoositav investeeringute 
tase ei kata liidu struktuurset 
investeerimisvajadust pikaajalise kestliku 
majanduskasvu taastamiseks ja 
säilitamiseks kliimaülemineku, 
keskkonnaseisundi halvenemise, 
tehnoloogiliste muutuste ja ülemaailmse 
konkurentsivõime seisukohast, sealhulgas 
investeeringuid innovatsiooni, oskustesse, 
taristusse ning väikestesse ja keskmise 
suurusega ettevõtetesse (VKEd), ning 
vajadust tegeleda peamiste ühiskondlike 
probleemidega, nagu kestlikkus ja 
elanikkonna vananemine. Seepärast tuleb 
liidu rohelise kokkuleppe, kestliku 
Euroopa investeerimiskava poliitiliste 
eesmärkide saavutamiseks ning kestliku, 
elujõulise ja kaasava majanduse kiireks 
taastumiseks toetada turutõrgete 
kõrvaldamist ja mitteoptimaalsete 
investeerimisolukordade lahendamist, et 
vähendada investeerimispuudujääki 
suunatud sektorites.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Inese Vaidere

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Covid-19 pandeemia on suur šokk 
maailma ja liidu majandusele. Selle 

(1) COVID-19 pandeemia on suur šokk 
maailma ja liidu majandusele. Selle 
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tõkestamiseks vajalike meetmete tõttu on 
majandustegevus ELis oluliselt vähenenud. 
Prognooside kohaselt kahaneb ELi SKP 
2020. aastal umbes 7,5 % ehk palju rohkem 
kui 2009. aasta finantskriisi ajal. 
Pandeemia puhkemine on näidanud 
üleilmsete tarneahelate omavahelist seotust 
ja toonud esile teatavad nõrgad kohad, 
näiteks strateegiliste tööstusharude liigse 
sõltuvuse piiratud arvust välistest 
tarneallikatest. Sellised nõrgad kohad tuleb 
kõrvaldada, et parandada liidu reageerimist 
hädaolukordadele ja selle majanduse üldist 
vastupanuvõimet, jäädes samal ajal avatuks 
liidu normidele vastavale konkurentsile ja 
kaubavahetusele. Prognooside kohaselt 
vähenevad oluliselt ka investeeringud. 
Kuigi investeeringute suhe SKPsse paranes 
liidus enne pandeemiat, jäi see juba siis 
alla taseme, mida oleks võinud oodata 
tugeva elavnemise perioodil, ja ei olnud 
piisav, et kompenseerida 2009. aasta 
kriisile järgnenud aastatepikkust 
alainvesteerimist. Veelgi olulisem on, et 
praegune ja prognoositav investeeringute 
tase ei kata liidu struktuurset 
investeerimisvajadust pikaajalise 
majanduskasvu taastamiseks ja 
säilitamiseks tehnoloogiliste muutuste ja 
ülemaailmse konkurentsivõime 
seisukohast, sealhulgas investeeringuid 
innovatsiooni, oskustesse, taristusse ning 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEd), ning vajadust 
tegeleda peamiste ühiskondlike 
probleemidega, nagu kestlikkus ja 
elanikkonna vananemine. Seepärast tuleb 
liidu poliitiliste eesmärkide saavutamiseks 
ning elujõulise ja kaasava majanduse 
kiireks taastumiseks toetada turutõrgete 
kõrvaldamist ja mitteoptimaalsete 
investeerimisolukordade lahendamist, et 
vähendada investeerimispuudujääki 
suunatud sektorites.

tõkestamiseks vajalike meetmete tõttu on 
majandustegevus ELis oluliselt vähenenud. 
Prognooside kohaselt kahaneb ELi SKP 
2020. aastal umbes 7,5 % ehk palju rohkem 
kui 2009. aasta finantskriisi ajal. 
Pandeemia puhkemine on näidanud 
üleilmsete tarneahelate omavahelist seotust 
ja toonud esile teatavad nõrgad kohad, 
näiteks strateegiliste tööstusharude liigse 
sõltuvuse piiratud arvust välistest 
tarneallikatest. Sellised nõrgad kohad tuleb 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate (VKEde) huvides kõrvaldada, et 
parandada liidu reageerimist 
hädaolukordadele ja selle majanduse üldist 
vastupanuvõimet, jäädes samal ajal avatuks 
liidu normidele vastavale konkurentsile ja 
kaubavahetusele. Prognooside kohaselt 
vähenevad oluliselt ka investeeringud. 
Kuigi investeeringute suhe SKPsse paranes 
liidus enne pandeemiat, jäi see juba siis 
alla taseme, mida oleks võinud oodata 
tugeva elavnemise perioodil, ja ei olnud 
piisav, et kompenseerida 2009. aasta 
kriisile järgnenud aastatepikkust 
alainvesteerimist. Veelgi olulisem on, et 
praegune ja prognoositav investeeringute 
tase ei kata liidu struktuurset 
investeerimisvajadust pikaajalise 
majanduskasvu taastamiseks ja 
säilitamiseks tehnoloogiliste muutuste ja 
ülemaailmse konkurentsivõime 
seisukohast, sealhulgas investeeringuid 
innovatsiooni, oskustesse, taristusse ning 
VKEdesse, ning vajadust tegeleda peamiste 
ühiskondlike probleemidega, nagu 
kestlikkus ja elanikkonna vananemine. 
Seepärast tuleb liidu poliitiliste 
eesmärkide, eelkõige kliima- ja digipöörde 
kiirendamisega seotud topelteesmärgi 
saavutamiseks ning elujõulise ja kaasava 
majanduse kiireks taastumiseks toetada 
turutõrgete kõrvaldamist ja 
mitteoptimaalsete investeerimisolukordade 
lahendamist, et vähendada 
investeerimispuudujääki suunatud 
sektorites.
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Or. en

Muudatusettepanek 38
Clotilde Armand

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Covid-19 pandeemia on suur šokk 
maailma ja liidu majandusele. Selle 
tõkestamiseks vajalike meetmete tõttu on 
majandustegevus ELis oluliselt vähenenud. 
Prognooside kohaselt kahaneb ELi SKP 
2020. aastal umbes 7,5 % ehk palju rohkem 
kui 2009. aasta finantskriisi ajal. 
Pandeemia puhkemine on näidanud 
üleilmsete tarneahelate omavahelist seotust 
ja toonud esile teatavad nõrgad kohad, 
näiteks strateegiliste tööstusharude liigse 
sõltuvuse piiratud arvust välistest 
tarneallikatest. Sellised nõrgad kohad tuleb 
kõrvaldada, et parandada liidu reageerimist 
hädaolukordadele ja selle majanduse üldist 
vastupanuvõimet, jäädes samal ajal avatuks 
liidu normidele vastavale konkurentsile ja 
kaubavahetusele. Prognooside kohaselt 
vähenevad oluliselt ka investeeringud. 
Kuigi investeeringute suhe SKPsse paranes 
liidus enne pandeemiat, jäi see juba siis 
alla taseme, mida oleks võinud oodata 
tugeva elavnemise perioodil, ja ei olnud 
piisav, et kompenseerida 2009. aasta 
kriisile järgnenud aastatepikkust 
alainvesteerimist. Veelgi olulisem on, et 
praegune ja prognoositav investeeringute 
tase ei kata liidu struktuurset 
investeerimisvajadust pikaajalise 
majanduskasvu taastamiseks ja 
säilitamiseks tehnoloogiliste muutuste ja 
ülemaailmse konkurentsivõime 
seisukohast, sealhulgas investeeringuid 
innovatsiooni, oskustesse, taristusse ning 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEd), ning vajadust 
tegeleda peamiste ühiskondlike 

(1) COVID-19 pandeemia on suur šokk 
maailma ja liidu majandusele. Selle 
tõkestamiseks vajalike meetmete tõttu on 
majandustegevus ELis oluliselt vähenenud. 
Prognooside kohaselt kahaneb ELi SKP 
2020. aastal umbes 8,3 % ehk palju rohkem 
kui 2009. aasta finantskriisi ajal. 
Pandeemia puhkemine on näidanud 
üleilmsete tarneahelate omavahelist seotust 
ja toonud esile teatavad nõrgad kohad, 
näiteks strateegiliste tööstusharude liigse 
sõltuvuse piiratud arvust välistest 
tarneallikatest ja samuti kriitilise 
tähtsusega taristute puudumisest. Sellised 
nõrgad kohad tuleb kõrvaldada, et 
parandada liidu reageerimist 
hädaolukordadele ja selle majanduse üldist 
vastupanuvõimet, jäädes samal ajal avatuks 
liidu normidele vastavale konkurentsile ja 
kaubavahetusele. Prognooside kohaselt 
vähenevad oluliselt ka investeeringud. 
Kuigi investeeringute suhe SKPsse paranes 
liidus enne pandeemiat, jäi see juba siis 
alla taseme, mida oleks võinud oodata 
tugeva elavnemise perioodil, ja ei olnud 
piisav, et kompenseerida 2009. aasta 
kriisile järgnenud aastatepikkust 
alainvesteerimist. Veelgi olulisem on, et 
praegune ja prognoositav investeeringute 
tase ei kata liidu struktuurset 
investeerimisvajadust pikaajalise 
majanduskasvu taastamiseks ja 
säilitamiseks tehnoloogiliste muutuste ja 
ülemaailmse konkurentsivõime 
seisukohast, sealhulgas investeeringuid 
innovatsiooni, oskustesse, taristusse ning 
väikestesse ja keskmise suurusega 
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probleemidega, nagu kestlikkus ja 
elanikkonna vananemine. Seepärast tuleb 
liidu poliitiliste eesmärkide saavutamiseks 
ning elujõulise ja kaasava majanduse 
kiireks taastumiseks toetada turutõrgete 
kõrvaldamist ja mitteoptimaalsete 
investeerimisolukordade lahendamist, et 
vähendada investeerimispuudujääki 
suunatud sektorites.

ettevõtetesse (VKEd), ning vajadust 
tegeleda peamiste ühiskondlike 
probleemidega, nagu vaesus, kestlikkus ja 
elanikkonna vananemine. Seepärast tuleb 
liidu poliitiliste eesmärkide saavutamiseks 
ning elujõulise ja kaasava majanduse 
kiireks taastumiseks toetada turutõrgete 
kõrvaldamist ja mitteoptimaalsete 
investeerimisolukordade lahendamist, et 
vähendada investeerimispuudujääki 
suunatud sektorites.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Covid-19pandeemia on suur šokk 
maailma ja liidu majandusele. Selle 
tõkestamiseks vajalike meetmete tõttu on 
majandustegevus ELis oluliselt vähenenud. 
Prognooside kohaselt kahaneb ELi SKP 
2020. aastal umbes 7,5 % ehk palju rohkem 
kui 2009. aasta finantskriisi ajal. 
Pandeemia puhkemine on näidanud 
üleilmsete tarneahelate omavahelist seotust 
ja toonud esile teatavad nõrgad kohad, 
näiteks strateegiliste tööstusharude liigse 
sõltuvuse piiratud arvust välistest 
tarneallikatest. Sellised nõrgad kohad tuleb 
kõrvaldada, et parandada liidu reageerimist 
hädaolukordadele ja selle majanduse üldist 
vastupanuvõimet, jäädes samal ajal avatuks 
liidu normidele vastavale konkurentsile ja 
kaubavahetusele. Prognooside kohaselt 
vähenevad oluliselt ka investeeringud. 
Kuigi investeeringute suhe SKPsse paranes 
liidus enne pandeemiat, jäi see juba siis 
alla taseme, mida oleks võinud oodata 
tugeva elavnemise perioodil, ja ei olnud 
piisav, et kompenseerida 2009. aasta 
kriisile järgnenud aastatepikkust 

(1) COVID-19 pandeemia on suur šokk 
maailma ja liidu majandusele. Selle 
tõkestamiseks vajalike meetmete tõttu on 
majandustegevus ELis oluliselt vähenenud. 
Prognooside kohaselt kahaneb ELi SKP 
2020. aastal umbes 7,5 % ehk palju rohkem 
kui 2009. aasta finantskriisi ajal. 
Pandeemia puhkemine on näidanud 
üleilmsete tarneahelate omavahelist seotust 
ja toonud esile teatavad nõrgad kohad, 
näiteks strateegiliste tööstusharude liigse 
sõltuvuse piiratud arvust välistest 
tarneallikatest. Sellised nõrgad kohad tuleb 
kõrvaldada, et parandada liidu reageerimist 
hädaolukordadele ja selle majanduse üldist 
vastupanuvõimet, jäädes samal ajal avatuks 
liidu normidele vastavale konkurentsile ja 
kaubavahetusele. Prognooside kohaselt 
vähenevad oluliselt ka investeeringud. 
Kuigi investeeringute suhe SKPsse paranes 
liidus enne pandeemiat, jäi see juba siis 
alla taseme, mida oleks võinud oodata 
tugeva elavnemise perioodil, ja ei olnud 
piisav, et kompenseerida 2009. aasta 
kriisile järgnenud aastatepikkust 
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alainvesteerimist. Veelgi olulisem on, et 
praegune ja prognoositav investeeringute 
tase ei kata liidu struktuurset 
investeerimisvajadust pikaajalise 
majanduskasvu taastamiseks ja 
säilitamiseks tehnoloogiliste muutuste ja 
ülemaailmse konkurentsivõime 
seisukohast, sealhulgas investeeringuid 
innovatsiooni, oskustesse, taristusse ning 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEd), ning vajadust 
tegeleda peamiste ühiskondlike 
probleemidega, nagu kestlikkus ja 
elanikkonna vananemine. Seepärast tuleb 
liidu poliitiliste eesmärkide saavutamiseks 
ning elujõulise ja kaasava majanduse 
kiireks taastumiseks toetada turutõrgete 
kõrvaldamist ja mitteoptimaalsete 
investeerimisolukordade lahendamist, et 
vähendada investeerimispuudujääki 
suunatud sektorites.

alainvesteerimist. Veelgi olulisem on, et 
praegune ja prognoositav investeeringute 
tase ei kata liidu struktuurset 
investeerimisvajadust pikaajalise 
majanduskasvu taastamiseks ja 
säilitamiseks tehnoloogiliste muutuste ja 
ülemaailmse konkurentsivõime 
seisukohast, sealhulgas investeeringuid 
innovatsiooni, oskustesse, taristusse ning 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEd), ning vajadust 
tegeleda peamiste ühiskondlike 
probleemidega, nagu kestlikkus ja 
elanikkonna vananemine. Seepärast tuleb 
liidu poliitiliste eesmärkide, eelkõige 
2050. aastaks kliimaneutraalsuse 
saavutamise eesmärgi saavutamiseks ning 
elujõulise ja kaasava majanduse kiireks 
taastumiseks toetada turutõrgete 
kõrvaldamist ja mitteoptimaalsete 
investeerimisolukordade lahendamist, et 
vähendada investeerimispuudujääki 
suunatud sektorites.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Covid-19 pandeemia on suur šokk 
maailma ja liidu majandusele. Selle 
tõkestamiseks vajalike meetmete tõttu on 
majandustegevus ELis oluliselt vähenenud. 
Prognooside kohaselt kahaneb ELi SKP 
2020. aastal umbes 7,5 % ehk palju rohkem 
kui 2009. aasta finantskriisi ajal. 
Pandeemia puhkemine on näidanud 
üleilmsete tarneahelate omavahelist seotust 
ja toonud esile teatavad nõrgad kohad, 
näiteks strateegiliste tööstusharude liigse 
sõltuvuse piiratud arvust välistest 
tarneallikatest. Sellised nõrgad kohad tuleb 

(1) COVID-19 pandeemiale 
järgnenud riiklikud ja regionaalsed 
liikumispiirangud on suur šokk maailma ja 
liidu majandusele. Selle tõkestamise 
meetmete tõttu on majandustegevus ELis 
oluliselt vähenenud. Prognooside kohaselt 
kahaneb ELi SKP 2020. aastal umbes 
7,5 % ehk palju rohkem kui 2009. aasta 
finantskriisi ajal. Pandeemia puhkemine on 
näidanud üleilmsete tarneahelate 
omavahelist seotust ja toonud esile 
teatavad nõrgad kohad, näiteks 
strateegiliste tööstusharude liigse sõltuvuse 
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kõrvaldada, et parandada liidu 
reageerimist hädaolukordadele ja selle 
majanduse üldist vastupanuvõimet, jäädes 
samal ajal avatuks liidu normidele 
vastavale konkurentsile ja 
kaubavahetusele. Prognooside kohaselt 
vähenevad oluliselt ka investeeringud. 
Kuigi investeeringute suhe SKPsse paranes 
liidus enne pandeemiat, jäi see juba siis 
alla taseme, mida oleks võinud oodata 
tugeva elavnemise perioodil, ja ei olnud 
piisav, et kompenseerida 2009. aasta 
kriisile järgnenud aastatepikkust 
alainvesteerimist. Veelgi olulisem on, et 
praegune ja prognoositav investeeringute 
tase ei kata liidu struktuurset 
investeerimisvajadust pikaajalise 
majanduskasvu taastamiseks ja 
säilitamiseks tehnoloogiliste muutuste ja 
ülemaailmse konkurentsivõime 
seisukohast, sealhulgas investeeringuid 
innovatsiooni, oskustesse, taristusse ning 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEd), ning vajadust 
tegeleda peamiste ühiskondlike 
probleemidega, nagu kestlikkus ja 
elanikkonna vananemine. Seepärast tuleb 
liidu poliitiliste eesmärkide saavutamiseks 
ning elujõulise ja kaasava majanduse 
kiireks taastumiseks toetada turutõrgete 
kõrvaldamist ja mitteoptimaalsete 
investeerimisolukordade lahendamist, et 
vähendada investeerimispuudujääki 
suunatud sektorites.

välistest tarneallikatest. Sellised nõrgad 
kohad tuleb kõrvaldada, et parandada liidu 
majanduse üldist vastupanuvõimet väliste 
ohtude suhtes. Prognooside kohaselt 
vähenevad oluliselt ka investeeringud. 
Kuigi investeeringute suhe SKPsse paranes 
liikmesriikides enne pandeemiat, jäi see 
juba siis alla taseme, mida oleks võinud 
oodata tugeva elavnemise perioodil, ja ei 
olnud piisav, et kompenseerida 2009. aasta 
kriisile järgnenud aastatepikkust 
väärinvesteerimist ja Euroopa Keskpanga 
äärmiselt paindlikke rahapoliitikaid. 
Veelgi olulisem on, et praegune ja 
prognoositav investeeringute tase ei kata 
liidu struktuurset investeerimisvajadust 
pikaajalise majanduskasvu taastamiseks ja 
säilitamiseks tehnoloogiliste muutuste ja 
ülemaailmse konkurentsivõime 
seisukohast, sealhulgas investeeringuid 
innovatsiooni, oskustesse, taristusse ning 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEd), ning vajadust 
tegeleda peamiste ühiskondlike 
probleemidega, nagu kestlikkus ja 
elanikkonna vananemine. Seepärast tuleb 
liidu poliitiliste eesmärkide saavutamiseks 
ning elujõulise ja kaasava majanduse 
kiireks taastumiseks toetada riiklike 
majanduste kavandatud sulgemiste 
tagajärgede kõrvaldamist ja 
mitteoptimaalsete investeerimisolukordade 
lahendamist, et vähendada 
investeerimispuudujääki suunatud 
sektorites.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(1) Covid-19 pandeemia on suur šokk 
maailma ja liidu majandusele. Selle 
tõkestamiseks vajalike meetmete tõttu on 
majandustegevus ELis oluliselt vähenenud. 
Prognooside kohaselt kahaneb ELi SKP 
2020. aastal umbes 7,5 % ehk palju rohkem 
kui 2009. aasta finantskriisi ajal. 
Pandeemia puhkemine on näidanud 
üleilmsete tarneahelate omavahelist seotust 
ja toonud esile teatavad nõrgad kohad, 
näiteks strateegiliste tööstusharude liigse 
sõltuvuse piiratud arvust välistest 
tarneallikatest. Sellised nõrgad kohad tuleb 
kõrvaldada, et parandada liidu reageerimist 
hädaolukordadele ja selle majanduse üldist 
vastupanuvõimet, jäädes samal ajal avatuks 
liidu normidele vastavale konkurentsile ja 
kaubavahetusele. Prognooside kohaselt 
vähenevad oluliselt ka investeeringud. 
Kuigi investeeringute suhe SKPsse paranes 
liidus enne pandeemiat, jäi see juba siis 
alla taseme, mida oleks võinud oodata 
tugeva elavnemise perioodil, ja ei olnud 
piisav, et kompenseerida 2009. aasta 
kriisile järgnenud aastatepikkust 
alainvesteerimist. Veelgi olulisem on, et 
praegune ja prognoositav investeeringute 
tase ei kata liidu struktuurset 
investeerimisvajadust pikaajalise 
majanduskasvu taastamiseks ja 
säilitamiseks tehnoloogiliste muutuste ja 
ülemaailmse konkurentsivõime 
seisukohast, sealhulgas investeeringuid 
innovatsiooni, oskustesse, taristusse ning 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEd), ning vajadust 
tegeleda peamiste ühiskondlike 
probleemidega, nagu kestlikkus ja 
elanikkonna vananemine. Seepärast tuleb 
liidu poliitiliste eesmärkide saavutamiseks 
ning elujõulise ja kaasava majanduse 
kiireks taastumiseks toetada turutõrgete 
kõrvaldamist ja mitteoptimaalsete 
investeerimisolukordade lahendamist, et 
vähendada investeerimispuudujääki 
suunatud sektorites.

(1) COVID-19 pandeemia on suur šokk 
maailma ja liidu majandusele. Selle 
tõkestamiseks vajalike meetmete tõttu on 
majandustegevus ELis oluliselt vähenenud. 
Prognooside kohaselt kahaneb ELi SKP 
2020. aastal umbes 7,5 % ehk palju rohkem 
kui 2009. aasta finantskriisi ajal. 
Pandeemia puhkemine on näidanud 
üleilmsete tarneahelate omavahelist seotust 
ja toonud esile teatavad nõrgad kohad, 
näiteks strateegiliste tööstusharude liigse 
sõltuvuse piiratud arvust välistest 
tarneallikatest. Sellised nõrgad kohad tuleb 
kõrvaldada, et parandada liidu reageerimist 
hädaolukordadele ja selle majanduse üldist 
vastupanuvõimet, jäädes samal ajal avatuks 
liidu normidele vastavale konkurentsile ja 
kaubavahetusele. Prognooside kohaselt 
vähenevad oluliselt ka investeeringud. 
Kuigi investeeringute suhe SKPsse paranes 
liidus enne pandeemiat, jäi see juba siis 
alla taseme, mida oleks võinud oodata 
tugeva elavnemise perioodil, ja ei olnud 
piisav, et kompenseerida 2009. aasta 
kriisile järgnenud aastatepikkust 
alainvesteerimist. Veelgi olulisem on, et 
praegune ja prognoositav investeeringute 
tase ei kata liidu struktuurset 
investeerimisvajadust pikaajalise 
majanduskasvu taastamiseks ja 
säilitamiseks tehnoloogiliste muutuste ja 
ülemaailmse konkurentsivõime 
seisukohast, sealhulgas investeeringuid 
innovatsiooni, oskustesse, taristusse ning 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEd), ning vajadust 
tegeleda peamiste ühiskondlike 
probleemidega, nagu kestlikkus ja 
elanikkonna vananemine, seadmata ohtu 
võrdõiguslikkuse eesmärke. Seepärast 
tuleb liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamiseks ning elujõulise ja kaasava 
majanduse kiireks taastumiseks toetada 
turutõrgete kõrvaldamist ja 
mitteoptimaalsete investeerimisolukordade 
lahendamist, et vähendada 
investeerimispuudujääki suunatud 
sektorites.
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Or. en

Muudatusettepanek 42
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Covid-19 pandeemia on suur šokk 
maailma ja liidu majandusele. Selle 
tõkestamiseks vajalike meetmete tõttu on 
majandustegevus ELis oluliselt vähenenud. 
Prognooside kohaselt kahaneb ELi SKP 
2020. aastal umbes 7,5 % ehk palju rohkem 
kui 2009. aasta finantskriisi ajal. 
Pandeemia puhkemine on näidanud 
üleilmsete tarneahelate omavahelist seotust 
ja toonud esile teatavad nõrgad kohad, 
näiteks strateegiliste tööstusharude liigse 
sõltuvuse piiratud arvust välistest 
tarneallikatest. Sellised nõrgad kohad tuleb 
kõrvaldada, et parandada liidu reageerimist 
hädaolukordadele ja selle majanduse üldist 
vastupanuvõimet, jäädes samal ajal avatuks 
liidu normidele vastavale konkurentsile ja 
kaubavahetusele. Prognooside kohaselt 
vähenevad oluliselt ka investeeringud. 
Kuigi investeeringute suhe SKPsse paranes 
liidus enne pandeemiat, jäi see juba siis 
alla taseme, mida oleks võinud oodata 
tugeva elavnemise perioodil, ja ei olnud 
piisav, et kompenseerida 2009. aasta 
kriisile järgnenud aastatepikkust 
alainvesteerimist. Veelgi olulisem on, et 
praegune ja prognoositav investeeringute 
tase ei kata liidu struktuurset 
investeerimisvajadust pikaajalise 
majanduskasvu taastamiseks ja 
säilitamiseks tehnoloogiliste muutuste ja 
ülemaailmse konkurentsivõime 
seisukohast, sealhulgas investeeringuid 
innovatsiooni, oskustesse, taristusse ning 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEd), ning vajadust 
tegeleda peamiste ühiskondlike 

(1) COVID-19 pandeemia on suur šokk 
maailma ja liidu majandusele. Selle 
tõkestamiseks vajalike meetmete tõttu on 
majandustegevus ELis oluliselt vähenenud. 
Prognooside kohaselt kahaneb ELi SKP 
2020. aastal umbes 7,5 % ehk palju rohkem 
kui 2009. aasta finantskriisi ajal. 
Pandeemia puhkemisel on olnud 
negatiivne mõju üleilmsete tarneahelate 
omavahelisele seotusele ja see on toonud 
esile teatavad nõrgad kohad, näiteks 
strateegiliste tööstusharude liigse sõltuvuse 
piiratud arvust välistest tarneallikatest. 
Sellised nõrgad kohad tuleb kõrvaldada, et 
parandada liidu reageerimist 
hädaolukordadele ja selle majanduse üldist 
vastupanuvõimet, jäädes samal ajal avatuks 
liidu normidele vastavale konkurentsile ja 
kaubavahetusele. Prognooside kohaselt 
vähenevad oluliselt ka investeeringud. 
Kuigi investeeringute suhe SKPsse paranes 
liidus enne pandeemiat, jäi see juba siis 
alla taseme, mida oleks võinud oodata 
tugeva elavnemise perioodil, ja ei olnud 
piisav, et kompenseerida 2009. aasta 
kriisile järgnenud aastatepikkust 
alainvesteerimist. Veelgi olulisem on, et 
praegune ja prognoositav investeeringute 
tase ei kata liidu struktuurset 
investeerimisvajadust pikaajalise 
majanduskasvu taastamiseks ja 
säilitamiseks tehnoloogiliste muutuste ja 
ülemaailmse konkurentsivõime 
seisukohast, sealhulgas investeeringuid 
innovatsiooni, oskustesse, taristusse ning 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEd), ning vajadust 
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probleemidega, nagu kestlikkus ja 
elanikkonna vananemine. Seepärast tuleb 
liidu poliitiliste eesmärkide saavutamiseks 
ning elujõulise ja kaasava majanduse 
kiireks taastumiseks toetada turutõrgete 
kõrvaldamist ja mitteoptimaalsete 
investeerimisolukordade lahendamist, et 
vähendada investeerimispuudujääki 
suunatud sektorites.

tegeleda peamiste ühiskondlike 
probleemidega, nagu kestlikkus ja 
elanikkonna vananemine. Seepärast tuleb 
liidu poliitiliste eesmärkide saavutamiseks 
ning püsiva ja kaasava majanduse kiireks 
taastumiseks seada prioriteediks 
turutõrgete kõrvaldamine ja 
mitteoptimaalsete investeerimisolukordade 
lahendamine, et vähendada 
investeerimispuudujääki suunatud 
sektorites.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Hindamise tulemused osutavad, et 
2014.–2020. aasta mitmeaastases 
finantsraamistikus kasutatud mitmesuguste 
rahastamisvahendite vahel on tekkinud 
teatav kattuvus. Selline mitmekesisus on 
teinud olukorra keeruliseks ka 
vahendajatele ja lõplikele vahendite 
saajatele, kes on pidanud arvestama 
erinevate rahastamiskõlblikkus- ja 
aruandluseeskirjadega. Kooskõlastatud 
eeskirjade puudumine on takistanud liidu 
erinevate vahendite kombineerimist, kuigi 
selline kombineerimine oleks olnud kasulik 
projektidele, mis vajavad eri liiki 
rahastamist. Seepärast tuleks luua üksainus 
fond – InvestEU fond, mis toetub Euroopa 
investeerimiskava raames loodud Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) 
kogemustele, et pakkuda lõplikele 
vahendite saajatele tõhusamalt toimivat 
toetust, ühendades rahalise toetuse ja 
lihtsustades seda üheainsa eelarvelise 
tagatise skeemi raames ning seeläbi 
parandades liidu toetuse mõju, vähendades 

(2) Hindamise tulemused osutavad, et 
2014.–2020. aasta mitmeaastases 
finantsraamistikus kasutatud mitmesuguste 
rahastamisvahendite vahel on tekkinud 
teatav kattuvus. Selline mitmekesisus on 
teinud olukorra keeruliseks ka 
vahendajatele ja lõplikele vahendite 
saajatele, kes on pidanud arvestama 
erinevate rahastamiskõlblikkus- ja 
aruandluseeskirjadega. Kooskõlastatud 
eeskirjade puudumine on takistanud liidu 
erinevate vahendite kombineerimist, kuigi 
selline kombineerimine oleks olnud kasulik 
projektidele, mis vajavad eri liiki 
rahastamist. Seepärast tuleks luua üksainus 
fond – InvestEU fond, mis toetub Euroopa 
investeerimiskava raames loodud Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) 
kogemustele, et pakkuda lõplikele 
vahendite saajatele tõhusamalt toimivat 
toetust, ühendades rahalise toetuse ja 
lihtsustades seda üheainsa eelarvelise 
tagatise skeemi raames ning seeläbi 
parandades liidu toetuse mõju, vähendades 
samal ajal liidu eelarve kulusid. Positiivse 
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samal ajal liidu eelarve kulusid. hindamise järel võib 
annakuväärtpaberiportfelli ühendada 
InvestEU fondiga, et tõhusust veelgi 
parandada.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Hindamise tulemused osutavad, et 
2014.–2020. aasta mitmeaastases 
finantsraamistikus kasutatud mitmesuguste 
rahastamisvahendite vahel on tekkinud 
teatav kattuvus. Selline mitmekesisus on 
teinud olukorra keeruliseks ka 
vahendajatele ja lõplikele vahendite 
saajatele, kes on pidanud arvestama 
erinevate rahastamiskõlblikkus- ja 
aruandluseeskirjadega. Kooskõlastatud 
eeskirjade puudumine on takistanud liidu 
erinevate vahendite kombineerimist, kuigi 
selline kombineerimine oleks olnud kasulik 
projektidele, mis vajavad eri liiki 
rahastamist. Seepärast tuleks luua üksainus 
fond – InvestEU fond, mis toetub Euroopa 
investeerimiskava raames loodud Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) 
kogemustele, et pakkuda lõplikele 
vahendite saajatele tõhusamalt toimivat 
toetust, ühendades rahalise toetuse ja 
lihtsustades seda üheainsa eelarvelise 
tagatise skeemi raames ning seeläbi 
parandades liidu toetuse mõju, vähendades 
samal ajal liidu eelarve kulusid.

(2) Hindamise tulemused osutavad, et 
2014.–2020. aasta mitmeaastases 
finantsraamistikus kasutatud mitmesuguste 
rahastamisvahendite vahel on tekkinud 
teatav kattuvus. Selline institutsionaalne 
läbikukkumine on teinud olukorra 
keeruliseks ka vahendajatele ja lõplikele 
vahendite saajatele, kes on pidanud 
arvestama erinevate rahastamiskõlblikkus- 
ja aruandluseeskirjadega. Kooskõlastatud 
eeskirjade puudumine ja bürokraatia 
üleküllus on takistanud liidu erinevate 
vahendite kombineerimist, kuigi selline 
kombineerimine oleks olnud kasulik 
projektidele, mis vajavad eri liiki 
rahastamist. Seepärast tuleks luua üksainus 
fond – InvestEU fond, mis toetub Euroopa 
investeerimiskava raames loodud Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) 
kogemustele, et pakkuda lõplikele 
vahendite saajatele tõhusamalt toimivat 
toetust, ühendades rahalise toetuse, 
lihtsustades seda ja teostades selle üle 
järelevalvet üheainsa eelarvelise tagatise 
skeemi raames ning seeläbi parandades 
Euroopa maksumaksjate toetuse mõju, 
vähendades samal ajal nende eelarve 
kulusid.

Or. en
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Muudatusettepanek 45
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Viimastel aastatel on liit võtnud 
vastu ulatuslikud strateegiad, et viia lõpule 
ühtse turu väljakujundamine ning 
stimuleerida kestlikku majanduskasvu ja 
töökohtade loomist, nt aruka, kestliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
„Euroopa 2020“ 3. märtsil 2010, 
kapitaliturgude liidu loomise tegevuskava 
30. septembril 2015, Euroopa 
kultuurivaldkonna uue tegevuskava 
22. mail 2018, paketi „Puhas energia 
kõikidele eurooplastele“ 30. novembril 
2016, ELi ringmajanduse loomise 
tegevuskava 2. detsembril 2015, Euroopa 
vähese heitega liikuvuse strateegia 
20. juulil 2016, Euroopa kaitsealase 
tegevuskava 30. novembril 2016, teatise 
Euroopa Kaitsefondi käivitamise kohta 
7. juunil 2017, ELi kosmosestrateegia 
26. oktoobril 2016, institutsioonide ühise 
teadaande Euroopa sotsiaalõiguste samba 
kohta 13. detsembril 2017, Euroopa 
rohelise kokkuleppe 11. detsembril 2019, 
Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava 14. jaanuaril 2020, 
algatuse „Tugev sotsiaalne Euroopa 
õiglaste üleminekute jaoks“ 14. jaanuaril 
2020, Euroopa digitaalse tuleviku 
kujundamise strateegia, andmestrateegia ja 
tehisintellekti teatise 19. veebruaril 2020, 
Euroopa uue tööstusstrateegia 10. märtsil 
2020 ja VKEde strateegia kestliku ja 
digitaalse Euroopa kujundamiseks 
10. märtsil 2020. InvestEU fond peaks 
kasutama ja tugevdama nende üksteist 
toetavate strateegiate sünergiat, toetades 
investeeringuid ja pakkudes juurdepääsu 
rahastamisele.

(3) Viimastel aastatel on liit võtnud 
vastu ulatuslikud strateegiad ja õigusaktid, 
et viia lõpule ühtse turu väljakujundamine 
ning stimuleerida kestlikku majanduskasvu 
ja töökohtade loomist, nt aruka, kestliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
„Euroopa 2020“ 3. märtsil 2010, 
kapitaliturgude liidu loomise tegevuskava 
30. septembril 2015, Euroopa 
kultuurivaldkonna uue tegevuskava 
22. mail 2018, paketi „Puhas energia 
kõikidele eurooplastele“ 30. novembril 
2016, ELi ringmajanduse loomise 
tegevuskava 2. detsembril 2015, Euroopa 
vähese heitega liikuvuse strateegia 
20. juulil 2016, Euroopa kaitsealase 
tegevuskava 30. novembril 2016, teatise 
Euroopa Kaitsefondi käivitamise kohta 
7. juunil 2017, ELi kosmosestrateegia 
26. oktoobril 2016, institutsioonide ühise 
teadaande Euroopa sotsiaalõiguste samba 
kohta 13. detsembril 2017, pikaajalise 
2050. aasta strateegia „Puhas planeet 
kõigi jaoks“ 28. novembril 2018, Euroopa 
rohelise kokkuleppe 11. detsembril 2019, 
Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava 14. jaanuaril 2020, 
algatuse „Tugev sotsiaalne Euroopa 
õiglaste üleminekute jaoks“ 14. jaanuaril 
2020, Euroopa digitaalse tuleviku 
kujundamise strateegia, andmestrateegia ja 
tehisintellekti teatise 19. veebruaril 2020, 
kliimaneutraalsuse saavutamise 
raamistiku kehtestav määrus 4. märtsil 
2020, Euroopa uue tööstusstrateegia 
10. märtsil 2020 ja VKEde strateegia 
kestliku ja digitaalse Euroopa 
kujundamiseks 10. märtsil 2020, ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegia 
aastani 2030 20. mail 2020, kestlike 
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investeeringute hõlbustamise raamistiku 
kehtestamise määrus juunis 2020, 
energiasüsteemi integreerimise strateegia 
ja vesinikustrateegia 8. juulil 2020 ja teeb 
ettepaneku renoveerimislaine strateegiaks 
2020. aasta kolmandas kvartalis. 
InvestEU fond peaks kasutama ja 
tugevdama nende üksteist toetavate 
strateegiate sünergiat ja toetama 
õigusaktide rakendamist, toetades 
investeeringuid ja pakkudes juurdepääsu 
rahastamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Victor Negrescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Viimastel aastatel on liit võtnud 
vastu ulatuslikud strateegiad, et viia lõpule 
ühtse turu väljakujundamine ning 
stimuleerida kestlikku majanduskasvu ja 
töökohtade loomist, nt aruka, kestliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
„Euroopa 2020“ 3. märtsil 2010, 
kapitaliturgude liidu loomise tegevuskava 
30. septembril 2015, Euroopa 
kultuurivaldkonna uue tegevuskava 
22. mail 2018, paketi „Puhas energia 
kõikidele eurooplastele“ 30. novembril 
2016, ELi ringmajanduse loomise 
tegevuskava 2. detsembril 2015, Euroopa 
vähese heitega liikuvuse strateegia 
20. juulil 2016, Euroopa kaitsealase 
tegevuskava 30. novembril 2016, teatise 
Euroopa Kaitsefondi käivitamise kohta 
7. juunil 2017, ELi kosmosestrateegia 
26. oktoobril 2016, institutsioonide ühise 
teadaande Euroopa sotsiaalõiguste samba 
kohta 13. detsembril 2017, Euroopa 
rohelise kokkuleppe 11. detsembril 2019, 
Euroopa rohelise kokkuleppe 

(3) Viimastel aastatel on liit võtnud 
vastu ulatuslikud strateegiad, et viia lõpule 
ühtse turu väljakujundamine ning 
stimuleerida kestlikku majanduskasvu ja 
töökohtade loomist, nt aruka, kestliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
„Euroopa 2020“ 3. märtsil 2010, 
kapitaliturgude liidu loomise tegevuskava 
30. septembril 2015, Euroopa 
kultuurivaldkonna uue tegevuskava 
22. mail 2018, digiõppe tegevuskava 
aastateks 2018–2020, teatise „Euroopa 
digitaalse tuleviku kujundamine“, 
„Euroopa haridusruumi“, paketi „Puhas 
energia kõikidele eurooplastele“ 
30. novembril 2016, ELi ringmajanduse 
loomise tegevuskava 2. detsembril 2015, 
Euroopa vähese heitega liikuvuse 
strateegia 20. juulil 2016, Euroopa 
kaitsealase tegevuskava 30. novembril 
2016, teatise Euroopa Kaitsefondi 
käivitamise kohta 7. juunil 2017, ELi 
kosmosestrateegia 26. oktoobril 2016, 
institutsioonide ühise teadaande Euroopa 
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investeerimiskava 14. jaanuaril 2020, 
algatuse „Tugev sotsiaalne Euroopa 
õiglaste üleminekute jaoks“ 14. jaanuaril 
2020, Euroopa digitaalse tuleviku 
kujundamise strateegia, andmestrateegia ja 
tehisintellekti teatise 19. veebruaril 2020, 
Euroopa uue tööstusstrateegia 10. märtsil 
2020 ja VKEde strateegia kestliku ja 
digitaalse Euroopa kujundamiseks 
10. märtsil 2020. InvestEU fond peaks 
kasutama ja tugevdama nende üksteist 
toetavate strateegiate sünergiat, toetades 
investeeringuid ja pakkudes juurdepääsu 
rahastamisele.

sotsiaalõiguste samba kohta 13. detsembril 
2017, Euroopa rohelise kokkuleppe 
11. detsembril 2019, Euroopa rohelise 
kokkuleppe investeerimiskava 14. jaanuaril 
2020, algatuse „Tugev sotsiaalne Euroopa 
õiglaste üleminekute jaoks“ 14. jaanuaril 
2020, Euroopa digitaalse tuleviku 
kujundamise strateegia, andmestrateegia ja 
tehisintellekti teatise 19. veebruaril 2020, 
Euroopa uue tööstusstrateegia 10. märtsil 
2020 ja VKEde strateegia kestliku ja 
digitaalse Euroopa kujundamiseks 
10. märtsil 2020. InvestEU fond peaks 
kasutama ja tugevdama nende üksteist 
toetavate strateegiate sünergiat, toetades 
investeeringuid ja pakkudes juurdepääsu 
rahastamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Viimastel aastatel on liit võtnud 
vastu ulatuslikud strateegiad, et viia lõpule 
ühtse turu väljakujundamine ning 
stimuleerida kestlikku majanduskasvu ja 
töökohtade loomist, nt aruka, kestliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
„Euroopa 2020“ 3. märtsil 2010, 
kapitaliturgude liidu loomise tegevuskava 
30. septembril 2015, Euroopa 
kultuurivaldkonna uue tegevuskava 
22. mail 2018, paketi „Puhas energia 
kõikidele eurooplastele“ 30. novembril 
2016, ELi ringmajanduse loomise 
tegevuskava 2. detsembril 2015, Euroopa 
vähese heitega liikuvuse strateegia 
20. juulil 2016, Euroopa kaitsealase 
tegevuskava 30. novembril 2016, teatise 
Euroopa Kaitsefondi käivitamise kohta 

(3) Viimastel aastatel on liit võtnud 
vastu ulatuslikud strateegiad, et viia lõpule 
ühtse turu väljakujundamine ning 
stimuleerida õiglast, kestlikku ja kaasavat 
majanduskasvu ja kvaliteetsete töökohtade 
loomist, nt aruka, kestliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020“ 
3. märtsil 2010, kapitaliturgude liidu 
loomise tegevuskava 30. septembril 2015, 
Euroopa kultuurivaldkonna uue 
tegevuskava 22. mail 2018, paketi „Puhas 
energia kõikidele eurooplastele“ 
30. novembril 2016, ELi ringmajanduse 
loomise tegevuskava 2. detsembril 2015, 
Euroopa vähese heitega liikuvuse 
strateegia 20. juulil 2016, Euroopa 
kaitsealase tegevuskava 30. novembril 
2016, teatise Euroopa Kaitsefondi 
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7. juunil 2017, ELi kosmosestrateegia 
26. oktoobril 2016, institutsioonide ühise 
teadaande Euroopa sotsiaalõiguste samba 
kohta 13. detsembril 2017, Euroopa 
rohelise kokkuleppe 11. detsembril 2019, 
Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava 14. jaanuaril 2020, 
algatuse „Tugev sotsiaalne Euroopa 
õiglaste üleminekute jaoks“ 14. jaanuaril 
2020, Euroopa digitaalse tuleviku 
kujundamise strateegia, andmestrateegia ja 
tehisintellekti teatise 19. veebruaril 2020, 
Euroopa uue tööstusstrateegia 10. märtsil 
2020 ja VKEde strateegia kestliku ja 
digitaalse Euroopa kujundamiseks 
10. märtsil 2020. InvestEU fond peaks 
kasutama ja tugevdama nende üksteist 
toetavate strateegiate sünergiat, toetades 
investeeringuid ja pakkudes juurdepääsu 
rahastamisele.

käivitamise kohta 7. juunil 2017, ELi 
kosmosestrateegia 26. oktoobril 2016, 
institutsioonide ühise teadaande Euroopa 
sotsiaalõiguste samba kohta 13. detsembril 
2017, Euroopa rohelise kokkuleppe 
11. detsembril 2019, Euroopa rohelise 
kokkuleppe investeerimiskava 14. jaanuaril 
2020, algatuse „Tugev sotsiaalne Euroopa 
õiglaste üleminekute jaoks“ 14. jaanuaril 
2020, Euroopa digitaalse tuleviku 
kujundamise strateegia, andmestrateegia ja 
tehisintellekti teatise 19. veebruaril 2020, 
Euroopa uue tööstusstrateegia 10. märtsil 
2020 ja VKEde strateegia kestliku ja 
digitaalse Euroopa kujundamiseks 
10. märtsil 2020. InvestEU fond peaks 
kasutama ja tugevdama nende üksteist 
toetavate strateegiate sünergiat, toetades 
investeeringuid ja pakkudes juurdepääsu 
rahastamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Viimastel aastatel on liit võtnud 
vastu ulatuslikud strateegiad, et viia lõpule 
ühtse turu väljakujundamine ning 
stimuleerida kestlikku majanduskasvu ja 
töökohtade loomist, nt aruka, kestliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
„Euroopa 2020“ 3. märtsil 2010, 
kapitaliturgude liidu loomise tegevuskava 
30. septembril 2015, Euroopa 
kultuurivaldkonna uue tegevuskava 
22. mail 2018, paketi „Puhas energia 
kõikidele eurooplastele“ 30. novembril 
2016, ELi ringmajanduse loomise 
tegevuskava 2. detsembril 2015, Euroopa 
vähese heitega liikuvuse strateegia 
20. juulil 2016, Euroopa kaitsealase 

(3) Viimastel aastatel on liit võtnud 
vastu arvukalt strateegiaid, et viia lõpule 
ühtse turu väljakujundamine ning 
stimuleerida kestlikku majanduskasvu ja 
töökohtade loomist, nt aruka, kestliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
„Euroopa 2020“ 3. märtsil 2010, 
kapitaliturgude liidu loomise tegevuskava 
30. septembril 2015, Euroopa 
kultuurivaldkonna uue tegevuskava 
22. mail 2018, paketi „Puhas energia 
kõikidele eurooplastele“ 30. novembril 
2016, ELi ringmajanduse loomise 
tegevuskava 2. detsembril 2015, Euroopa 
vähese heitega liikuvuse strateegia 
20. juulil 2016, Euroopa kaitsealase 
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tegevuskava 30. novembril 2016, teatise 
Euroopa Kaitsefondi käivitamise kohta 
7. juunil 2017, ELi kosmosestrateegia 
26. oktoobril 2016, institutsioonide ühise 
teadaande Euroopa sotsiaalõiguste samba 
kohta 13. detsembril 2017, Euroopa 
rohelise kokkuleppe 11. detsembril 2019, 
Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava 14. jaanuaril 2020, 
algatuse „Tugev sotsiaalne Euroopa 
õiglaste üleminekute jaoks“ 14. jaanuaril 
2020, Euroopa digitaalse tuleviku 
kujundamise strateegia, andmestrateegia ja 
tehisintellekti teatise 19. veebruaril 2020, 
Euroopa uue tööstusstrateegia 10. märtsil 
2020 ja VKEde strateegia kestliku ja 
digitaalse Euroopa kujundamiseks 
10. märtsil 2020. InvestEU fond peaks 
kasutama ja tugevdama nende üksteist 
toetavate strateegiate sünergiat, toetades 
investeeringuid ja pakkudes juurdepääsu 
rahastamisele.

tegevuskava 30. novembril 2016, teatise 
Euroopa Kaitsefondi käivitamise kohta 
7. juunil 2017, ELi kosmosestrateegia 
26. oktoobril 2016, institutsioonide ühise 
teadaande Euroopa sotsiaalõiguste samba 
kohta 13. detsembril 2017, Euroopa 
rohelise kokkuleppe 11. detsembril 2019, 
Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava 14. jaanuaril 2020, 
algatuse „Tugev sotsiaalne Euroopa 
õiglaste üleminekute jaoks“ 14. jaanuaril 
2020, Euroopa digitaalse tuleviku 
kujundamise strateegia, andmestrateegia ja 
tehisintellekti teatise 19. veebruaril 2020, 
Euroopa uue tööstusstrateegia 10. märtsil 
2020 ja VKEde strateegia kestliku ja 
digitaalse Euroopa kujundamiseks 
10. märtsil 2020. InvestEU fond peaks 
kasutama ja tugevdama nende üksteist 
toetavate strateegiate sünergiat, toetades 
investeeringuid ja pakkudes juurdepääsu 
rahastamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liidu tasandil määratakse 
liikmesriikide reformide prioriteedid 
kindlaks ja jälgitakse nende rakendamist 
majanduspoliitika koordineerimise 
Euroopa poolaasta raamistikus. 
Liikmesriigid töötavad nende 
reformiprioriteetide toetuseks välja oma 
riiklikud mitmeaastased 
investeerimisstrateegiad, tehes seejuures 
vajaduse korral koostööd kohalike ja 
piirkondlike ametiasutustega. 
Investeerimisstrateegiad tuleks esitada 
koos iga-aastaste riiklike reformikavadega, 
et anda ülevaade prioriteetsetest 

(4) Liidu tasandil määratakse 
liikmesriikide reformide prioriteedid 
kindlaks ja jälgitakse nende rakendamist 
majanduspoliitika koordineerimise 
Euroopa poolaasta raamistikus. 
Liikmesriigid töötavad nende 
reformiprioriteetide toetuseks välja oma 
riiklikud mitmeaastased 
investeerimisstrateegiad, tehes seejuures 
vajaduse korral koostööd kohalike ja 
piirkondlike ametiasutustega. 
Investeerimisstrateegiad tuleks esitada 
koos iga-aastaste riiklike reformikavadega, 
et anda ülevaade prioriteetsetest 
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investeerimisprojektidest, mida toetatakse 
liikmesriikide või liidu (või mõlema) 
vahenditest, ning neid projekte 
koordineerida. Samuti peaksid need 
strateegiad aitama kasutada liidu rahalisi 
vahendeid järjekindlalt ja maksimeerida 
sellise rahalise toetuse lisaväärtust, mis 
saadakse eelkõige Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest, taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahendist ja 
programmist „InvestEU“.

investeerimisprojektidest, mida toetatakse 
liikmesriikide või liidu (või mõlema) 
vahenditest, ning neid projekte 
koordineerida. Komisjon ja liikmesriigid 
peaksid tegema parema koostöö Euroopa 
poolaasta soovituste rakendamisel, et 
parandada ELi tasandil seatud 
eesmärkide saavutamist, nagu on 
soovitanud Euroopa Kontrollikoda oma 
eriaruandes 16/2020. Samuti peaksid need 
strateegiad aitama kasutada liidu rahalisi 
vahendeid järjekindlalt ja maksimeerida 
sellise rahalise toetuse lisaväärtust, mis 
saadakse eelkõige Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest, taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahendist ja 
programmist „InvestEU“.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikliga 8, milles võetakse kohustus 
kaotada meeste ja naiste ebavõrdsus ning 
edendada kõigis meetmetes 
võrdõiguslikkuse põhimõtet, peaks 
programm „InvestEU“ aitama saavutada 
liidu poliitikat soolise võrdõiguslikkuse 
ning naiste positsiooni edendamise ja 
mõjuvõimu suurendamise valdkonnas. 
Võttes eriti arvesse COVID-19 järgse 
majandusšoki intensiivsust, mis 
prognooside kohaselt avaldab naistele 
ebaproportsionaalset mõju, muu hulgas 
töökohtade kaotamise ja tasustamata 
hoolduskoormuse tõttu, tuleks 
programmis „InvestEU“ kohaldada 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
ja soo aspekti arvestava eelarvestamise 
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põhimõtteid, järgides 5. märtsi 2020. aasta 
Euroopa soolise võrdõiguslikkuse 
strateegiat 2020–2025. Neid kulutusi 
tuleks soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise põhimõtteid järgides 
asjakohaselt jälgida näitajate ja sooliselt 
eristatud andmete kogumise abil, et 
täpselt hinnata programmi mõju soolisele 
võrdõiguslikkusele järelevalves, 
aruandluses ja hindamises.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Clotilde Armand

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) InvestEU fond peaks aitama 
parandada liidu konkurentsivõimet, 
sotsiaal-majanduslikku lähenemist ja 
ühtekuuluvust, sealhulgas innovatsiooni ja 
digitaliseerimise valdkonnas, 
ringmajanduse põhimõttele vastavat 
tõhusat ressursikasutust, liidu 
majanduskasvu kestlikkust ja kaasavust, 
sotsiaalset vastupanuvõimet ja 
kapitaliturgude liidu integratsiooni, 
sealhulgas selliste lahenduste abil, mis 
vähendavad kapitaliturgude killustatust ja 
mitmekesistavad rahastamisallikaid liidu 
ettevõtete jaoks. Selleks peaks InvestEU 
fond toetama projekte, mis on tehniliselt 
teostatavad ja majanduslikult tasuvad, 
pakkudes raamistikku võla-, riskijagamis- 
ja omakapitali instrumentide kasutamiseks 
koos liidu eelarve tagatisega ja 
rakenduspartnerite rahalise osalusega, kui 
see on asjakohane. InvestEU fondi toetus 
peaks põhinema nõudlusel, kuid samal ajal 
keskenduma sellele, et tuua strateegilist ja 
pikaajalist kasu nendele liidu poliitika 
põhivaldkondadele, mida muidu ei 
rahastataks piisavalt või üldse, et aidata sel 

(5) InvestEU fond peaks aitama 
parandada liidu konkurentsivõimet, 
sotsiaal-majanduslikku lähenemist ja 
ühtekuuluvust, sealhulgas innovatsiooni ja 
digitaliseerimise valdkonnas, 
ringmajanduse põhimõttele vastavat 
tõhusat ressursikasutust, liidu 
majanduskasvu kestlikkust ja kaasavust, 
sotsiaalset vastupanuvõimet ja 
kapitaliturgude liidu integratsiooni, 
sealhulgas selliste lahenduste abil, mis 
vähendavad kapitaliturgude killustatust ja 
mitmekesistavad rahastamisallikaid liidu 
ettevõtete jaoks. Selleks peaks InvestEU 
fond toetama projekte, mis on tehniliselt 
teostatavad ja majanduslikult tasuvad, 
pakkudes raamistikku võla-, riskijagamis- 
ja omakapitali instrumentide kasutamiseks 
koos liidu eelarve tagatisega ja 
rakenduspartnerite rahalise osalusega, kui 
see on asjakohane. InvestEU fondi toetus 
peaks põhinema nõudlusel, kuid samal ajal 
keskenduma sellele, et tuua strateegilist ja 
pikaajalist kasu nendele liidu poliitika 
põhivaldkondadele, mida muidu ei 
rahastataks piisavalt või üldse, et aidata sel 
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viisil kaasa liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamisele. InvestEU fondist tuleks 
toetust anda paljudele eri sektoritele ja 
piirkondadele, kuid samal ajal tuleks 
vältida toetuste liigset koondumist ühte 
sektorisse või piirkonda ning parandada 
mitme ELi piirkonna partnerüksusi 
ühendavate projektide juurdepääsu 
rahastamisele.

viisil kaasa liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamisele. InvestEU fondist tuleks 
toetust anda paljudele eri sektoritele ja 
piirkondadele, kuid samal ajal tuleks 
vältida toetuste liigset koondumist ühte 
sektorisse või piirkonda ning parandada 
mitme ELi piirkonna partnerüksusi 
ühendavate projektide juurdepääsu 
rahastamisele. InvestEU fond peaks 
tagama eraldatud rahastuse kiire 
laekumise finantskasusaajatele, et 
leevendada likviidsuse puudust kõige 
enam mõjutatud piirkondades ja pakkuda 
koheselt kättesaadavaid vahendeid 
ettevõtetele, kus tekiks muidu risk 
olulisteks personalikärbeteks või 
pankrotiks.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) InvestEU fond peaks aitama 
parandada liidu konkurentsivõimet, 
sotsiaal-majanduslikku lähenemist ja 
ühtekuuluvust, sealhulgas innovatsiooni ja 
digitaliseerimise valdkonnas, 
ringmajanduse põhimõttele vastavat 
tõhusat ressursikasutust, liidu 
majanduskasvu kestlikkust ja kaasavust, 
sotsiaalset vastupanuvõimet ja 
kapitaliturgude liidu integratsiooni, 
sealhulgas selliste lahenduste abil, mis 
vähendavad kapitaliturgude killustatust ja 
mitmekesistavad rahastamisallikaid liidu 
ettevõtete jaoks. Selleks peaks InvestEU 
fond toetama projekte, mis on tehniliselt 
teostatavad ja majanduslikult tasuvad, 
pakkudes raamistikku võla-, riskijagamis- 
ja omakapitali instrumentide kasutamiseks 
koos liidu eelarve tagatisega ja 

(5) InvestEU fond peaks aitama 
parandada liidu konkurentsivõimet, 
sotsiaal-majanduslikku lähenemist ja 
ühtekuuluvust, sealhulgas innovatsiooni ja 
digitaliseerimise valdkonnas, 
ringmajanduse põhimõttele vastavat 
tõhusat ressursikasutust, liidu 
majanduskasvu kestlikkust ja kaasavust, 
sotsiaalset vastupanuvõimet ja 
kapitaliturgude liidu integratsiooni, 
sealhulgas selliste lahenduste abil, mis 
vähendavad kapitaliturgude killustatust ja 
mitmekesistavad rahastamisallikaid liidu 
ettevõtete jaoks. Selleks peaks InvestEU 
fond toetama projekte, mis on tehniliselt 
teostatavad ja majanduslikult tasuvad, 
pakkudes raamistikku riskijagamis- ja 
omakapitali instrumentide kasutamiseks 
koos liidu eelarve tagatisega ja 
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rakenduspartnerite rahalise osalusega, kui 
see on asjakohane. InvestEU fondi toetus 
peaks põhinema nõudlusel, kuid samal 
ajal keskenduma sellele, et tuua 
strateegilist ja pikaajalist kasu nendele liidu 
poliitika põhivaldkondadele, mida muidu ei 
rahastataks piisavalt või üldse, et aidata sel 
viisil kaasa liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamisele. InvestEU fondist tuleks 
toetust anda paljudele eri sektoritele ja 
piirkondadele, kuid samal ajal tuleks 
vältida toetuste liigset koondumist ühte 
sektorisse või piirkonda ning parandada 
mitme ELi piirkonna partnerüksusi 
ühendavate projektide juurdepääsu 
rahastamisele.

rakenduspartnerite rahalise osalusega, kui 
see on asjakohane. Võlaskeemid jäetakse 
raamistikust välja ja keelatakse, et 
vähendada liikmesriikide liigset võlgadele 
tuginemist. InvestEU fondi toetus peaks 
põhinema pakkumisel, kuid samal ajal 
keskenduma sellele, et tuua strateegilist ja 
pikaajalist kasu nendele liidu poliitika 
põhivaldkondadele, mida muidu ei 
rahastataks piisavalt või üldse, et aidata sel 
viisil kaasa liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamisele. InvestEU fondist tuleks 
toetust anda suunatud osale sektoritele ja 
piirkondadele, kuid samal ajal tuleks 
vältida toetuste liigset koondumist ühte 
sektorisse või piirkonda, vältida 
kolmandate riikide ja kolmandate riikide 
kodanike poolt valitsetavate projektide 
rahastamist ning parandada mitme ELi 
piirkonna partnerüksusi ühendavate 
projektide juurdepääsu rahastamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) InvestEU fond peaks aitama 
parandada liidu konkurentsivõimet, 
sotsiaal-majanduslikku lähenemist ja 
ühtekuuluvust, sealhulgas innovatsiooni ja 
digitaliseerimise valdkonnas, 
ringmajanduse põhimõttele vastavat 
tõhusat ressursikasutust, liidu 
majanduskasvu kestlikkust ja kaasavust, 
sotsiaalset vastupanuvõimet ja 
kapitaliturgude liidu integratsiooni, 
sealhulgas selliste lahenduste abil, mis 
vähendavad kapitaliturgude killustatust ja 
mitmekesistavad rahastamisallikaid liidu 
ettevõtete jaoks. Selleks peaks InvestEU 
fond toetama projekte, mis on tehniliselt 

(5) InvestEU fond peaks aitama 
parandada liidu konkurentsivõimet, 
sotsiaal-majanduslikku lähenemist, 
ühtekuuluvust ja vastupidavust, sealhulgas 
innovatsiooni ja digitaliseerimise 
valdkonnas, ringmajanduse põhimõttele 
vastavat tõhusat ressursikasutust, liidu 
majanduskasvu kestlikkust ja kaasavust, 
sotsiaalset vastupanuvõimet ja 
kapitaliturgude liidu integratsiooni, 
sealhulgas selliste lahenduste abil, mis 
vähendavad kapitaliturgude killustatust ja 
mitmekesistavad rahastamisallikaid liidu 
ettevõtete jaoks. Selleks peaks InvestEU 
fond toetama projekte, mis on tehniliselt 
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teostatavad ja majanduslikult tasuvad, 
pakkudes raamistikku võla-, riskijagamis- 
ja omakapitali instrumentide kasutamiseks 
koos liidu eelarve tagatisega ja 
rakenduspartnerite rahalise osalusega, kui 
see on asjakohane. InvestEU fondi toetus 
peaks põhinema nõudlusel, kuid samal ajal 
keskenduma sellele, et tuua strateegilist ja 
pikaajalist kasu nendele liidu poliitika 
põhivaldkondadele, mida muidu ei 
rahastataks piisavalt või üldse, et aidata sel 
viisil kaasa liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamisele. InvestEU fondist tuleks 
toetust anda paljudele eri sektoritele ja 
piirkondadele, kuid samal ajal tuleks 
vältida toetuste liigset koondumist ühte 
sektorisse või piirkonda ning parandada 
mitme ELi piirkonna partnerüksusi 
ühendavate projektide juurdepääsu 
rahastamisele.

teostatavad ja majanduslikult tasuvad, 
pakkudes raamistikku võla-, riskijagamis- 
ja omakapitali instrumentide kasutamiseks 
koos liidu eelarve tagatisega ja 
rakenduspartnerite rahalise osalusega, kui 
see on asjakohane. InvestEU fondi toetus 
peaks põhinema nõudlusel, kuid samal ajal 
keskenduma sellele, et tuua strateegilist ja 
pikaajalist kasu nendele liidu poliitika 
põhivaldkondadele, mida muidu ei 
rahastataks piisavalt või üldse, et aidata sel 
viisil kaasa liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamisele. InvestEU fondist tuleks 
toetust anda paljudele eri sektoritele ja 
piirkondadele, kuid samal ajal tuleks 
vältida toetuste liigset koondumist ühte 
sektorisse või piirkonda ning parandada 
kõigi ELi piirkondade suure 
kasvupotentsiaaliga ning peamistes 
strateegilistes sektorites tegutsevaid 
partnerüksusi ühendavate projektide ning 
võrgustike, klastrite ja digiuuenduste 
keskuste arendamist võimaldavate 
projektide juurdepääsu rahastamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) InvestEU fond peaks aitama 
parandada liidu konkurentsivõimet, 
sotsiaal-majanduslikku lähenemist ja 
ühtekuuluvust, sealhulgas innovatsiooni ja 
digitaliseerimise valdkonnas, 
ringmajanduse põhimõttele vastavat 
tõhusat ressursikasutust, liidu 
majanduskasvu kestlikkust ja kaasavust, 
sotsiaalset vastupanuvõimet ja 
kapitaliturgude liidu integratsiooni, 
sealhulgas selliste lahenduste abil, mis 
vähendavad kapitaliturgude killustatust ja 

(5) InvestEU fond peaks aitama 
parandada liidu konkurentsivõimet, 
sotsiaalset, majanduslikku ja 
territoriaalset lähenemist ja ühtekuuluvust, 
sealhulgas innovatsiooni ja 
digitaliseerimise valdkonnas, 
ringmajanduse põhimõttele vastavat 
tõhusat ressursikasutust, liidu 
majanduskasvu õiglust, kestlikkust ja 
kaasavust, roheüleminekut 
kliimaneutraalsele majandusele, 
sotsiaalset vastupanuvõimet ja 
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mitmekesistavad rahastamisallikaid liidu 
ettevõtete jaoks. Selleks peaks InvestEU 
fond toetama projekte, mis on tehniliselt 
teostatavad ja majanduslikult tasuvad, 
pakkudes raamistikku võla-, riskijagamis- 
ja omakapitali instrumentide kasutamiseks 
koos liidu eelarve tagatisega ja 
rakenduspartnerite rahalise osalusega, kui 
see on asjakohane. InvestEU fondi toetus 
peaks põhinema nõudlusel, kuid samal ajal 
keskenduma sellele, et tuua strateegilist ja 
pikaajalist kasu nendele liidu poliitika 
põhivaldkondadele, mida muidu ei 
rahastataks piisavalt või üldse, et aidata sel 
viisil kaasa liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamisele. InvestEU fondist tuleks 
toetust anda paljudele eri sektoritele ja 
piirkondadele, kuid samal ajal tuleks 
vältida toetuste liigset koondumist ühte 
sektorisse või piirkonda ning parandada 
mitme ELi piirkonna partnerüksusi 
ühendavate projektide juurdepääsu 
rahastamisele.

kapitaliturgude liidu integratsiooni, 
sealhulgas selliste lahenduste abil, mis 
vähendavad kapitaliturgude killustatust ja 
mitmekesistavad rahastamisallikaid liidu 
ettevõtete jaoks. Selleks peaks InvestEU 
fond toetama projekte, mis on tehniliselt 
teostatavad ja majanduslikult tasuvad, 
pakkudes raamistikku võla-, riskijagamis- 
ja omakapitali instrumentide kasutamiseks 
koos liidu eelarve tagatisega ja 
rakenduspartnerite rahalise osalusega, kui 
see on asjakohane. InvestEU fondi toetus 
peaks põhinema nõudlusel, kuid samal ajal 
keskenduma sellele, et tuua strateegilist ja 
pikaajalist kasu nendele liidu poliitika 
põhivaldkondadele, mida muidu ei 
rahastataks piisavalt või üldse, et aidata sel 
viisil kaasa liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamisele. InvestEU fondist tuleks 
toetust anda paljudele eri sektoritele ja 
piirkondadele, kuid samal ajal tuleks 
vältida toetuste liigset koondumist ühte 
sektorisse või piirkonda ning parandada 
mitme ELi piirkonna partnerüksusi 
ühendavate projektide juurdepääsu 
rahastamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Bogdan Rzońca

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) InvestEU fond peaks aitama 
parandada liidu konkurentsivõimet, 
sotsiaal-majanduslikku lähenemist ja 
ühtekuuluvust, sealhulgas innovatsiooni ja 
digitaliseerimise valdkonnas, 
ringmajanduse põhimõttele vastavat 
tõhusat ressursikasutust, liidu 
majanduskasvu kestlikkust ja kaasavust, 
sotsiaalset vastupanuvõimet ja 
kapitaliturgude liidu integratsiooni, 

(5) InvestEU fond peaks aitama 
parandada liidu rahvusvahelist 
konkurentsivõimet, energiasõltumatust, 
sotsiaal-majanduslikku lähenemist ja 
ühtekuuluvust, sealhulgas innovatsiooni ja 
digitaliseerimise valdkonnas, 
ringmajanduse põhimõttele vastavat 
tõhusat ressursikasutust, liidu 
majanduskasvu kestlikkust ja kaasavust, 
sotsiaalset vastupanuvõimet ja 
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sealhulgas selliste lahenduste abil, mis 
vähendavad kapitaliturgude killustatust ja 
mitmekesistavad rahastamisallikaid liidu 
ettevõtete jaoks. Selleks peaks InvestEU 
fond toetama projekte, mis on tehniliselt 
teostatavad ja majanduslikult tasuvad, 
pakkudes raamistikku võla-, riskijagamis- 
ja omakapitali instrumentide kasutamiseks 
koos liidu eelarve tagatisega ja 
rakenduspartnerite rahalise osalusega, kui 
see on asjakohane. InvestEU fondi toetus 
peaks põhinema nõudlusel, kuid samal ajal 
keskenduma sellele, et tuua strateegilist ja 
pikaajalist kasu nendele liidu poliitika 
põhivaldkondadele, mida muidu ei 
rahastataks piisavalt või üldse, et aidata sel 
viisil kaasa liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamisele. InvestEU fondist tuleks 
toetust anda paljudele eri sektoritele ja 
piirkondadele, kuid samal ajal tuleks 
vältida toetuste liigset koondumist ühte 
sektorisse või piirkonda ning parandada 
mitme ELi piirkonna partnerüksusi 
ühendavate projektide juurdepääsu 
rahastamisele.

kapitaliturgude liidu integratsiooni, 
sealhulgas selliste lahenduste abil, mis 
vähendavad kapitaliturgude killustatust ja 
mitmekesistavad rahastamisallikaid liidu 
ettevõtete jaoks. Selleks peaks InvestEU 
fond toetama projekte, mis on tehniliselt 
teostatavad ja majanduslikult tasuvad, 
pakkudes raamistikku võla-, riskijagamis- 
ja omakapitali instrumentide kasutamiseks 
koos liidu eelarve tagatisega ja 
rakenduspartnerite rahalise osalusega, kui 
see on asjakohane. InvestEU fondi toetus 
peaks põhinema nõudlusel, kuid samal ajal 
keskenduma sellele, et tuua strateegilist ja 
pikaajalist kasu nendele liidu poliitika 
põhivaldkondadele, mida muidu ei 
rahastataks piisavalt või üldse, et aidata sel 
viisil kaasa liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamisele. InvestEU fondist tuleks 
toetust anda paljudele eri sektoritele ja 
piirkondadele, kuid samal ajal tuleks 
vältida toetuste liigset koondumist ühte 
sektorisse või piirkonda, ilma 
piirkonnaspetsiifilisi programme 
piiramata, ning parandada mitme ELi 
piirkonna partnerüksusi ühendavate 
projektide juurdepääsu rahastamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Inese Vaidere

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) InvestEU fond peaks aitama 
parandada liidu konkurentsivõimet, 
sotsiaal-majanduslikku lähenemist ja 
ühtekuuluvust, sealhulgas innovatsiooni ja 
digitaliseerimise valdkonnas, 
ringmajanduse põhimõttele vastavat 
tõhusat ressursikasutust, liidu 
majanduskasvu kestlikkust ja kaasavust, 
sotsiaalset vastupanuvõimet ja 

(5) InvestEU fond peaks aitama 
parandada liidu konkurentsivõimet ja 
sotsiaal-majanduslikku lähenemist, 
ühtekuuluvust ja pikaajalist 
majanduskasvu, sealhulgas innovatsiooni 
ja digitaliseerimise valdkonnas, 
ringmajanduse põhimõttele vastavat 
tõhusat ressursikasutust, liidu 
majanduskasvu kestlikkust ja kaasavust, 
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kapitaliturgude liidu integratsiooni, 
sealhulgas selliste lahenduste abil, mis 
vähendavad kapitaliturgude killustatust ja 
mitmekesistavad rahastamisallikaid liidu 
ettevõtete jaoks. Selleks peaks InvestEU 
fond toetama projekte, mis on tehniliselt 
teostatavad ja majanduslikult tasuvad, 
pakkudes raamistikku võla-, riskijagamis- 
ja omakapitali instrumentide kasutamiseks 
koos liidu eelarve tagatisega ja 
rakenduspartnerite rahalise osalusega, kui 
see on asjakohane. InvestEU fondi toetus 
peaks põhinema nõudlusel, kuid samal ajal 
keskenduma sellele, et tuua strateegilist ja 
pikaajalist kasu nendele liidu poliitika 
põhivaldkondadele, mida muidu ei 
rahastataks piisavalt või üldse, et aidata sel 
viisil kaasa liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamisele. InvestEU fondist tuleks 
toetust anda paljudele eri sektoritele ja 
piirkondadele, kuid samal ajal tuleks 
vältida toetuste liigset koondumist ühte 
sektorisse või piirkonda ning parandada 
mitme ELi piirkonna partnerüksusi 
ühendavate projektide juurdepääsu 
rahastamisele.

sotsiaalset vastupanuvõimet ja 
kapitaliturgude liidu integratsiooni, 
sealhulgas selliste lahenduste abil, mis 
vähendavad kapitaliturgude killustatust ja 
mitmekesistavad rahastamisallikaid liidu 
ettevõtete jaoks. Selleks peaks InvestEU 
fond toetama projekte, mis on tehniliselt 
teostatavad ja majanduslikult tasuvad, 
pakkudes raamistikku võla-, riskijagamis- 
ja omakapitali instrumentide kasutamiseks 
koos liidu eelarve tagatisega ja 
rakenduspartnerite rahalise osalusega, kui 
see on asjakohane. InvestEU fondi toetus 
peaks põhinema nõudlusel, kuid samal ajal 
keskenduma sellele, et tuua strateegilist ja 
pikaajalist kasu nendele liidu poliitika 
põhivaldkondadele, mida muidu ei 
rahastataks piisavalt või üldse, et aidata sel 
viisil kaasa liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamisele. InvestEU fondist tuleks 
toetust anda paljudele eri sektoritele ja 
piirkondadele, kuid samal ajal tuleks 
vältida toetuste liigset koondumist ühte 
sektorisse või piirkonda ning parandada 
kõigi ELi piirkondade suure 
kasvupotentsiaaliga ning peamistes 
strateegilistes sektorites tegutsevaid 
partnerüksusi ühendavate projektide 
juurdepääsu rahastamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) InvestEU fond peaks aitama 
parandada liidu konkurentsivõimet, 
sotsiaal-majanduslikku lähenemist ja 
ühtekuuluvust, sealhulgas innovatsiooni ja 
digitaliseerimise valdkonnas, 
ringmajanduse põhimõttele vastavat 
tõhusat ressursikasutust, liidu 

(5) InvestEU fond peaks aitama 
parandada liidu konkurentsivõimet, 
sotsiaal-majanduslikku lähenemist ja 
ühtekuuluvust, sealhulgas innovatsiooni ja 
digitaliseerimise valdkonnas, 
ringmajanduse põhimõttele vastavat 
tõhusat ressursikasutust, liidu 
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majanduskasvu kestlikkust ja kaasavust, 
sotsiaalset vastupanuvõimet ja 
kapitaliturgude liidu integratsiooni, 
sealhulgas selliste lahenduste abil, mis 
vähendavad kapitaliturgude killustatust ja 
mitmekesistavad rahastamisallikaid liidu 
ettevõtete jaoks. Selleks peaks InvestEU 
fond toetama projekte, mis on tehniliselt 
teostatavad ja majanduslikult tasuvad, 
pakkudes raamistikku võla-, riskijagamis- 
ja omakapitali instrumentide kasutamiseks 
koos liidu eelarve tagatisega ja 
rakenduspartnerite rahalise osalusega, kui 
see on asjakohane. InvestEU fondi toetus 
peaks põhinema nõudlusel, kuid samal ajal 
keskenduma sellele, et tuua strateegilist ja 
pikaajalist kasu nendele liidu poliitika 
põhivaldkondadele, mida muidu ei 
rahastataks piisavalt või üldse, et aidata sel 
viisil kaasa liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamisele. InvestEU fondist tuleks 
toetust anda paljudele eri sektoritele ja 
piirkondadele, kuid samal ajal tuleks 
vältida toetuste liigset koondumist ühte 
sektorisse või piirkonda ning parandada 
mitme ELi piirkonna partnerüksusi 
ühendavate projektide juurdepääsu 
rahastamisele.

majanduskasvu kestlikkust ja kaasavust, 
sotsiaalset vastupanuvõimet ja 
kapitaliturgude liidu integratsiooni, 
sealhulgas selliste lahenduste abil, mis 
vähendavad kapitaliturgude killustatust ja 
mitmekesistavad rahastamisallikaid liidu 
ettevõtete jaoks. Selleks peaks InvestEU 
fond toetama projekte, mis on tehniliselt 
teostatavad ja majanduslikult tasuvad, 
pakkudes raamistikku võla-, riskijagamis- 
ja omakapitali ja kvaasikapitali 
instrumentide (nagu hübriidlaen, 
allutatud võlainstrumendid või 
konverteeritav omakapital) kasutamiseks 
koos liidu eelarve tagatisega ja 
rakenduspartnerite rahalise osalusega, kui 
see on asjakohane. InvestEU fondi toetus 
peaks põhinema nõudlusel, kuid samal ajal 
keskenduma sellele, et tuua strateegilist ja 
pikaajalist kasu nendele liidu poliitika 
põhivaldkondadele, mida muidu ei 
rahastataks piisavalt või üldse, et aidata sel 
viisil kaasa liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamisele. InvestEU fondist tuleks 
toetust anda paljudele eri sektoritele ja 
piirkondadele, kuid samal ajal tuleks 
vältida toetuste liigset koondumist ühte 
sektorisse või piirkonda ning parandada 
mitme ELi piirkonna partnerüksusi 
ühendavate projektide juurdepääsu 
rahastamisele.

Or. en

Selgitus

Raportöörid kasutasid sama lähenemist maksevõime toetamise failis.

Muudatusettepanek 58
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) InvestEU fond peaks aitama (5) InvestEU fond peaks aitama 
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parandada liidu konkurentsivõimet, 
sotsiaal-majanduslikku lähenemist ja 
ühtekuuluvust, sealhulgas innovatsiooni ja 
digitaliseerimise valdkonnas, 
ringmajanduse põhimõttele vastavat 
tõhusat ressursikasutust, liidu 
majanduskasvu kestlikkust ja kaasavust, 
sotsiaalset vastupanuvõimet ja 
kapitaliturgude liidu integratsiooni, 
sealhulgas selliste lahenduste abil, mis 
vähendavad kapitaliturgude killustatust ja 
mitmekesistavad rahastamisallikaid liidu 
ettevõtete jaoks. Selleks peaks InvestEU 
fond toetama projekte, mis on tehniliselt 
teostatavad ja majanduslikult tasuvad, 
pakkudes raamistikku võla-, riskijagamis- 
ja omakapitali instrumentide kasutamiseks 
koos liidu eelarve tagatisega ja 
rakenduspartnerite rahalise osalusega, kui 
see on asjakohane. InvestEU fondi toetus 
peaks põhinema nõudlusel, kuid samal ajal 
keskenduma sellele, et tuua strateegilist ja 
pikaajalist kasu nendele liidu poliitika 
põhivaldkondadele, mida muidu ei 
rahastataks piisavalt või üldse, et aidata sel 
viisil kaasa liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamisele. InvestEU fondist tuleks 
toetust anda paljudele eri sektoritele ja 
piirkondadele, kuid samal ajal tuleks 
vältida toetuste liigset koondumist ühte 
sektorisse või piirkonda ning parandada 
mitme ELi piirkonna partnerüksusi 
ühendavate projektide juurdepääsu 
rahastamisele.

parandada liidu konkurentsivõimet, 
sotsiaal-majanduslikku lähenemist ja 
ühtekuuluvust, nähtavaid tegevusi 
reaalmajanduses, näiteks uute töökohtade 
loomine, sealhulgas innovatsiooni ja 
digitaliseerimise valdkonnas, 
ringmajanduse põhimõttele vastavat 
tõhusat ressursikasutust, liidu 
majanduskasvu kestlikkust ja kaasavust, 
sotsiaalset vastupanuvõimet ja 
kapitaliturgude liidu integratsiooni, 
sealhulgas selliste lahenduste abil, mis 
vähendavad kapitaliturgude killustatust ja 
mitmekesistavad rahastamisallikaid liidu 
ettevõtete jaoks. Selleks peaks InvestEU 
fond toetama projekte, mis on tehniliselt 
teostatavad ja majanduslikult tasuvad, 
pakkudes raamistikku võla-, riskijagamis- 
ja omakapitali instrumentide kasutamiseks 
koos liidu eelarve tagatisega ja 
rakenduspartnerite rahalise osalusega, kui 
see on asjakohane. InvestEU fondi toetus 
peaks põhinema nõudlusel, kuid samal ajal 
keskenduma sellele, et tuua strateegilist ja 
pikaajalist kasu nendele liidu poliitika 
põhivaldkondadele, mida muidu ei 
rahastataks piisavalt või üldse, et aidata sel 
viisil kaasa liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamisele. InvestEU fondist tuleks 
toetust anda paljudele eri sektoritele ja 
piirkondadele, kuid samal ajal tuleks 
vältida toetuste liigset koondumist ühte 
sektorisse või piirkonda ning parandada 
mitme ELi piirkonna partnerüksusi 
ühendavate projektide juurdepääsu 
rahastamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(5) InvestEU fond peaks aitama 
parandada liidu konkurentsivõimet, 
sotsiaal-majanduslikku lähenemist ja 
ühtekuuluvust, sealhulgas innovatsiooni ja 
digitaliseerimise valdkonnas, 
ringmajanduse põhimõttele vastavat 
tõhusat ressursikasutust, liidu 
majanduskasvu kestlikkust ja kaasavust, 
sotsiaalset vastupanuvõimet ja 
kapitaliturgude liidu integratsiooni, 
sealhulgas selliste lahenduste abil, mis 
vähendavad kapitaliturgude killustatust ja 
mitmekesistavad rahastamisallikaid liidu 
ettevõtete jaoks. Selleks peaks InvestEU 
fond toetama projekte, mis on tehniliselt 
teostatavad ja majanduslikult tasuvad, 
pakkudes raamistikku võla-, riskijagamis- 
ja omakapitali instrumentide kasutamiseks 
koos liidu eelarve tagatisega ja 
rakenduspartnerite rahalise osalusega, kui 
see on asjakohane. InvestEU fondi toetus 
peaks põhinema nõudlusel, kuid samal ajal 
keskenduma sellele, et tuua strateegilist ja 
pikaajalist kasu nendele liidu poliitika 
põhivaldkondadele, mida muidu ei 
rahastataks piisavalt või üldse, et aidata sel 
viisil kaasa liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamisele. InvestEU fondist tuleks 
toetust anda paljudele eri sektoritele ja 
piirkondadele, kuid samal ajal tuleks 
vältida toetuste liigset koondumist ühte 
sektorisse või piirkonda ning parandada 
mitme ELi piirkonna partnerüksusi 
ühendavate projektide juurdepääsu 
rahastamisele.

(5) InvestEU fond peaks aitama 
parandada liidu konkurentsivõimet, 
sotsiaal-majanduslikku lähenemist ja 
ühtekuuluvust, sealhulgas innovatsiooni ja 
digitaliseerimise valdkonnas, 
ringmajanduse põhimõttele vastavat 
tõhusat ressursikasutust, liidu 
majanduskasvu kestlikkust ja kaasavust, 
sotsiaalset ja keskkonnaalast 
vastupanuvõimet ja kapitaliturgude liidu 
integratsiooni, sealhulgas selliste 
lahenduste abil, mis vähendavad 
kapitaliturgude killustatust ja 
mitmekesistavad rahastamisallikaid liidu 
ettevõtete jaoks. Selleks peaks InvestEU 
fond toetama projekte, mis on tehniliselt 
teostatavad ja majanduslikult tasuvad, 
pakkudes raamistikku võla-, riskijagamis- 
ja omakapitali instrumentide kasutamiseks 
koos liidu eelarve tagatisega ja 
rakenduspartnerite rahalise osalusega, kui 
see on asjakohane. InvestEU fondi toetus 
peaks põhinema nõudlusel, kuid samal ajal 
keskenduma sellele, et tuua strateegilist ja 
pikaajalist kasu nendele liidu poliitika 
põhivaldkondadele, mida muidu ei 
rahastataks piisavalt või üldse, et aidata sel 
viisil kaasa liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamisele. InvestEU fondist tuleks 
toetust anda paljudele eri sektoritele ja 
piirkondadele, kuid samal ajal tuleks 
vältida toetuste liigset koondumist ühte 
sektorisse või piirkonda ning parandada 
mitme ELi piirkonna partnerüksusi 
ühendavate projektide juurdepääsu 
rahastamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Victor Negrescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(5) InvestEU fond peaks aitama 
parandada liidu konkurentsivõimet, 
sotsiaal-majanduslikku lähenemist ja 
ühtekuuluvust, sealhulgas innovatsiooni ja 
digitaliseerimise valdkonnas, 
ringmajanduse põhimõttele vastavat 
tõhusat ressursikasutust, liidu 
majanduskasvu kestlikkust ja kaasavust, 
sotsiaalset vastupanuvõimet ja 
kapitaliturgude liidu integratsiooni, 
sealhulgas selliste lahenduste abil, mis 
vähendavad kapitaliturgude killustatust ja 
mitmekesistavad rahastamisallikaid liidu 
ettevõtete jaoks. Selleks peaks InvestEU 
fond toetama projekte, mis on tehniliselt 
teostatavad ja majanduslikult tasuvad, 
pakkudes raamistikku võla-, riskijagamis- 
ja omakapitali instrumentide kasutamiseks 
koos liidu eelarve tagatisega ja 
rakenduspartnerite rahalise osalusega, kui 
see on asjakohane. InvestEU fondi toetus 
peaks põhinema nõudlusel, kuid samal ajal 
keskenduma sellele, et tuua strateegilist ja 
pikaajalist kasu nendele liidu poliitika 
põhivaldkondadele, mida muidu ei 
rahastataks piisavalt või üldse, et aidata sel 
viisil kaasa liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamisele. InvestEU fondist tuleks 
toetust anda paljudele eri sektoritele ja 
piirkondadele, kuid samal ajal tuleks 
vältida toetuste liigset koondumist ühte 
sektorisse või piirkonda ning parandada 
mitme ELi piirkonna partnerüksusi 
ühendavate projektide juurdepääsu 
rahastamisele.

(5) InvestEU fond peaks aitama 
parandada liidu konkurentsivõimet, 
sotsiaal-majanduslikku lähenemist ja 
ühtekuuluvust, sealhulgas innovatsiooni, 
hariduse ja digitaliseerimise valdkonnas, 
ringmajanduse põhimõttele vastavat 
tõhusat ressursikasutust, liidu 
majanduskasvu kestlikkust ja kaasavust, 
sotsiaalset vastupanuvõimet ja 
kapitaliturgude liidu integratsiooni, 
sealhulgas selliste lahenduste abil, mis 
vähendavad kapitaliturgude killustatust ja 
mitmekesistavad rahastamisallikaid liidu 
ettevõtete jaoks. Selleks peaks InvestEU 
fond toetama projekte, mis on tehniliselt 
teostatavad ja majanduslikult tasuvad, 
pakkudes raamistikku võla-, riskijagamis- 
ja omakapitali instrumentide kasutamiseks 
koos liidu eelarve tagatisega ja 
rakenduspartnerite rahalise osalusega, kui 
see on asjakohane. InvestEU fondi toetus 
peaks põhinema nõudlusel, kuid samal ajal 
keskenduma sellele, et tuua strateegilist ja 
pikaajalist kasu nendele liidu poliitika 
põhivaldkondadele, mida muidu ei 
rahastataks piisavalt või üldse, et aidata sel 
viisil kaasa liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamisele. InvestEU fondist tuleks 
toetust anda paljudele eri sektoritele ja 
piirkondadele, seades eesmärgiks 
tasakaalu sektorite ja geograafiliste 
piirkondade katmises ELi tasandil, ning 
parandada mitme ELi piirkonna 
partnerüksusi ühendavate projektide 
juurdepääsu rahastamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) InvestEU fond peaks aitama (5) InvestEU fond peaks aitama 
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parandada liidu konkurentsivõimet, 
sotsiaal-majanduslikku lähenemist ja 
ühtekuuluvust, sealhulgas innovatsiooni ja 
digitaliseerimise valdkonnas, 
ringmajanduse põhimõttele vastavat 
tõhusat ressursikasutust, liidu 
majanduskasvu kestlikkust ja kaasavust, 
sotsiaalset vastupanuvõimet ja 
kapitaliturgude liidu integratsiooni, 
sealhulgas selliste lahenduste abil, mis 
vähendavad kapitaliturgude killustatust ja 
mitmekesistavad rahastamisallikaid liidu 
ettevõtete jaoks. Selleks peaks InvestEU 
fond toetama projekte, mis on tehniliselt 
teostatavad ja majanduslikult tasuvad, 
pakkudes raamistikku võla-, riskijagamis- 
ja omakapitali instrumentide kasutamiseks 
koos liidu eelarve tagatisega ja 
rakenduspartnerite rahalise osalusega, kui 
see on asjakohane. InvestEU fondi toetus 
peaks põhinema nõudlusel, kuid samal ajal 
keskenduma sellele, et tuua strateegilist ja 
pikaajalist kasu nendele liidu poliitika 
põhivaldkondadele, mida muidu ei 
rahastataks piisavalt või üldse, et aidata sel 
viisil kaasa liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamisele. InvestEU fondist tuleks 
toetust anda paljudele eri sektoritele ja 
piirkondadele, kuid samal ajal tuleks 
vältida toetuste liigset koondumist ühte 
sektorisse või piirkonda ning parandada 
mitme ELi piirkonna partnerüksusi 
ühendavate projektide juurdepääsu 
rahastamisele.

parandada liidu konkurentsivõimet, 
sotsiaal-majanduslikku ülespoole 
suunatud lähenemist ja ühtekuuluvust, 
sealhulgas innovatsiooni ja 
digitaliseerimise valdkonnas, 
ringmajanduse põhimõttele vastavat 
tõhusat ressursikasutust, liidu 
majanduskasvu kestlikkust ja kaasavust, 
sotsiaalset vastupanuvõimet ja 
kapitaliturgude liidu integratsiooni, 
sealhulgas selliste lahenduste abil, mis 
vähendavad kapitaliturgude killustatust ja 
mitmekesistavad rahastamisallikaid liidu 
ettevõtete jaoks. Selleks peaks InvestEU 
fond toetama projekte, mis on tehniliselt 
teostatavad ja majanduslikult tasuvad, 
pakkudes raamistikku võla-, riskijagamis- 
ja omakapitali instrumentide kasutamiseks 
koos liidu eelarve tagatisega ja 
rakenduspartnerite rahalise osalusega, kui 
see on asjakohane. InvestEU fondi toetus 
peaks põhinema nõudlusel, kuid samal ajal 
keskenduma sellele, et tuua strateegilist ja 
pikaajalist kasu nendele liidu poliitika 
põhivaldkondadele, mida muidu ei 
rahastataks piisavalt või üldse, et aidata sel 
viisil kaasa liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamisele. InvestEU fondist tuleks 
toetust anda paljudele eri sektoritele ja 
piirkondadele, kuid samal ajal tuleks 
vältida toetuste liigset koondumist ühte 
sektorisse või piirkonda ning parandada 
mitme ELi piirkonna partnerüksusi 
ühendavate projektide juurdepääsu 
rahastamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) InvestEU fond peaks aitama (5) InvestEU fond peaks aitama 
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parandada liidu konkurentsivõimet, 
sotsiaal-majanduslikku lähenemist ja 
ühtekuuluvust, sealhulgas innovatsiooni ja 
digitaliseerimise valdkonnas, 
ringmajanduse põhimõttele vastavat 
tõhusat ressursikasutust, liidu 
majanduskasvu kestlikkust ja kaasavust, 
sotsiaalset vastupanuvõimet ja 
kapitaliturgude liidu integratsiooni, 
sealhulgas selliste lahenduste abil, mis 
vähendavad kapitaliturgude killustatust ja 
mitmekesistavad rahastamisallikaid liidu 
ettevõtete jaoks. Selleks peaks InvestEU 
fond toetama projekte, mis on tehniliselt 
teostatavad ja majanduslikult tasuvad, 
pakkudes raamistikku võla-, riskijagamis- 
ja omakapitali instrumentide kasutamiseks 
koos liidu eelarve tagatisega ja 
rakenduspartnerite rahalise osalusega, kui 
see on asjakohane. InvestEU fondi toetus 
peaks põhinema nõudlusel, kuid samal ajal 
keskenduma sellele, et tuua strateegilist ja 
pikaajalist kasu nendele liidu poliitika 
põhivaldkondadele, mida muidu ei 
rahastataks piisavalt või üldse, et aidata sel 
viisil kaasa liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamisele. InvestEU fondist tuleks 
toetust anda paljudele eri sektoritele ja 
piirkondadele, kuid samal ajal tuleks 
vältida toetuste liigset koondumist ühte 
sektorisse või piirkonda ning parandada 
mitme ELi piirkonna partnerüksusi 
ühendavate projektide juurdepääsu 
rahastamisele.

parandada liidu konkurentsivõimet, 
sotsiaal-majanduslikku lähenemist ja 
ühtekuuluvust, sealhulgas innovatsiooni ja 
digitaliseerimise valdkonnas, 
ringmajanduse põhimõttele vastavat 
tõhusat ressursikasutust, liidu 
majanduskasvu kestlikkust ja kaasavust, 
sotsiaalset vastupanuvõimet ja 
kapitaliturgude liidu integratsiooni, 
sealhulgas selliste lahenduste abil, mis 
vähendavad kapitaliturgude killustatust ja 
mitmekesistavad rahastamisallikaid liidu 
ettevõtete jaoks. Selleks peaks InvestEU 
fond toetama projekte, mis on tehniliselt 
teostatavad ja majanduslikult tasuvad, 
pakkudes raamistikku võla-, riskijagamis- 
ja omakapitali instrumentide kasutamiseks 
koos liidu eelarve tagatisega ja 
rakenduspartnerite rahalise osalusega, kui 
see on asjakohane. InvestEU fondi toetus 
peaks põhinema nõudlusel, kuid samal ajal 
keskenduma sellele, et tuua strateegilist ja 
pikaajalist kasu nendele liidu poliitika 
põhivaldkondadele, mida muidu ei 
rahastataks piisavalt või üldse, et aidata sel 
viisil kaasa liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamisele. InvestEU fondist tuleks 
toetust anda paljudele eri sektoritele ja 
piirkondadele, kuid samal ajal tuleks 
vältida toetuste liigset koondumist ühte 
sektorisse või piirkonda ning parandada 
ELi piirkondade partnerüksusi ühendavate 
projektide juurdepääsu rahastamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) InvestEU fond peaks aitama (5) InvestEU fond peaks aitama 
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parandada liidu konkurentsivõimet, 
sotsiaal-majanduslikku lähenemist ja 
ühtekuuluvust, sealhulgas innovatsiooni ja 
digitaliseerimise valdkonnas, 
ringmajanduse põhimõttele vastavat 
tõhusat ressursikasutust, liidu 
majanduskasvu kestlikkust ja kaasavust, 
sotsiaalset vastupanuvõimet ja 
kapitaliturgude liidu integratsiooni, 
sealhulgas selliste lahenduste abil, mis 
vähendavad kapitaliturgude killustatust ja 
mitmekesistavad rahastamisallikaid liidu 
ettevõtete jaoks. Selleks peaks InvestEU 
fond toetama projekte, mis on tehniliselt 
teostatavad ja majanduslikult tasuvad, 
pakkudes raamistikku võla-, riskijagamis- 
ja omakapitali instrumentide kasutamiseks 
koos liidu eelarve tagatisega ja 
rakenduspartnerite rahalise osalusega, kui 
see on asjakohane. InvestEU fondi toetus 
peaks põhinema nõudlusel, kuid samal ajal 
keskenduma sellele, et tuua strateegilist ja 
pikaajalist kasu nendele liidu poliitika 
põhivaldkondadele, mida muidu ei 
rahastataks piisavalt või üldse, et aidata sel 
viisil kaasa liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamisele. InvestEU fondist tuleks 
toetust anda paljudele eri sektoritele ja 
piirkondadele, kuid samal ajal tuleks 
vältida toetuste liigset koondumist ühte 
sektorisse või piirkonda ning parandada 
mitme ELi piirkonna partnerüksusi 
ühendavate projektide juurdepääsu 
rahastamisele.

parandada liidu konkurentsivõimet, 
sotsiaal-majanduslikku lähenemist ja 
ühtekuuluvust, sealhulgas innovatsiooni ja 
digitaliseerimise valdkonnas, 
ringmajanduse põhimõttele vastavat 
tõhusat ressursikasutust, liidu 
majanduskasvu kestlikkust ja kaasavust, 
sotsiaalset vastupanuvõimet ja 
kapitaliturgude liidu integratsiooni, 
sealhulgas selliste lahenduste abil, mis 
vähendavad kapitaliturgude killustatust ja 
mitmekesistavad rahastamisallikaid liidu 
ettevõtete jaoks. Selleks peaks InvestEU 
fond toetama projekte, mis on tehniliselt 
teostatavad ja majanduslikult tasuvad, 
pakkudes raamistikku võla-, riskijagamis- 
ja omakapitali instrumentide kasutamiseks 
koos liidu eelarve tagatisega ja 
rakenduspartnerite rahalise osalusega, kui 
see on asjakohane. InvestEU fondi toetus 
peaks põhinema nõudlusel, kuid samal ajal 
keskenduma sellele, et tuua strateegilist ja 
pikaajalist kasu nendele liidu poliitika 
põhivaldkondadele, mida muidu ei 
rahastataks piisavalt või üldse, et aidata sel 
viisil kaasa liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamisele. InvestEU fondist tuleks 
toetust anda paljudele eri sektoritele ja 
piirkondadele, kuid samal ajal tuleks 
vältida toetuste liigset koondumist ühte 
sektorisse või piirkonda ning toetada 
mitme ELi piirkonna partnerüksusi 
ühendavaid projekte.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Erik Bergkvist

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Tagada tuleb produktiivsust 
tõstvad investeeringud, tagades samas 
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geograafilise ja sotsiaalse lähenemise, 
kindlasti väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete (VKEde) tasandil, pakkudes 
õiglast üleminekut ja tugevdades samas 
meie majandusi enneolematu kriisi 
olukorras, võideldes vaesusega, tagades 
uued töökohad vanade kadumisel, ilma 
kedagi ja ühtegi põlvkonda maha jätmata.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kultuuri- ja loomesektor on 
olulised ja kiiresti kasvavad liidu sektorid, 
kus intellektuaalomandi ja individuaalse 
loovuse abil luuakse nii majanduslikku 
kui ka kultuurilist väärtust. Covid-19 
puhangu ajal sotsiaalsetele kontaktidele 
kehtestatud piirangud on tekitanud 
nendele sektoritele märkimisväärset 
majanduslikku kahju. Kuna nende 
sektorite vara on immateriaalne, on 
nendes tegutsevatel VKEdel ja 
organisatsioonidel lisaks keeruline saada 
erarahastamist, mida on väga vaja 
investeerimiseks, laienemiseks ja 
rahvusvahelisel tasandil 
konkureerimiseks. Programmiga 
„InvestEU“ tuleks jätkata kultuuri- ja 
loomesektori VKEde ja organisatsioonide 
jaoks rahastamisele juurdepääsu 
võimaluste parandamist. Kultuuri-, loome-
, audiovisuaal- ja meediasektor on väga 
olulised meie kultuurilise mitmekesisuse 
ja demokraatia tagamiseks digiajastul 
ning moodustavad lahutamatu osa meie 
sõltumatusest ja iseseisvusest; 
audiovisuaal- ja meediasisusse ja 
tehnoloogiasse tehtavatest strateegilistest 
investeeringutest sõltub pikemas 

(6) Kultuuri- ja loomesektor kipuvad 
olema toksilise progressiivse tegevuskava 
katalüsaatorid. Seetõttu tuleks 
programmiga „InvestEU“ jätkata kultuuri- 
ja loomesektori VKEde ja 
organisatsioonide jaoks rahastamisele 
juurdepääsu võimaluste parandamist ainult 
juhul, kui need VKEd ja organisatsioonid 
edendavad Euroopa kultuuri.
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perspektiivis sisu tootmine ja piiriülene 
levitamine laiemale publikule.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Sabine Verheyen
kultuuri- ja hariduskomisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kultuuri- ja loomesektor on 
olulised ja kiiresti kasvavad liidu sektorid, 
kus intellektuaalomandi ja individuaalse 
loovuse abil luuakse nii majanduslikku kui 
ka kultuurilist väärtust. Covid-19 puhangu 
ajal sotsiaalsetele kontaktidele kehtestatud 
piirangud on tekitanud nendele sektoritele 
märkimisväärset majanduslikku kahju. 
Kuna nende sektorite vara on 
immateriaalne, on nendes tegutsevatel 
VKEdel ja organisatsioonidel lisaks 
keeruline saada erarahastamist, mida on 
väga vaja investeerimiseks, laienemiseks ja 
rahvusvahelisel tasandil konkureerimiseks. 
Programmiga „InvestEU“ tuleks jätkata 
kultuuri- ja loomesektori VKEde ja 
organisatsioonide jaoks rahastamisele 
juurdepääsu võimaluste parandamist. 
Kultuuri-, loome-, audiovisuaal- ja 
meediasektor on väga olulised meie 
kultuurilise mitmekesisuse ja demokraatia 
tagamiseks digiajastul ning moodustavad 
lahutamatu osa meie sõltumatusest ja 
iseseisvusest; audiovisuaal- ja 
meediasisusse ja tehnoloogiasse tehtavatest 
strateegilistest investeeringutest sõltub 
pikemas perspektiivis sisu tootmine ja 
piiriülene levitamine laiemale publikule.

(6) Kultuuri- ja loomesektor on 
olulised ja kiiresti kasvavad liidu sektorid, 
mis võivad mängida olulist rolli kestliku 
taastumise tagamisel, luues 
intellektuaalomandi ja individuaalse 
loovuse abil nii majanduslikku kui ka 
kultuurilist väärtust. COVID-19 puhangu 
ajal sotsiaalsetele kontaktidele kehtestatud 
piirangud on tekitanud nendele sektoritele 
märkimisväärset majanduslikku kahju koos 
potentsiaalse pikaajaliste struktuursete 
kahjudega, mis on seotud ligipääsuga 
kultuuri- ja loomesektorite 
tagatisvahendile või keerukatele 
finantsinstrumentidele. Kuna nende 
sektorite vara on immateriaalne, on nendes 
tegutsevatel VKEdel ja organisatsioonidel 
lisaks keeruline saada erarahastamist, mida 
on väga vaja investeerimiseks, 
laienemiseks ja rahvusvahelisel tasandil 
konkureerimiseks. Programmiga 
„InvestEU“ tuleks jätkata kultuuri- ja 
loomesektori VKEde ja organisatsioonide 
jaoks rahastamisele juurdepääsu 
võimaluste parandamist. Kultuuri-, loome-, 
audiovisuaal- ja meediasektor on väga 
olulised meie kultuurilise mitmekesisuse ja 
demokraatlike ning sidusate ühiskondade 
ülesehitamiseks digiajastul ning 
moodustavad lahutamatu osa meie 
sõltumatusest ja iseseisvusest; 
audiovisuaal- ja meediasisusse ja 
tehnoloogiasse tehtavatest strateegilistest 
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investeeringutest sõltub nende sektorite 
konkurentsivõime ja pikemas perspektiivis 
nende võime toota kvaliteetset sisu ja seda 
piiriüleselt laiemale publikule levitada, 
austades samas mitmekesisust ja 
sõnavabadust.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kultuuri- ja loomesektor on 
olulised ja kiiresti kasvavad liidu sektorid, 
kus intellektuaalomandi ja individuaalse 
loovuse abil luuakse nii majanduslikku kui 
ka kultuurilist väärtust. Covid-19 puhangu 
ajal sotsiaalsetele kontaktidele kehtestatud 
piirangud on tekitanud nendele sektoritele 
märkimisväärset majanduslikku kahju. 
Kuna nende sektorite vara on 
immateriaalne, on nendes tegutsevatel 
VKEdel ja organisatsioonidel lisaks 
keeruline saada erarahastamist, mida on 
väga vaja investeerimiseks, laienemiseks ja 
rahvusvahelisel tasandil konkureerimiseks. 
Programmiga „InvestEU“ tuleks jätkata 
kultuuri- ja loomesektori VKEde ja 
organisatsioonide jaoks rahastamisele 
juurdepääsu võimaluste parandamist. 
Kultuuri-, loome-, audiovisuaal- ja 
meediasektor on väga olulised meie 
kultuurilise mitmekesisuse ja demokraatia 
tagamiseks digiajastul ning moodustavad 
lahutamatu osa meie sõltumatusest ja 
iseseisvusest; audiovisuaal- ja 
meediasisusse ja tehnoloogiasse tehtavatest 
strateegilistest investeeringutest sõltub 
pikemas perspektiivis sisu tootmine ja 
piiriülene levitamine laiemale publikule.

(6) Kultuuri- ja loomesektor on 
olulised ja kiiresti kasvavad liidu sektorid, 
kus intellektuaalomandi ja individuaalse 
loovuse abil luuakse nii majanduslikku kui 
ka kultuurilist väärtust. COVID-19 
puhangu ajal sotsiaalsetele kontaktidele 
kehtestatud piirangud on tekitanud nendele 
sektoritele märkimisväärset majanduslikku 
kahju. Kuna nende sektorite vara on 
immateriaalne, on nendes tegutsevatel 
VKEdel ja organisatsioonidel lisaks 
keeruline saada erarahastamist, mida on 
väga vaja investeerimiseks, laienemiseks ja 
rahvusvahelisel tasandil konkureerimiseks. 
Programmiga „InvestEU“ tuleks jätkata 
kultuuri- ja loomesektori VKEde ja 
organisatsioonide jaoks rahastamisele 
juurdepääsu võimaluste parandamist. 
Kultuuri-, loome-, audiovisuaal- ja 
meediasektor on väga olulised meie 
kultuurilise mitmekesisuse ja demokraatia 
tagamiseks digiajastul ning moodustavad 
lahutamatu osa meie sõltumatusest ja 
iseseisvusest; audiovisuaal- ja 
meediasisusse ja tehnoloogiasse tehtavatest 
strateegilistest investeeringutest sõltub 
pikemas perspektiivis sisu tootmine ja 
piiriülene levitamine laiemale publikule. 
ELi rahastamisvõimaluste suurendamine 
peaks käima käsikäes konkurentsipoliitika 
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koostamisega, mis tagaks, et suured 
rahvusvahelised digiplatvormid, mis on 
koroonaviiruse pandeemiast kasu 
lõiganud, ei diskrimineeriks oma 
litsentsitingimustes Euroopa sisu ja 
väiksemaid sõltumatuid tegutsejaid.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Victor Negrescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kultuuri- ja loomesektor on 
olulised ja kiiresti kasvavad liidu sektorid, 
kus intellektuaalomandi ja individuaalse 
loovuse abil luuakse nii majanduslikku kui 
ka kultuurilist väärtust. Covid-19 puhangu 
ajal sotsiaalsetele kontaktidele kehtestatud 
piirangud on tekitanud nendele sektoritele 
märkimisväärset majanduslikku kahju. 
Kuna nende sektorite vara on 
immateriaalne, on nendes tegutsevatel 
VKEdel ja organisatsioonidel lisaks 
keeruline saada erarahastamist, mida on 
väga vaja investeerimiseks, laienemiseks ja 
rahvusvahelisel tasandil konkureerimiseks. 
Programmiga „InvestEU“ tuleks jätkata 
kultuuri- ja loomesektori VKEde ja 
organisatsioonide jaoks rahastamisele 
juurdepääsu võimaluste parandamist. 
Kultuuri-, loome-, audiovisuaal- ja 
meediasektor on väga olulised meie 
kultuurilise mitmekesisuse ja demokraatia 
tagamiseks digiajastul ning moodustavad 
lahutamatu osa meie sõltumatusest ja 
iseseisvusest; audiovisuaal- ja 
meediasisusse ja tehnoloogiasse tehtavatest 
strateegilistest investeeringutest sõltub 
pikemas perspektiivis sisu tootmine ja 
piiriülene levitamine laiemale publikule.

(6) Kultuuri- ja loomesektor on 
olulised ja kiiresti kasvavad liidu sektorid, 
kus intellektuaalomandi ja individuaalse 
loovuse abil luuakse nii majanduslikku kui 
ka kultuurilist väärtust. COVID-19 
puhangu ajal sotsiaalsetele kontaktidele 
kehtestatud piirangud on tekitanud nendele 
sektoritele märkimisväärset majanduslikku 
kahju. Kuna nende sektorite vara on 
immateriaalne, on nendes tegutsevatel 
VKEdel ja organisatsioonidel lisaks 
keeruline saada erarahastamist, mida on 
väga vaja investeerimiseks, laienemiseks ja 
rahvusvahelisel tasandil konkureerimiseks. 
Mõju kultuuri- ja loomesektorile oli veelgi 
tõsisem vähemarenenud riikides ja 
piirkondades, mis vajavad seega ELi 
tasandilt rohkem toetust. Programmiga 
„InvestEU“ tuleks jätkata kultuuri- ja 
loomesektori VKEde ja organisatsioonide 
jaoks rahastamisele juurdepääsu 
võimaluste parandamist. Kultuuri-, loome-, 
audiovisuaal- ja meediasektor on väga 
olulised meie kultuurilise mitmekesisuse ja 
demokraatia tagamiseks digiajastul ning 
moodustavad lahutamatu osa meie 
sõltumatusest ja iseseisvusest; 
audiovisuaal- ja meediasisusse ja 
tehnoloogiasse tehtavatest strateegilistest 
investeeringutest sõltub pikemas 
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perspektiivis sisu tootmine ja piiriülene 
levitamine laiemale publikule.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kultuuri- ja loomesektor on 
olulised ja kiiresti kasvavad liidu sektorid, 
kus intellektuaalomandi ja individuaalse 
loovuse abil luuakse nii majanduslikku kui 
ka kultuurilist väärtust. Covid-19 puhangu 
ajal sotsiaalsetele kontaktidele kehtestatud 
piirangud on tekitanud nendele sektoritele 
märkimisväärset majanduslikku kahju. 
Kuna nende sektorite vara on 
immateriaalne, on nendes tegutsevatel 
VKEdel ja organisatsioonidel lisaks 
keeruline saada erarahastamist, mida on 
väga vaja investeerimiseks, laienemiseks ja 
rahvusvahelisel tasandil konkureerimiseks. 
Programmiga „InvestEU“ tuleks jätkata 
kultuuri- ja loomesektori VKEde ja 
organisatsioonide jaoks rahastamisele 
juurdepääsu võimaluste parandamist. 
Kultuuri-, loome-, audiovisuaal- ja 
meediasektor on väga olulised meie 
kultuurilise mitmekesisuse ja demokraatia 
tagamiseks digiajastul ning moodustavad 
lahutamatu osa meie sõltumatusest ja 
iseseisvusest; audiovisuaal- ja 
meediasisusse ja tehnoloogiasse tehtavatest 
strateegilistest investeeringutest sõltub 
pikemas perspektiivis sisu tootmine ja 
piiriülene levitamine laiemale publikule.

(6) Kultuuri- ja loomesektor on 
olulised ja kiiresti kasvavad liidu sektorid, 
kus intellektuaalomandi ja individuaalse 
loovuse abil luuakse nii majanduslikku kui 
ka kultuurilist väärtust. COVID-19 
puhangu ajal sotsiaalsetele kontaktidele 
kehtestatud piirangud on tekitanud nendele 
sektoritele ja neis töötavatele inimestele 
märkimisväärset majanduslikku kahju. 
Kuna nende sektorite vara on 
immateriaalne, on nendes tegutsevatel 
VKEdel ja organisatsioonidel lisaks 
keeruline saada erarahastamist, mida on 
väga vaja investeerimiseks, laienemiseks ja 
rahvusvahelisel tasandil konkureerimiseks. 
Programmiga „InvestEU“ tuleks jätkata 
kultuuri- ja loomesektori VKEde ja 
organisatsioonide jaoks rahastamisele 
juurdepääsu võimaluste parandamist ja 
nende tööjõu säilitamist ning kaitsemist. 
Kultuuri-, loome-, audiovisuaal- ja 
meediasektor on, ka nende tööjõu 
spetsiifilisuse tõttu, väga olulised meie 
kultuurilise mitmekesisuse ja demokraatia 
tagamiseks digiajastul ning moodustavad 
lahutamatu osa meie sõltumatusest ja 
iseseisvusest; audiovisuaal- ja 
meediasisusse ja tehnoloogiasse tehtavatest 
strateegilistest investeeringutest sõltub 
pikemas perspektiivis sisu tootmine ja 
piiriülene levitamine laiemale publikule.

Or. en
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Muudatusettepanek 70
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kultuuri- ja loomesektor on 
olulised ja kiiresti kasvavad liidu sektorid, 
kus intellektuaalomandi ja individuaalse 
loovuse abil luuakse nii majanduslikku kui 
ka kultuurilist väärtust. Covid-19 puhangu 
ajal sotsiaalsetele kontaktidele kehtestatud 
piirangud on tekitanud nendele sektoritele 
märkimisväärset majanduslikku kahju. 
Kuna nende sektorite vara on 
immateriaalne, on nendes tegutsevatel 
VKEdel ja organisatsioonidel lisaks 
keeruline saada erarahastamist, mida on 
väga vaja investeerimiseks, laienemiseks ja 
rahvusvahelisel tasandil konkureerimiseks. 
Programmiga „InvestEU“ tuleks jätkata 
kultuuri- ja loomesektori VKEde ja 
organisatsioonide jaoks rahastamisele 
juurdepääsu võimaluste parandamist. 
Kultuuri-, loome-, audiovisuaal- ja 
meediasektor on väga olulised meie 
kultuurilise mitmekesisuse ja demokraatia 
tagamiseks digiajastul ning moodustavad 
lahutamatu osa meie sõltumatusest ja 
iseseisvusest; audiovisuaal- ja 
meediasisusse ja tehnoloogiasse tehtavatest 
strateegilistest investeeringutest sõltub 
pikemas perspektiivis sisu tootmine ja 
piiriülene levitamine laiemale publikule.

(6) Kultuuri- ja loomesektor on 
olulised ja kiiresti kasvavad liidu sektorid, 
kus intellektuaalomandi ja individuaalse 
loovuse abil luuakse nii majanduslikku kui 
ka kultuurilist väärtust. COVID-19 
puhangu ajal sotsiaalsetele kontaktidele 
kehtestatud piirangud on tekitanud nendele 
sektoritele ja neis töötavatele inimestele 
märkimisväärset majanduslikku kahju. 
Kuna nende sektorite vara on 
immateriaalne, on nendes tegutsevatel 
VKEdel ja organisatsioonidel lisaks 
keeruline saada erarahastamist, mida on 
väga vaja investeerimiseks, laienemiseks ja 
rahvusvahelisel tasandil konkureerimiseks. 
Programmiga „InvestEU“ tuleks jätkata 
kultuuri- ja loomesektori VKEde ja 
organisatsioonide jaoks rahastamisele 
juurdepääsu võimaluste parandamist ning 
nende tööjõu säilitamist ja kaitsemist. 
Kultuuri-, loome-, audiovisuaal- ja 
meediasektor on väga olulised meie 
kultuurilise mitmekesisuse ja demokraatia 
tagamiseks digiajastul ning moodustavad 
lahutamatu osa meie sõltumatusest ja 
iseseisvusest; audiovisuaal- ja 
meediasisusse ja tehnoloogiasse tehtavatest 
strateegilistest investeeringutest sõltub 
pikemas perspektiivis sisu tootmine ja 
piiriülene levitamine laiemale publikule.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kultuuri- ja loomesektor on 
olulised ja kiiresti kasvavad liidu sektorid, 
kus intellektuaalomandi ja individuaalse 
loovuse abil luuakse nii majanduslikku kui 
ka kultuurilist väärtust. Covid-19 puhangu 
ajal sotsiaalsetele kontaktidele kehtestatud 
piirangud on tekitanud nendele sektoritele 
märkimisväärset majanduslikku kahju. 
Kuna nende sektorite vara on 
immateriaalne, on nendes tegutsevatel 
VKEdel ja organisatsioonidel lisaks 
keeruline saada erarahastamist, mida on 
väga vaja investeerimiseks, laienemiseks ja 
rahvusvahelisel tasandil konkureerimiseks. 
Programmiga „InvestEU“ tuleks jätkata 
kultuuri- ja loomesektori VKEde ja 
organisatsioonide jaoks rahastamisele 
juurdepääsu võimaluste parandamist. 
Kultuuri-, loome-, audiovisuaal- ja 
meediasektor on väga olulised meie 
kultuurilise mitmekesisuse ja demokraatia 
tagamiseks digiajastul ning moodustavad 
lahutamatu osa meie sõltumatusest ja 
iseseisvusest; audiovisuaal- ja 
meediasisusse ja tehnoloogiasse tehtavatest 
strateegilistest investeeringutest sõltub 
pikemas perspektiivis sisu tootmine ja 
piiriülene levitamine laiemale publikule.

(6) Kultuuri- ja loomesektor on 
olulised ja kiiresti kasvavad liidu sektorid, 
kus intellektuaalomandi ja individuaalse 
loovuse abil luuakse nii majanduslikku kui 
ka kultuurilist väärtust. COVID-19 
puhangu alguses sotsiaalsetele kontaktidele 
kehtestatud piirangud arenevad jätkuvalt 
ja on tekitanud nendele sektoritele 
märkimisväärset majanduslikku kahju. 
Kuna nende sektorite vara on 
immateriaalne, on nendes tegutsevatel 
VKEdel ja organisatsioonidel lisaks 
keeruline saada erarahastamist, mida on 
väga vaja investeerimiseks, laienemiseks ja 
rahvusvahelisel tasandil konkureerimiseks. 
Programmiga „InvestEU“ tuleks jätkata 
kultuuri- ja loomesektori VKEde ja 
organisatsioonide jaoks rahastamisele 
juurdepääsu võimaluste parandamist. 
Kultuuri-, loome-, audiovisuaal- ja 
meediasektor on väga olulised meie 
kultuurilise mitmekesisuse ja demokraatia 
tagamiseks digiajastul ning moodustavad 
lahutamatu osa meie sõltumatusest ja 
iseseisvusest; audiovisuaal- ja 
meediasisusse ja tehnoloogiasse tehtavatest 
strateegilistest investeeringutest sõltub 
pikemas perspektiivis sisu tootmine ja 
piiriülene levitamine laiemale publikule.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kultuuri- ja loomesektor on (6) Kultuuri- ja loomesektor on 
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olulised ja kiiresti kasvavad liidu sektorid, 
kus intellektuaalomandi ja individuaalse 
loovuse abil luuakse nii majanduslikku kui 
ka kultuurilist väärtust. Covid-19 puhangu 
ajal sotsiaalsetele kontaktidele kehtestatud 
piirangud on tekitanud nendele sektoritele 
märkimisväärset majanduslikku kahju. 
Kuna nende sektorite vara on 
immateriaalne, on nendes tegutsevatel 
VKEdel ja organisatsioonidel lisaks 
keeruline saada erarahastamist, mida on 
väga vaja investeerimiseks, laienemiseks ja 
rahvusvahelisel tasandil konkureerimiseks. 
Programmiga „InvestEU“ tuleks jätkata 
kultuuri- ja loomesektori VKEde ja 
organisatsioonide jaoks rahastamisele 
juurdepääsu võimaluste parandamist. 
Kultuuri-, loome-, audiovisuaal- ja 
meediasektor on väga olulised meie 
kultuurilise mitmekesisuse ja demokraatia 
tagamiseks digiajastul ning moodustavad 
lahutamatu osa meie sõltumatusest ja 
iseseisvusest; audiovisuaal- ja 
meediasisusse ja tehnoloogiasse tehtavatest 
strateegilistest investeeringutest sõltub 
pikemas perspektiivis sisu tootmine ja 
piiriülene levitamine laiemale publikule.

olulised ja kiiresti kasvavad liidu sektorid, 
kus intellektuaalomandi ja individuaalse 
loovuse abil luuakse nii majanduslikku kui 
ka kultuurilist väärtust. COVID-19 
puhangu ajal sotsiaalsetele kontaktidele ja 
ürituste korraldamisele kehtestatud 
piirangud on tekitanud nendele sektoritele 
märkimisväärset majanduslikku kahju. 
Kuna nende sektorite vara on 
immateriaalne, on nendes tegutsevatel 
VKEdel ja organisatsioonidel lisaks 
keeruline saada erarahastamist, mida on 
väga vaja investeerimiseks, laienemiseks ja 
rahvusvahelisel tasandil konkureerimiseks. 
Programmiga „InvestEU“ tuleks jätkata 
kultuuri- ja loomesektori VKEde ja 
organisatsioonide jaoks rahastamisele 
juurdepääsu võimaluste parandamist. 
Kultuuri-, loome-, audiovisuaal- ja 
meediasektor on väga olulised meie 
kultuurilise mitmekesisuse ja demokraatia 
tagamiseks digiajastul ning moodustavad 
lahutamatu osa meie sõltumatusest ja 
iseseisvusest; audiovisuaal- ja 
meediasisusse ja tehnoloogiasse tehtavatest 
strateegilistest investeeringutest sõltub 
pikemas perspektiivis sisu tootmine ja 
piiriülene levitamine laiemale publikule.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Bogdan Rzońca

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kultuuri- ja loomesektor on 
olulised ja kiiresti kasvavad liidu sektorid, 
kus intellektuaalomandi ja individuaalse 
loovuse abil luuakse nii majanduslikku kui 
ka kultuurilist väärtust. Covid-19 puhangu 
ajal sotsiaalsetele kontaktidele kehtestatud 
piirangud on tekitanud nendele sektoritele 
märkimisväärset majanduslikku kahju. 

(6) Kultuuri- ja loomesektorid on 
kiirelt kasvavad ja liidu majanduse jaoks 
olulised sektorid, kus intellektuaalomandi 
ja individuaalse loovuse abil luuakse 
majanduslikku ja kultuurilist väärtust. 
COVID-19 puhangu ajal sotsiaalsetele 
kontaktidele kehtestatud piirangud on 
tekitanud nendele sektoritele 
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Kuna nende sektorite vara on 
immateriaalne, on nendes tegutsevatel 
VKEdel ja organisatsioonidel lisaks 
keeruline saada erarahastamist, mida on 
väga vaja investeerimiseks, laienemiseks ja 
rahvusvahelisel tasandil konkureerimiseks. 
Programmiga „InvestEU“ tuleks jätkata 
kultuuri- ja loomesektori VKEde ja 
organisatsioonide jaoks rahastamisele 
juurdepääsu võimaluste parandamist. 
Kultuuri-, loome-, audiovisuaal- ja 
meediasektor on väga olulised meie 
kultuurilise mitmekesisuse ja demokraatia 
tagamiseks digiajastul ning moodustavad 
lahutamatu osa meie sõltumatusest ja 
iseseisvusest; audiovisuaal- ja 
meediasisusse ja tehnoloogiasse tehtavatest 
strateegilistest investeeringutest sõltub 
pikemas perspektiivis sisu tootmine ja 
piiriülene levitamine laiemale publikule.

märkimisväärset majanduslikku kahju. 
Kuna nende sektorite vara on 
immateriaalne, on nendes tegutsevatel 
VKEdel ja organisatsioonidel lisaks 
keeruline saada erarahastamist, mida on 
väga vaja investeerimiseks, laienemiseks ja 
rahvusvahelisel tasandil konkureerimiseks. 
Programmiga „InvestEU“ tuleks jätkata 
kultuuri- ja loomesektori VKEde ja 
organisatsioonide jaoks rahastamisele 
juurdepääsu võimaluste parandamist. 
Kultuuri-, loome-, audiovisuaal- ja 
meediasektor on väga olulised meie 
kultuurilise mitmekesisuse ja demokraatia 
tagamiseks digiajastul ja audiovisuaal- ja 
meediasisusse ja tehnoloogiasse tehtavatest 
strateegilistest investeeringutest sõltub 
pikemas perspektiivis sisu tootmine ja 
piiriülene levitamine laiemale publikule.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) InvestEU fond peaks toetama 
investeeringuid materiaalsesse ja 
immateriaalsesse varasse, sealhulgas 
kultuuripärandisse, et soodustada kestlikku 
ja kaasavat majanduskasvu, 
investeeringuid ja tööhõivet ning aidata 
seega liidus kaasa heaolu parandamisele, 
sissetulekute õiglasemale jaotusele ning 
majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele. InvestEU 
fondist rahastatavad projektid peaksid 
vastama liidu keskkonna- ja 
sotsiaalnormidele, sealhulgas töötajate 
õigusi käsitlevatele normidele. InvestEU 
fondi kaudu võetavad meetmed peaksid 

(7) InvestEU fond peaks toetama 
investeeringuid materiaalsesse ja 
immateriaalsesse varasse, sealhulgas 
kultuuripärandisse ja soolisesse 
võrdõiguslikkusesse, et soodustada 
kestlikku ja kaasavat majanduskasvu, 
investeeringuid ja tööhõivet ning aidata 
seega liidus kaasa heaolu parandamisele, 
sissetulekute õiglasemale jaotusele ning 
majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele. Euroopa 
Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 
(EIGE) 2017. aasta uuringu kohaselt 
looks soolise võrdõiguslikkuse 
parandamine 2050. aastaks kuni 10,5 
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täiendama muid liidu antavaid toetusi. miljonit lisatöökohta ja tööhõive määr 
ulatuks ELis peaaegu 80 %ni. Seetõttu 
peaksid InvestEU fondist rahastatavad 
projektid vastama liidu keskkonna- ja 
sotsiaalnormidele, sealhulgas töötajate 
õigusi käsitlevatele normidele, ja 
suurendama soolist võrdõiguslikkust. 
InvestEU fondi kaudu võetavad meetmed 
peaksid täiendama muid liidu antavaid 
toetusi.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) InvestEU fond peaks toetama 
investeeringuid materiaalsesse ja 
immateriaalsesse varasse, sealhulgas 
kultuuripärandisse, et soodustada kestlikku 
ja kaasavat majanduskasvu, 
investeeringuid ja tööhõivet ning aidata 
seega liidus kaasa heaolu parandamisele, 
sissetulekute õiglasemale jaotusele ning 
majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele. InvestEU 
fondist rahastatavad projektid peaksid 
vastama liidu keskkonna- ja 
sotsiaalnormidele, sealhulgas töötajate 
õigusi käsitlevatele normidele. InvestEU 
fondi kaudu võetavad meetmed peaksid 
täiendama muid liidu antavaid toetusi.

(7) InvestEU fond peaks toetama 
investeeringuid materiaalsesse ja 
immateriaalsesse varasse, sealhulgas 
kultuuripärandisse, et soodustada kestlikku 
ja kaasavat majanduskasvu, 
investeeringuid ja tööhõivet ning aidata 
seega liidus kaasa heaolu parandamisele, 
sissetulekute õiglasemale jaotusele ning 
majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele. InvestEU 
fondist rahastatavad projektid peaksid 
vastama liidu keskkonna- ja 
sotsiaalnormidele, sealhulgas töötajate 
õigusi, sealhulgas hooaja- ja lähetatud 
töötajate õigusi, käsitlevatele normidele. 
InvestEU fondi kaudu võetavad meetmed 
peaksid täiendama muid liidu antavaid 
toetusi.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) InvestEU fond peaks toetama 
investeeringuid materiaalsesse ja 
immateriaalsesse varasse, sealhulgas 
kultuuripärandisse, et soodustada kestlikku 
ja kaasavat majanduskasvu, 
investeeringuid ja tööhõivet ning aidata 
seega liidus kaasa heaolu parandamisele, 
sissetulekute õiglasemale jaotusele ning 
majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele. InvestEU 
fondist rahastatavad projektid peaksid 
vastama liidu keskkonna- ja 
sotsiaalnormidele, sealhulgas töötajate 
õigusi käsitlevatele normidele. InvestEU 
fondi kaudu võetavad meetmed peaksid 
täiendama muid liidu antavaid toetusi.

(7) InvestEU fond peaks toetama 
investeeringuid materiaalsesse ja 
immateriaalsesse varasse, sealhulgas 
Euroopa kultuuripärandisse, et soodustada 
kestlikku ja kaasavat majanduskasvu, 
investeeringuid ja tööhõivet ning aidata 
seega liidus kaasa heaolu parandamisele, 
sissetulekute õiglasemale jaotusele ning 
majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele. InvestEU 
fondist rahastatavad projektid peaksid 
vastama liidu keskkonna- ja 
sotsiaalnormidele, sealhulgas töötajate 
õigusi käsitlevatele normidele. InvestEU 
fondi kaudu võetavad meetmed peaksid 
täiendama muid liidu antavaid toetusi.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liit kiitis heaks eesmärgid, mis on 
sätestatud ÜRO kestliku arengu 
tegevuskavas 2030 (edaspidi „kestliku 
arengu tegevuskava 2030“), kestliku 
arengu eesmärkides ja ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel 
vastu võetud Pariisi kokkuleppes24 
(edaspidi „Pariisi kliimakokkulepe“), 
samuti Sendai katastroofiohu 
vähendamise raamistikus 2015–2030. 
Nende eesmärkide, sealhulgas liidu 
keskkonnapoliitika eesmärkide 
saavutamiseks tugevdatakse 
märkimisväärselt kestliku arengu 
edendamise meetmeid. Seepärast tuleks 

välja jäetud
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InvestEU fondi ülesehituses võimalikult 
palju arvesse võtta kestliku arengu 
põhimõtteid.
_________________
24 ELT L 282, 19.10.2016, lk 4.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liit kiitis heaks eesmärgid, mis on 
sätestatud ÜRO kestliku arengu 
tegevuskavas 2030 (edaspidi „kestliku 
arengu tegevuskava 2030“), kestliku 
arengu eesmärkides ja ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel 
vastu võetud Pariisi kokkuleppes24 
(edaspidi „Pariisi kliimakokkulepe“), 
samuti Sendai katastroofiohu vähendamise 
raamistikus 2015–2030. Nende 
eesmärkide, sealhulgas liidu 
keskkonnapoliitika eesmärkide 
saavutamiseks tugevdatakse 
märkimisväärselt kestliku arengu 
edendamise meetmeid. Seepärast tuleks 
InvestEU fondi ülesehituses võimalikult 
palju arvesse võtta kestliku arengu 
põhimõtteid.

(8) Liit kiitis heaks eesmärgid, mis on 
sätestatud ÜRO kestliku arengu 
tegevuskavas 2030 (edaspidi „kestliku 
arengu tegevuskava 2030“), kestliku 
arengu eesmärkides ja ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel 
vastu võetud Pariisi kokkuleppes24 
(edaspidi „Pariisi kliimakokkulepe“), 
samuti Sendai katastroofiohu vähendamise 
raamistikus 2015–2030. Nende 
eesmärkide, sealhulgas liidu 
keskkonnapoliitika eesmärkide 
saavutamiseks tugevdatakse 
märkimisväärselt kestliku arengu 
edendamise meetmeid. Seepärast tuleks 
InvestEU fondi ülesehituses võimalikult 
palju arvesse võtta kestliku arengu ja 
keskkonnaalase kestlikkuse põhimõtteid 
vastavalt ELi taksonoomiale ja „ei 
kahjusta oluliselt“ põhimõttele, 
kliimaneutraalsust ja mittetegutsemisest 
tulenevaid kahjusid.

_________________ _________________
24 ELT L 282, 19.10.2016, lk 4. 24 ELT L 282, 19.10.2016, lk 4.

Or. en
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Muudatusettepanek 79
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liit kiitis heaks eesmärgid, mis on 
sätestatud ÜRO kestliku arengu 
tegevuskavas 2030 (edaspidi „kestliku 
arengu tegevuskava 2030“), kestliku 
arengu eesmärkides ja ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel 
vastu võetud Pariisi kokkuleppes24 
(edaspidi „Pariisi kliimakokkulepe“), 
samuti Sendai katastroofiohu vähendamise 
raamistikus 2015–2030. Nende 
eesmärkide, sealhulgas liidu 
keskkonnapoliitika eesmärkide 
saavutamiseks tugevdatakse 
märkimisväärselt kestliku arengu 
edendamise meetmeid. Seepärast tuleks 
InvestEU fondi ülesehituses võimalikult 
palju arvesse võtta kestliku arengu 
põhimõtteid.

(8) Liit kiitis heaks eesmärgid, mis on 
sätestatud ÜRO kestliku arengu 
tegevuskavas 2030 (edaspidi „kestliku 
arengu tegevuskava 2030“), kestliku 
arengu eesmärkides ja ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel 
vastu võetud Pariisi kokkuleppes24 
(edaspidi „Pariisi kliimakokkulepe“), 
samuti Sendai katastroofiohu vähendamise 
raamistikus 2015–2030. Nende 
eesmärkide, sealhulgas liidu 
keskkonnapoliitika eesmärkide, nagu ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegia 
aastani 2030, saavutamiseks tugevdatakse 
märkimisväärselt kestliku arengu 
edendamise meetmeid ja tuleb järk-järgult 
lõpetada keskkonnale kahjulikud 
toetused. Seepärast tuleks InvestEU fondi 
ülesehituses võimalikult palju arvesse võtta 
kestliku arengu põhimõtteid.

_________________ _________________
24 ELT L 282, 19.10.2016, lk 4. 24 ELT L 282, 19.10.2016, lk 4.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liit kiitis heaks eesmärgid, mis on 
sätestatud ÜRO kestliku arengu 
tegevuskavas 2030 (edaspidi „kestliku 
arengu tegevuskava 2030“), kestliku 

(8) Liit kiitis heaks eesmärgid, mis on 
sätestatud ÜRO kestliku arengu 
tegevuskavas 2030 (edaspidi „kestliku 
arengu tegevuskava 2030“), kestliku 
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arengu eesmärkides ja ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel 
vastu võetud Pariisi kokkuleppes24 
(edaspidi „Pariisi kliimakokkulepe“), 
samuti Sendai katastroofiohu vähendamise 
raamistikus 2015–2030. Nende 
eesmärkide, sealhulgas liidu 
keskkonnapoliitika eesmärkide 
saavutamiseks tugevdatakse 
märkimisväärselt kestliku arengu 
edendamise meetmeid. Seepärast tuleks 
InvestEU fondi ülesehituses võimalikult 
palju arvesse võtta kestliku arengu 
põhimõtteid.

arengu eesmärkides ja ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel 
vastu võetud Pariisi kokkuleppes24 
(edaspidi „Pariisi kliimakokkulepe“), 
samuti Sendai katastroofiohu vähendamise 
raamistikus 2015–2030. Nende 
eesmärkide, sealhulgas liidu kliima- ja 
keskkonnapoliitika eesmärkide ning 
Euroopa rohelise kokkuleppe prioriteetide 
saavutamiseks tugevdatakse 
märkimisväärselt kestliku arengu 
edendamise meetmeid. Seepärast tuleks 
InvestEU fondi ülesehituses võimalikult 
palju arvesse võtta kestliku arengu ja 
kestliku rahanduse põhimõtteid.

_________________ _________________
24 ELT L 282, 19.10.2016, lk 4. 24 ELT L 282, 19.10.2016, lk 4.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Programm „InvestEU“ peaks 
aitama luua liidus kestliku 
rahastamissüsteemi, mis toetab erasektori 
kapitalivoogude ümbersuunamist 
kestlikesse investeeringutesse kooskõlas 
eesmärkidega, mille komisjon on esitanud 
oma 8. märtsi 2018. aasta teatises kestliku 
majanduskasvu rahastamise tegevuskava 
kohta ja 14. jaanuari 2020. aasta teatises 
Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava kohta.

(9) Programm „InvestEU“ peaks 
aitama luua liidus kestliku 
rahastamissüsteemi, mis toetab erasektori 
kapitalivoogude ümbersuunamist 
kestlikesse investeeringutesse kooskõlas 
eesmärkidega, mille komisjon on esitanud 
oma 8. märtsi 2018. aasta teatises kestliku 
majanduskasvu rahastamise tegevuskava 
kohta ja 14. jaanuari 2020. aasta teatises 
Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava kohta. Programmist 
„InvestEU“ toetatud tegevused peaksid 
seega järgima, kui see on kohaldatav, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
juuni 2020. aasta määrust (EL) 2020/852, 
millega kehtestatakse kestlike 
investeeringute hõlbustamise raamistik, 
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sealhulgas „ei kahjusta oluliselt“ 
põhimõte.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Victor Negrescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Programm „InvestEU“ peaks 
aitama luua liidus kestliku 
rahastamissüsteemi, mis toetab erasektori 
kapitalivoogude ümbersuunamist 
kestlikesse investeeringutesse kooskõlas 
eesmärkidega, mille komisjon on esitanud 
oma 8. märtsi 2018. aasta teatises kestliku 
majanduskasvu rahastamise tegevuskava 
kohta ja 14. jaanuari 2020. aasta teatises 
Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava kohta.

(9) Programm „InvestEU“ peaks 
aitama luua liidus kestliku 
rahastamissüsteemi, mis toetab erasektori 
kapitalivoogude ümbersuunamist 
kestlikesse investeeringutesse kooskõlas 
eesmärkidega, mille komisjon on esitanud 
oma 8. märtsi 2018. aasta teatises kestliku 
majanduskasvu rahastamise tegevuskava 
kohta ja 14. jaanuari 2020. aasta teatises 
Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava kohta. Selle probleemi 
lahendamiseks nõrgema 
rahastussüsteemiga Euroopa Liidu 
riikides on tarvis erimeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Programm „InvestEU“ peaks 
aitama luua liidus kestliku 
rahastamissüsteemi, mis toetab erasektori 
kapitalivoogude ümbersuunamist 
kestlikesse investeeringutesse kooskõlas 
eesmärkidega, mille komisjon on esitanud 
oma 8. märtsi 2018. aasta teatises kestliku 

(9) Programm „InvestEU“ peaks 
aitama luua liidus kestliku 
rahastamissüsteemi, mis toetab erasektori 
kapitalivoogude ümbersuunamist 
kestlikesse investeeringutesse, millel on 
mõju reaalmajandusele ja mis toetavad 
uute töökohtade loomist, kooskõlas 
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majanduskasvu rahastamise tegevuskava 
kohta ja 14. jaanuari 2020. aasta teatises 
Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava kohta.

eesmärkidega, mille komisjon on esitanud 
oma 8. märtsi 2018. aasta teatises kestliku 
majanduskasvu rahastamise tegevuskava 
kohta ja 14. jaanuari 2020. aasta teatises 
Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Programm „InvestEU“ peaks 
aitama luua liidus kestliku 
rahastamissüsteemi, mis toetab erasektori 
kapitalivoogude ümbersuunamist 
kestlikesse investeeringutesse kooskõlas 
eesmärkidega, mille komisjon on esitanud 
oma 8. märtsi 2018. aasta teatises kestliku 
majanduskasvu rahastamise tegevuskava 
kohta ja 14. jaanuari 2020. aasta teatises 
Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava kohta.

(9) Programm „InvestEU“ peaks 
aitama luua liidus kestliku 
rahastamissüsteemi, mis toetab ja 
võimaldab erasektori kapitalivoogude 
ümbersuunamist keskkonnaalaselt ja 
sotsiaalselt kestlikesse investeeringutesse 
ja tegevustesse kooskõlas eesmärkidega, 
mille komisjon on esitanud oma 8. märtsi 
2018. aasta teatises kestliku 
majanduskasvu rahastamise tegevuskava 
kohta ja 14. jaanuari 2020. aasta teatises 
Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kajastades kliimamuutusega 
tegelemise olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega rakendada Pariisi 
kliimalepet ja saavutada kestva arengu 

(10) Riiklike ja regionaalsete 
liikumispiirangute tõsise mõju tõttu 
liikmesriikide majandustele tuleks Pariisi 
kliimakokkuleppe rakendamine peatada 
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eesmärgid, aitab programm „InvestEU“ 
integreerida kliimameetmeid liidu 
poliitikasse ja liikuda üldeesmärgi suunas 
eraldada liidu eelarvekulutustest 25 % 
kliimaeesmärkide saavutamise 
toetamiseks. Programmi „InvestEU“ 
raames võetavad meetmed peaksid 
kliimaeesmärkidele panustama 30 % 
programmi kogu rahastamispaketist. 
Asjakohased meetmed määratakse 
kindlaks programmi „InvestEU“ 
ettevalmistamise ja rakendamise käigus 
ning neid hinnatakse uuesti programmi 
hindamis- ja läbivaatamismenetluste 
käigus.

vähemal seniks, kuni majandus on 
COVID kriisist täielikult taastunud.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 87
Isabel Benjumea Benjumea

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Kajastades kliimamuutusega 
tegelemise olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega rakendada Pariisi kliimalepet 
ja saavutada kestva arengu eesmärgid, 
aitab programm „InvestEU“ integreerida 
kliimameetmeid liidu poliitikasse 
tingimusel, et prioriteediks on Euroopa 
majanduse ja ettevõtete taastamine ja 
töökohtade loomine. Asjakohased 
meetmed määratakse kindlaks programmi 
„InvestEU“ ettevalmistamise ja 
rakendamise käigus ning neid hinnatakse 
uuesti programmi hindamis- ja 
läbivaatamismenetluste käigus.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanek mõjutab kogu teksti. Investeerimisprioriteetide kehtestamine tähendab, et 
välja võivad jääda ettepanekud, mis on innovaatilisemad ja võivad keskpikas perspektiivis 
kasumlikumad olla.

Muudatusettepanek 88
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Kajastades kliimamuutusega 
tegelemise olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega rakendada Euroopa rohelist 
kokkulepet, Pariisi kliimalepet ja saavutada 
kestva arengu eesmärgid, aitab programm 
„InvestEU“ integreerida kliimameetmeid 
liidu poliitikasse ja liikuda üldeesmärgi 
suunas eraldada liidu eelarvekulutustest 
vähemalt 40 % kliimaeesmärkide 
saavutamise toetamiseks. Programmi 
„InvestEU“ raames võetavad meetmed 
peaksid kliimaeesmärkidele panustama 
vähemalt 50 % programmi kogu 
rahastamispaketist Kliimaküsimuste 
süvalaiendamine on vajalik protseduur 
kliimakulude jälgimiseks. Asjakohased 
meetmed määratakse kindlaks programmi 
„InvestEU“ ettevalmistamise ja 
rakendamise käigus ning neid hinnatakse 
uuesti programmi hindamis- ja 
läbivaatamismenetluste käigus.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kajastades kliimamuutusega 
tegelemise olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega rakendada Pariisi kliimalepet 
ja saavutada kestva arengu eesmärgid, 
aitab programm „InvestEU“ integreerida 
kliimameetmeid liidu poliitikasse ja liikuda 
üldeesmärgi suunas eraldada liidu 
eelarvekulutustest 25 % kliimaeesmärkide 
saavutamise toetamiseks. Programmi 
„InvestEU“ raames võetavad meetmed 
peaksid kliimaeesmärkidele panustama 
30 % programmi kogu rahastamispaketist. 

(10) Kajastades kliimamuutusega 
tegelemise olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega rakendada Pariisi kliimalepet 
ja saavutada kestva arengu eesmärgid, 
aitab programm „InvestEU“ integreerida 
kliimameetmeid liidu poliitikasse ja liikuda 
üldeesmärgi suunas eraldada liidu 
eelarvekulutustest vähemalt 50 % kliima- 
ja keskkonnaeesmärkide saavutamise 
toetamiseks. Programmi „InvestEU“ 
raames võetavad meetmed peaksid 
kliimaeesmärkidele panustama vähemalt 



AM\1212517ET.docx 57/365 PE657.232v01-00

ET

Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
programmi „InvestEU“ ettevalmistamise ja 
rakendamise käigus ning neid hinnatakse 
uuesti programmi hindamis- ja 
läbivaatamismenetluste käigus.

80 % programmi kogu rahastamispaketist. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
programmi „InvestEU“ ettevalmistamise ja 
rakendamise käigus ning neid hinnatakse 
uuesti programmi hindamis- ja 
läbivaatamismenetluste käigus.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Clotilde Armand

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 91
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

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

(10) Kajastades kliimamuutusega 
tegelemise olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega rakendada Pariisi kliimalepet 
ja saavutada kestva arengu eesmärgid, 
aitab programm „InvestEU“ integreerida 
kliimameetmeid liidu poliitikasse ja liikuda 
üldeesmärgi suunas eraldada liidu 
eelarvekulutustest vähemalt 30 % 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
Programmi „InvestEU“ raames võetavad 
meetmed peaksid kliimaeesmärkidele 
panustama 40 % programmi kogu 
rahastamispaketist. Asjakohased meetmed 
määratakse kindlaks programmi 
„InvestEU“ ettevalmistamise ja 
rakendamise käigus ning neid hinnatakse 
uuesti programmi hindamis- ja 
läbivaatamismenetluste käigus.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Inese Vaidere

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Kajastades kliimamuutusega 
tegelemise olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega rakendada Pariisi kliimalepet 
ja saavutada kestva arengu eesmärgid, 
aitab programm „InvestEU“ integreerida 
kliimameetmeid liidu poliitikasse ja liikuda 
üldeesmärgi suunas eraldada liidu 
eelarvekulutustest 30 % kliimaeesmärkide 
saavutamise toetamiseks. Programmi 
„InvestEU“ raames võetavad meetmed 
peaksid kliimaeesmärkidele panustama 
vähemalt 40 % programmi kogu 
rahastamispaketist. Asjakohased meetmed 
määratakse kindlaks programmi 
„InvestEU“ ettevalmistamise ja 
rakendamise käigus ning neid hinnatakse 
uuesti programmi hindamis- ja 
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läbivaatamismenetluste käigus.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Kajastades kliimamuutusega 
tegelemise olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega rakendada Pariisi kliimalepet 
ja saavutada kestva arengu eesmärgid, 
aitab programm „InvestEU“ integreerida 
kliimameetmeid liidu poliitikasse ja liikuda 
üldeesmärgi suunas eraldada liidu 
eelarvekulutustest 40 % kliimaeesmärkide 
saavutamise toetamiseks. Programmi 
„InvestEU“ raames võetavad meetmed 
peaksid kliimaeesmärkidele panustama 
60 % programmi kogu rahastamispaketist. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
programmi „InvestEU“ ettevalmistamise ja 
rakendamise käigus ning neid hinnatakse 
uuesti programmi hindamis- ja 
läbivaatamismenetluste käigus.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) InvestEU fondi panust 
kliimaeesmärkide saavutamisse jälgitakse 
liidu kliimakulutuste seiresüsteemi kaudu, 
mille komisjon töötab välja koostöös 
võimalike rakenduspartneritega, 

välja jäetud
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kasutades sobival viisil kriteeriume, mis 
on kehtestatud [määrusega, millega 
luuakse raamistik jätkusuutlike 
investeeringute hõlbustamiseks25 ], et 
määrata kindlaks, kas majandustegevus 
on keskkonnasäästlik. Programm 
„InvestEU“ peaks aitama saavutada ka 
muid kestva arengu eesmärke.
_________________
25 COM(2018)353.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) InvestEU fondi panust 
kliimaeesmärkide saavutamisse jälgitakse 
liidu kliimakulutuste seiresüsteemi kaudu, 
mille komisjon töötab välja koostöös 
võimalike rakenduspartneritega, kasutades 
sobival viisil kriteeriume, mis on 
kehtestatud [määrusega, millega luuakse 
raamistik jätkusuutlike investeeringute 
hõlbustamiseks25], et määrata kindlaks, kas 
majandustegevus on keskkonnasäästlik. 
Programm „InvestEU“ peaks aitama 
saavutada ka muid kestva arengu 
eesmärke. Eelkõige tegeledes sotsiaalsete 
riskidega, nagu need on määratletud 
ÜRO kestliku arengu tegevuskavas 2030, 
kujundades pärast Euroopa 
sotsiaalpartnerite arvamuse ära kuulamist 
välja hindamisraamistiku, mis jälgib mõju 
majanduslikule heaolule, tööhõive 
kvaliteedile, võitlusele tööjõu haavatavuse 
vastu ja kollektiivläbirääkimiste 
tõhususele.

_________________ _________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.
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Or. en

Muudatusettepanek 96
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) InvestEU fondi panust 
kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamisse 
aastaks 2030 ja hiljemalt aastaks 2050 
jälgitakse liidu kliimakulutuste ja 
kestlikkuse seiresüsteemi kaudu, mille 
komisjon töötab välja kooskõlastatud 
kestlikkusnäitajate ja loodusliku kapitali 
arvestuse alusel ja koostöös 
teaduskogukonna ja akadeemia ja 
võimalike rakenduspartneritega, kasutades 
sobival viisil kriteeriume, mis on 
kehtestatud [määrusega, millega luuakse 
raamistik jätkusuutlike investeeringute 
hõlbustamiseks25], et määrata kindlaks, kas 
majandustegevus on keskkonnasäästlik. 
Programm „InvestEU“ peaks aitama 
saavutada ka muid kestva arengu 
eesmärke.

_________________ _________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Victor Negrescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) InvestEU fondi panust 
kliimaeesmärkide saavutamisse jälgitakse 
liidu kliimakulutuste seiresüsteemi kaudu, 
mille komisjon töötab välja koostöös 

(11) InvestEU fondi panust 
kliimaeesmärkide saavutamisse jälgitakse 
liidu kliimakulutuste seiresüsteemi kaudu, 
mille komisjon töötab välja koostöös 



PE657.232v01-00 62/365 AM\1212517ET.docx

ET

võimalike rakenduspartneritega, kasutades 
sobival viisil kriteeriume, mis on 
kehtestatud [määrusega, millega luuakse 
raamistik jätkusuutlike investeeringute 
hõlbustamiseks25], et määrata kindlaks, kas 
majandustegevus on keskkonnasäästlik. 
Programm „InvestEU“ peaks aitama 
saavutada ka muid kestva arengu 
eesmärke.

võimalike rakenduspartneritega, kasutades 
sobival viisil kriteeriume, mis on 
kehtestatud [määrusega, millega luuakse 
raamistik jätkusuutlike investeeringute 
hõlbustamiseks25], et määrata kindlaks, kas 
majandustegevus on keskkonnasäästlik. 
Programm „InvestEU“ peaks aitama 
saavutada ka muid kestva arengu 
eesmärke. Erilist tähelepanu pööratakse ja 
tuge pakutakse riikidele, kellel on raskusi 
kliimaeesmärkide saavutamisega.

_________________ _________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) InvestEU fondi panust 
kliimaeesmärkide saavutamisse jälgitakse 
liidu kliimakulutuste seiresüsteemi kaudu, 
mille komisjon töötab välja ja viib 
kooskõlla ühtlustatud mitmepoolsete 
arengupankade metodoloogiaga 
kliimameetmete määramiseks 1a koostöös 
võimalike rakenduspartneritega, kasutades 
sobival viisil kriteeriume, mis on 
kehtestatud [määrusega, millega luuakse 
raamistik jätkusuutlike investeeringute 
hõlbustamiseks25], et määrata kindlaks, kas 
majandustegevus on keskkonnasäästlik. 
Programm „InvestEU“ peaks aitama 
saavutada ka muid kestva arengu 
eesmärke.

_________________ _________________
1a 2019, „Joint report on multilateral 
development banks' climate finance“ 
(Ühine aruanne mitmepoolsete 
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arengupankate kliimarahastuse kohta), 
august 2020, ERDB, EIB,ADB, AIIB, 
IDB Group, ISDB, WB Group

25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

_________________
25 COM(2018)353.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

__________________ __________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Vastavalt Maailma 
Majandusfoorumi 2018. aasta aruandele 
ülemaailmsete riskide kohta on kümme 
kõige suuremat maailmamajandust 
ähvardavat ohtu seotud keskkonnaga. 
Sellised ohtude hulka kuuluvad õhu, 
pinnase ning siseveekogude ja ookeanide 
saastumine, bioloogilise mitmekesisuse 
kadu ning kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise ebaõnnestumine. 
Keskkonnakaitse põhimõtted on tugevalt 
lõimitud aluslepingutesse ja paljudesse 
liidu poliitikameetmetesse. Seepärast 
peaksid InvestEU fondiga seotud 
toimingud keskkonnaalaseid eesmärke 
edendama. Keskkonnakaitse ning sellega 
seotud ohtude ennetamine ja juhtimine 
tuleks integreerida investeeringute 

(12) Vastavalt Maailma 
Majandusfoorumi 2018. aasta aruandele 
ülemaailmsete riskide kohta on kümme 
kõige suuremat maailmamajandust 
ähvardavat ohtu seotud keskkonnaga. 
Sellised ohtude hulka kuuluvad õhu, 
pinnase ning siseveekogude ja ookeanide 
saastumine, bioloogilise mitmekesisuse 
kadu ning kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise ebaõnnestumine. 
Kõige enam saastavad riigid on 
kolmandad riigid. Seepärast tuleks ELi 
keskkonnaalaseid eesmärke piirata ja 
seada nende tingimuseks edenemine kõige 
saastavamates riikides.
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ettevalmistamisse ja rakendamisse. EL 
peaks jälgima ka bioloogilise 
mitmekesisuse ja õhusaaste kontrolliga 
seotud kulutusi, et täita bioloogilise 
mitmekesisuse konventsioonist26 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivist 2016/2284/EL tulenevaid 
aruandluskohustusi27 . Seepärast tuleks 
keskkonnasäästlikkuse eesmärkidele 
eraldatud investeeringuid jälgida, 
kasutades ühtset metoodikat kooskõlas 
metoodikaga, mis on välja töötatud liidu 
muude programmide raames kliima, 
bioloogilise mitmekesisuse ja õhusaaste 
valdkonnas, et saaks hinnata 
investeeringute individuaalset ja 
kombineeritud mõju looduskapitali 
põhikomponentidele, sealhulgas õhule, 
veele, maale ja bioloogilisele 
mitmekesisusele.
_________________
26 EÜT L 309, 13.12.1993, lk 3.
27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
detsembri 2016. aasta direktiiv (EL) 
2016/2284, mis käsitleb teatavate 
õhusaasteainete riiklike heitkoguste 
vähendamist, millega muudetakse 
direktiivi 2003/35/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 2001/81/EÜ (ELT L 
344, 17.12.2016, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 102
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Vastavalt Maailma 
Majandusfoorumi 2018. aasta aruandele 
ülemaailmsete riskide kohta on kümme 
kõige suuremat maailmamajandust 
ähvardavat ohtu seotud keskkonnaga. 

(12) Vastavalt Maailma 
Majandusfoorumi 2018. aasta aruandele 
ülemaailmsete riskide kohta on kümme 
kõige suuremat maailmamajandust 
ähvardavat ohtu seotud keskkonnaga. 
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Sellised ohtude hulka kuuluvad õhu, 
pinnase ning siseveekogude ja ookeanide 
saastumine, bioloogilise mitmekesisuse 
kadu ning kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise ebaõnnestumine. 
Keskkonnakaitse põhimõtted on tugevalt 
lõimitud aluslepingutesse ja paljudesse 
liidu poliitikameetmetesse. Seepärast 
peaksid InvestEU fondiga seotud 
toimingud keskkonnaalaseid eesmärke 
edendama. Keskkonnakaitse ning sellega 
seotud ohtude ennetamine ja juhtimine 
tuleks integreerida investeeringute 
ettevalmistamisse ja rakendamisse. EL 
peaks jälgima ka bioloogilise 
mitmekesisuse ja õhusaaste kontrolliga 
seotud kulutusi, et täita bioloogilise 
mitmekesisuse konventsioonist26 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivist 2016/2284/EL27 tulenevaid 
aruandluskohustusi. Seepärast tuleks 
keskkonnasäästlikkuse eesmärkidele 
eraldatud investeeringuid jälgida, 
kasutades ühtset metoodikat kooskõlas 
metoodikaga, mis on välja töötatud liidu 
muude programmide raames kliima, 
bioloogilise mitmekesisuse ja õhusaaste 
valdkonnas, et saaks hinnata 
investeeringute individuaalset ja 
kombineeritud mõju looduskapitali 
põhikomponentidele, sealhulgas õhule, 
veele, maale ja bioloogilisele 
mitmekesisusele.

Sellised ohtude hulka kuuluvad õhu, 
pinnase ning siseveekogude ja ookeanide 
saastumine, bioloogilise mitmekesisuse 
kadu ning kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise ebaõnnestumine. 
Keskkonnakaitse põhimõtted on tugevalt 
lõimitud aluslepingutesse ja paljudesse 
liidu poliitikameetmetesse. Seepärast 
peaksid InvestEU fondiga seotud 
toimingud keskkonnaalaseid eesmärke 
edendama ja järgima ELi taksonoomia 
kriteeriume ning „ei kahjusta oluliselt“ 
põhimõtet. Keskkonnakaitse ning sellega 
seotud ohtude ennetamine ja juhtimine 
tuleks integreerida investeeringute 
ettevalmistamisse ja rakendamisse. EL 
peaks jälgima ka bioloogilise 
mitmekesisuse ja õhusaaste kontrolliga 
seotud mõju, et täita bioloogilise 
mitmekesisuse konventsioonist26 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivist 2016/2284/EL27 tulenevaid 
aruandluskohustusi. Seepärast tuleks 
keskkonnasäästlikkuse eesmärkidele 
eraldatud investeeringuid jälgida, 
kasutades ühtset metoodikat ja loodusliku 
kapitali arvestust, elutsükli analüüsi ja 
ühtlustatud kestlikkusnäitajaid ning 
metoodikat, mis on välja töötatud liidu 
muude programmide raames kliima, 
bioloogilise mitmekesisuse ja õhusaaste 
valdkonnas, et saaks hinnata 
investeeringute individuaalset ja 
kombineeritud mõju looduskapitali 
põhikomponentidele, sealhulgas õhule, 
veele, maale ja bioloogilisele 
mitmekesisusele.

_________________ _________________
26 EÜT L 309, 13.12.1993, lk 3. 26 EÜT L 309, 13.12.1993, lk 3.
27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
detsembri 2016. aasta direktiiv (EL) 
2016/2284, mis käsitleb teatavate 
õhusaasteainete riiklike heitkoguste 
vähendamist, millega muudetakse 
direktiivi 2003/35/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 2001/81/EÜ (ELT L 
344, 17.12.2016, lk 1).

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
detsembri 2016. aasta direktiiv (EL) 
2016/2284, mis käsitleb teatavate 
õhusaasteainete riiklike heitkoguste 
vähendamist, millega muudetakse 
direktiivi 2003/35/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 2001/81/EÜ (ELT L 
344, 17.12.2016, lk 1).
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Or. en

Muudatusettepanek 103
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Vastavalt Maailma 
Majandusfoorumi 2018. aasta aruandele 
ülemaailmsete riskide kohta on kümme 
kõige suuremat maailmamajandust 
ähvardavat ohtu seotud keskkonnaga. 
Sellised ohtude hulka kuuluvad õhu, 
pinnase ning siseveekogude ja ookeanide 
saastumine, bioloogilise mitmekesisuse 
kadu ning kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise ebaõnnestumine. 
Keskkonnakaitse põhimõtted on tugevalt 
lõimitud aluslepingutesse ja paljudesse 
liidu poliitikameetmetesse. Seepärast 
peaksid InvestEU fondiga seotud 
toimingud keskkonnaalaseid eesmärke 
edendama. Keskkonnakaitse ning sellega 
seotud ohtude ennetamine ja juhtimine 
tuleks integreerida investeeringute 
ettevalmistamisse ja rakendamisse. EL 
peaks jälgima ka bioloogilise 
mitmekesisuse ja õhusaaste kontrolliga 
seotud kulutusi, et täita bioloogilise 
mitmekesisuse konventsioonist26 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivist 2016/2284/EL27 tulenevaid 
aruandluskohustusi. Seepärast tuleks 
keskkonnasäästlikkuse eesmärkidele 
eraldatud investeeringuid jälgida, 
kasutades ühtset metoodikat kooskõlas 
metoodikaga, mis on välja töötatud liidu 
muude programmide raames kliima, 
bioloogilise mitmekesisuse ja õhusaaste 
valdkonnas, et saaks hinnata 
investeeringute individuaalset ja 
kombineeritud mõju looduskapitali 
põhikomponentidele, sealhulgas õhule, 

(12) Vastavalt Maailma 
Majandusfoorumi 2018. aasta aruandele 
ülemaailmsete riskide kohta on kümme 
kõige suuremat maailmamajandust 
ähvardavat ohtu seotud keskkonnaga. 
Sellised ohtude hulka kuuluvad õhu, 
pinnase ning siseveekogude ja ookeanide 
saastumine, bioloogilise mitmekesisuse 
kadu ning kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise ebaõnnestumine. 
Keskkonnakaitse põhimõtted on tugevalt 
lõimitud aluslepingutesse ja paljudesse 
liidu poliitikameetmetesse. Seepärast 
peaksid InvestEU fondiga seotud 
toimingud keskkonnaalaseid eesmärke 
edendama. Keskkonnakaitse ning sellega 
seotud ohtude ennetamine ja juhtimine 
tuleks integreerida investeeringute 
ettevalmistamisse ja rakendamisse. EL 
peaks jälgima ka bioloogilise 
mitmekesisuse ja õhusaaste kontrolliga 
seotud kulutusi, et täita bioloogilise 
mitmekesisuse konventsioonist26 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivist 2016/2284/EL27 tulenevaid 
aruandluskohustusi. InvestEU peaks 
täielikult kaasa aitama ELi elurikkuse 
strateegias aastani 2030 seatud eesmärgi 
mobiliseerida iga-aastaselt vähemalt 20 
miljardit eurot looduse heaks täitmisele ja 
jälgima neid investeeringuid, kasutades 
ühtset metoodikat kooskõlas metoodikaga, 
mis on välja töötatud liidu muude 
programmide raames kliima, bioloogilise 
mitmekesisuse ja õhusaaste valdkonnas, et 
saaks hinnata investeeringute 



PE657.232v01-00 68/365 AM\1212517ET.docx

ET

veele, maale ja bioloogilisele 
mitmekesisusele.

individuaalset ja kombineeritud mõju 
looduskapitali põhikomponentidele, 
sealhulgas õhule, veele, maale ja 
bioloogilisele mitmekesisusele.

_________________ _________________
26 EÜT L 309, 13.12.1993, lk 3. 26 EÜT L 309, 13.12.1993, lk 3.
27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
detsembri 2016. aasta direktiiv (EL) 
2016/2284, mis käsitleb teatavate 
õhusaasteainete riiklike heitkoguste 
vähendamist, millega muudetakse 
direktiivi 2003/35/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 2001/81/EÜ (ELT L 
344, 17.12.2016, lk 1).

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
detsembri 2016. aasta direktiiv (EL) 
2016/2284, mis käsitleb teatavate 
õhusaasteainete riiklike heitkoguste 
vähendamist, millega muudetakse 
direktiivi 2003/35/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 2001/81/EÜ (ELT L 
344, 17.12.2016, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 104
Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Vastavalt Maailma 
Majandusfoorumi 2018. aasta aruandele 
ülemaailmsete riskide kohta on kümme 
kõige suuremat maailmamajandust 
ähvardavat ohtu seotud keskkonnaga. 
Sellised ohtude hulka kuuluvad õhu, 
pinnase ning siseveekogude ja ookeanide 
saastumine, bioloogilise mitmekesisuse 
kadu ning kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise ebaõnnestumine. 
Keskkonnakaitse põhimõtted on tugevalt 
lõimitud aluslepingutesse ja paljudesse 
liidu poliitikameetmetesse. Seepärast 
peaksid InvestEU fondiga seotud 
toimingud keskkonnaalaseid eesmärke 
edendama. Keskkonnakaitse ning sellega 
seotud ohtude ennetamine ja juhtimine 
tuleks integreerida investeeringute 
ettevalmistamisse ja rakendamisse. EL 
peaks jälgima ka bioloogilise 
mitmekesisuse ja õhusaaste kontrolliga 

(12) Vastavalt Maailma 
Majandusfoorumi 2018. aasta aruandele 
ülemaailmsete riskide kohta on kümme 
kõige suuremat maailmamajandust 
ähvardavat ohtu seotud keskkonnaga. 
Sellised ohtude hulka kuuluvad õhu, 
pinnase ning siseveekogude ja ookeanide 
saastumine, bioloogilise mitmekesisuse 
kadu, metsade raadamine ning 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise ebaõnnestumine. 
Keskkonnakaitse põhimõtted on tugevalt 
lõimitud aluslepingutesse ja paljudesse 
liidu poliitikameetmetesse. Seepärast 
peaksid InvestEU fondiga seotud 
toimingud keskkonnaalaseid eesmärke 
edendama. Keskkonnakaitse ning sellega 
seotud ohtude ja ka keskkonnakuritegude, 
nagu ebaseaduslik raietegevus, 
ennetamine ja juhtimine tuleks integreerida 
investeeringute ettevalmistamisse ja 
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seotud kulutusi, et täita bioloogilise 
mitmekesisuse konventsioonist26 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivist 2016/2284/EL27 tulenevaid 
aruandluskohustusi. Seepärast tuleks 
keskkonnasäästlikkuse eesmärkidele 
eraldatud investeeringuid jälgida, 
kasutades ühtset metoodikat kooskõlas 
metoodikaga, mis on välja töötatud liidu 
muude programmide raames kliima, 
bioloogilise mitmekesisuse ja õhusaaste 
valdkonnas, et saaks hinnata 
investeeringute individuaalset ja 
kombineeritud mõju looduskapitali 
põhikomponentidele, sealhulgas õhule, 
veele, maale ja bioloogilisele 
mitmekesisusele.

rakendamisse. EL peaks jälgima ka 
bioloogilise mitmekesisuse ja õhusaaste 
kontrolliga seotud kulutusi, et täita 
bioloogilise mitmekesisuse 
konventsioonist26 ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivist 2016/2284/EL27 
tulenevaid aruandluskohustusi. Seepärast 
tuleks keskkonnasäästlikkuse eesmärkidele 
eraldatud investeeringuid jälgida, 
kasutades ühtset metoodikat kooskõlas 
metoodikaga, mis on välja töötatud liidu 
muude programmide raames kliima, 
bioloogilise mitmekesisuse ja õhusaaste 
valdkonnas, et saaks hinnata 
investeeringute individuaalset ja 
kombineeritud mõju looduskapitali 
põhikomponentidele, sealhulgas õhule, 
veele, maale ja bioloogilisele 
mitmekesisusele.

_________________ _________________
26 EÜT L 309, 13.12.1993, lk 3. 26 EÜT L 309, 13.12.1993, lk 3.
27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
detsembri 2016. aasta direktiiv (EL) 
2016/2284, mis käsitleb teatavate 
õhusaasteainete riiklike heitkoguste 
vähendamist, millega muudetakse 
direktiivi 2003/35/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 2001/81/EÜ (ELT L 
344, 17.12.2016, lk 1).

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
detsembri 2016. aasta direktiiv (EL) 
2016/2284, mis käsitleb teatavate 
õhusaasteainete riiklike heitkoguste 
vähendamist, millega muudetakse 
direktiivi 2003/35/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 2001/81/EÜ (ELT L 
344, 17.12.2016, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 105
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Vastavalt Maailma 
Majandusfoorumi 2018. aasta aruandele 
ülemaailmsete riskide kohta on kümme 
kõige suuremat maailmamajandust 
ähvardavat ohtu seotud keskkonnaga. 
Sellised ohtude hulka kuuluvad õhu, 

(12) Vastavalt Maailma 
Majandusfoorumi 2018. aasta aruandele 
ülemaailmsete riskide kohta on kümme 
kõige suuremat maailmamajandust 
ähvardavat ohtu seotud keskkonnaga. 
Sellised ohtude hulka kuuluvad õhu, 
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pinnase ning siseveekogude ja ookeanide 
saastumine, bioloogilise mitmekesisuse 
kadu ning kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise ebaõnnestumine. 
Keskkonnakaitse põhimõtted on tugevalt 
lõimitud aluslepingutesse ja paljudesse 
liidu poliitikameetmetesse. Seepärast 
peaksid InvestEU fondiga seotud 
toimingud keskkonnaalaseid eesmärke 
edendama. Keskkonnakaitse ning sellega 
seotud ohtude ennetamine ja juhtimine 
tuleks integreerida investeeringute 
ettevalmistamisse ja rakendamisse. EL 
peaks jälgima ka bioloogilise 
mitmekesisuse ja õhusaaste kontrolliga 
seotud kulutusi, et täita bioloogilise 
mitmekesisuse konventsioonist26 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivist 2016/2284/EL27 tulenevaid 
aruandluskohustusi. Seepärast tuleks 
keskkonnasäästlikkuse eesmärkidele 
eraldatud investeeringuid jälgida, 
kasutades ühtset metoodikat kooskõlas 
metoodikaga, mis on välja töötatud liidu 
muude programmide raames kliima, 
bioloogilise mitmekesisuse ja õhusaaste 
valdkonnas, et saaks hinnata 
investeeringute individuaalset ja 
kombineeritud mõju looduskapitali 
põhikomponentidele, sealhulgas õhule, 
veele, maale ja bioloogilisele 
mitmekesisusele.

pinnase ning siseveekogude ja ookeanide 
saastumine, bioloogilise mitmekesisuse 
kadu ning kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise ebaõnnestumine. 
Keskkonnakaitse põhimõtted on tugevalt 
lõimitud aluslepingutesse ja paljudesse 
liidu poliitikameetmetesse. Seepärast 
peaksid InvestEU fondiga seotud 
toimingud keskkonnaalaseid eesmärke 
edendama. Keskkonnakaitse ning sellega 
seotud ohtude ennetamine ja juhtimine 
tuleks integreerida investeeringute 
ettevalmistamisse, hindamisse ja 
rakendamisse. EL peaks jälgima ka 
bioloogilise mitmekesisuse ja õhusaaste 
kontrolliga seotud kulutusi, et täita 
bioloogilise mitmekesisuse 
konventsioonist26 ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivist 2016/2284/EL27 
tulenevaid aruandluskohustusi. Seepärast 
tuleks keskkonnasäästlikkuse eesmärkidele 
eraldatud investeeringuid jälgida, 
kasutades ühtset metoodikat kooskõlas 
metoodikaga, mis on välja töötatud liidu 
muude programmide raames kliima, 
bioloogilise mitmekesisuse ja õhusaaste 
valdkonnas, et saaks hinnata 
investeeringute individuaalset ja 
kombineeritud mõju looduskapitali 
põhikomponentidele, sealhulgas õhule, 
veele, maale ja bioloogilisele 
mitmekesisusele.

_________________ _________________
26 EÜT L 309, 13.12.1993, lk 3. 26 EÜT L 309, 13.12.1993, lk 3.
27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
detsembri 2016. aasta direktiiv (EL) 
2016/2284, mis käsitleb teatavate 
õhusaasteainete riiklike heitkoguste 
vähendamist, millega muudetakse 
direktiivi 2003/35/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 2001/81/EÜ (ELT L 
344, 17.12.2016, lk 1).

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
detsembri 2016. aasta direktiiv (EL) 
2016/2284, mis käsitleb teatavate 
õhusaasteainete riiklike heitkoguste 
vähendamist, millega muudetakse 
direktiivi 2003/35/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 2001/81/EÜ (ELT L 
344, 17.12.2016, lk 1).

Or. en
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Muudatusettepanek 106
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Liidult suurt toetust saavate 
investeerimisprojektide puhul, eelkõige 
taristuvaldkonnas, peaks rakenduspartner 
hindama, kas projektil on keskkonna-, 
kliima- või sotsiaalne mõju, sealhulgas 
mõju soolisele võrdõiguslikkusele, tööturu 
segregatsioonile, võrdsetele võimalustele 
ja kohtlemisele töökohal. Sellise mõju 
olemasolu korral tuleks kontrollida 
investeerimisprojekti kestlikkust vastavalt 
suunistele, mille komisjon peaks välja 
töötama tihedas koostöös programmi 
„InvestEU“ võimalike 
rakenduspartneritega. Nendes suunistes 
tuleks kasutada kriteeriume, mis on 
kehtestatud [määrusega, millega luuakse 
raamistik jätkusuutlike investeeringute 
hõlbustamiseks], et määrata kindlaks, kas 
majandustegevus on keskkonnasäästlik, ja 
kooskõlas liidu muude programmide jaoks 
välja töötatud suunistega. Kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega peaksid 
need suunised sisaldama asjakohaseid 
sätteid, et vältida põhjendamatut 
halduskoormust, ning suunistes 
sätestatavast teatavast suurusest väiksemad 
projektid tuleks kestlikkuskontrolli alt välja 
jätta. Kui rakenduspartner jõuab 
järeldusele, et kestlikkuskontrolli ei ole 
vaja teha, peaks ta seda InvestEU fondi 
jaoks loodavale investeeringute komiteele 
põhjendama. Toimingud, mis ei ole 
kliima- ja muude keskkonnaeesmärkide 
saavutamisega kooskõlas ning mis ei 
vasta ELi taksonoomia kriteeriumidele ja 
põhimõttele mitte tekitada olulist kahju, 
eelkõige tegevused, mis on seotud 
fossiilkütuste tootmise, töötlemise, 
turustamise, ladustamise, transpordi või 
põletamisega, ei tohiks olla käesoleva 
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määruse alusel rahastamiskõlblikud. 
Kliimamuutused ja keskkonnaseisundi 
halvenemine mõjutavad naisi 
ebaproportsionaalselt, kuid 
kliimamuutuste leevendamise poliitikaga 
seotud otsuste tegemisel on naised 
alaesindatud. Peame tagama, et naised ja 
teised vähemkaitstud rühmad saaksid 
osaleda kõikidel riigi ja ELi tasandi 
otsustusprotsessi tasanditel.

Or. en

Muudatusettepanek 107
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

investeeringute komiteele põhjendama.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Liidult suurt toetust saavate 
investeerimisprojektide puhul, eelkõige 
taristuvaldkonnas, peaks rakenduspartner 
hindama, kas projektil on keskkonna-, 
kliima- või sotsiaalne mõju. Sellise mõju 
olemasolu korral tuleks kontrollida 
investeerimisprojekti kestlikkust vastavalt 
suunistele, mille komisjon peaks välja 
töötama tihedas koostöös programmi 
„InvestEU“ võimalike 
rakenduspartneritega, et ennetada mis 
tahes olulist kahju keskkonnale. Nendes 
suunistes tuleks sobival viisil kasutada 
kriteeriume, mis on kehtestatud 
[määrusega, millega luuakse raamistik 
jätkusuutlike investeeringute 
hõlbustamiseks], et määrata kindlaks, kas 
majandustegevus on keskkonnasäästlik, 
kas see vastab „ei kahjusta oluliselt“ 
põhimõttele ja vastab selles määruses 
sätestatud minimaalsetele 
kaitsemeetmetele ning on kooskõlas liidu 
muude programmide jaoks välja töötatud 
suunistega. Kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega peaksid need suunised 
sisaldama asjakohaseid sätteid, et vältida 
põhjendamatut halduskoormust, ning 
suunistes sätestatavast teatavast suurusest 



PE657.232v01-00 74/365 AM\1212517ET.docx

ET

investeeringute komiteele põhjendama. 
Käesoleva määruse alusel ei tohiks 
rahastamiskõlblikud olla toimingud, mis ei 
ole kliimaeesmärkide saavutamisega 
kooskõlas.

väiksemad projektid tuleks 
kestlikkuskontrolli alt välja jätta. Kui 
rakenduspartner jõuab järeldusele, et 
kestlikkuskontrolli ei ole vaja teha, peaks 
ta seda InvestEU fondi jaoks loodavale 
investeeringute komiteele põhjendama. 
Käesoleva määruse alusel ei tohiks 
rahastamiskõlblikud olla toimingud, mis ei 
ole kliima- ja keskkonnaeesmärkide 
saavutamisega kooskõlas.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Kõigi liidult käesoleva määruse 
alusel suurt toetust saavate 
investeerimisprojektide puhul, muuhulgas 
taristuvaldkonnas, peaks rakenduspartner 
hindama projekti keskkonna-, kliima- või 
sotsiaalset mõju. Investeerimisprojekti 
kestlikkust tuleks kontrollida vastavalt 
suunistele, mille komisjon peaks välja 
töötama tihedas koostöös programmi 
„InvestEU“ võimalike 
rakenduspartneritega. Nendes suunistes 
tuleks sobival viisil kasutada kriteeriume, 
mis on kehtestatud 
taksonoomiamäärusega, et määrata 
kindlaks, kas majandustegevus on 
keskkonnasäästlik ja vastab 
minimaalsetele sotsiaalsetele 
kaitsemeetmetele ning on kooskõlas liidu 
muude programmide jaoks välja töötatud 
suunistega. Kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega peaksid need suunised 
sisaldama asjakohaseid sätteid, et vältida 
põhjendamatut halduskoormust, ning 
suunistes sätestatavast teatavast suurusest 
väiksemad projektid tuleks 
kestlikkuskontrolli alt välja jätta. Kui 
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kestlikkuskontrolli ei ole vaja teha, peaks 
ta seda InvestEU fondi jaoks loodavale 
investeeringute komiteele põhjendama. 
Käesoleva määruse alusel ei tohiks 
rahastamiskõlblikud olla toimingud, mis ei 
ole kliimaeesmärkide saavutamisega 
kooskõlas.

rakenduspartner jõuab järeldusele, et 
kestlikkuskontrolli ei ole vaja teha 
projektidele, millel puudub 
keskkonnamõju või sotsiaalne mõju, 
peaks ta seda InvestEU fondi jaoks 
loodavale investeeringute komiteele 
põhjendama. Käesoleva määruse alusel ei 
tohiks rahastamiskõlblikud olla toimingud 
ja tegevused, mis ei ole kliima- ja 
keskkonnaeesmärkide saavutamisega 
kooskõlas ega kvalifitseeru vastavalt 
taksonoomia määrusele kestlikeks.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liidult suurt toetust saavate 
investeerimisprojektide puhul, eelkõige 
taristuvaldkonnas, peaks rakenduspartner 
hindama, kas projektil on keskkonna-, 
kliima- või sotsiaalne mõju. Sellise mõju 
olemasolu korral tuleks kontrollida 
investeerimisprojekti kestlikkust vastavalt 
suunistele, mille komisjon peaks välja 
töötama tihedas koostöös programmi 
„InvestEU“ võimalike 
rakenduspartneritega. Nendes suunistes 
tuleks sobival viisil kasutada kriteeriume, 
mis on kehtestatud [määrusega, millega 
luuakse raamistik jätkusuutlike 
investeeringute hõlbustamiseks], et 
määrata kindlaks, kas majandustegevus on 
keskkonnasäästlik, ja kooskõlas liidu 
muude programmide jaoks välja töötatud 
suunistega. Kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega peaksid need suunised 
sisaldama asjakohaseid sätteid, et vältida 
põhjendamatut halduskoormust, ning 
suunistes sätestatavast teatavast suurusest 
väiksemad projektid tuleks 

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

suunistes sätestatavast teatavast suurusest 
väiksemad projektid tuleks 
kestlikkuskontrolli alt välja jätta. Kui 
rakenduspartner jõuab järeldusele, et 
kestlikkuskontrolli ei ole vaja teha, peaks 
ta seda InvestEU fondi jaoks loodavale 
investeeringute komiteele põhjendama. 
Käesoleva määruse alusel ei tohiks 
rahastamiskõlblikud olla toimingud, mis ei 
ole kliimaeesmärkide saavutamisega 
kooskõlas.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

keskkonnaeesmärkide saavutamisega 
kooskõlas ja mis ei vasta ELi taksonoomia 
ja „ei kahjusta oluliselt“ põhimõttega 
kehtestatud kriteeriumidele, eriti 
tegevused, mis on seotud fossiilkütuste 
tootmise, töötlemise, jaotuse, ladustamise, 
transpordi või põlemisega.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Madal taristuinvesteeringute määr 
liidus finantskriisi ja COVID-19 kriisi ajal 
on pärssinud liidu suutlikkust soodustada 
kestlikku majanduskasvu, 
konkurentsivõimet ja lähenemist. See 
tekitab tasakaalustamatuse süvenemise ohu 
ja mõjutab piirkondade pikaajalist arengut. 
Mahukad investeeringud liidu taristusse, 
eelkõige seoses omavaheliste ühenduste ja 
energiatõhususe ning Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna loomisega, on 
esmatähtsad, et saavutada liidu kestliku 
arengu eesmärgid, sealhulgas täita liidu 
võetud kohustused kestliku arengu 
eesmärkide saavutamiseks, ning energia- ja 
kliimaeesmärgid aastaks 2030. Seetõttu 
tuleks InvestEU fondist toetada 
investeeringuid transpordi, energia 
(sealhulgas energiatõhususe ning taastuvate 
ja muude ohutute ja kestlike 
vähesaastavate energiaallikate), 
keskkonnataristu, kliimameetmetega 
seotud taristu, meretaristu ja digitaristu 
valdkonnas. Programmis „InvestEU“ 
tuleks esmatähtsaks pidada valdkondi, 
millesse on investeeritud liiga vähe ja mis 
vajavad lisainvesteeringuid. Liidu rahalise 

(14) Madal taristuinvesteeringute määr 
liidus finantskriisi ja COVID-19 kriisi ajal 
on pärssinud liidu suutlikkust soodustada 
kestlikku majanduskasvu, 
konkurentsivõimet ja lähenemist, austades 
samas „ei kahjusta oluliselt“ põhimõtet ja 
minimaalseid kaitsemeetmeid nagu on 
sätestatud määruses (EL) 2020/852, 
millega kehtestatakse kestlike 
investeeringute hõlbustamise raamistik. 
See tekitab tasakaalustamatuse süvenemise 
ohu ja mõjutab piirkondade pikaajalist 
arengut. Mahukad investeeringud liidu 
taristusse, eelkõige seoses omavaheliste 
ühenduste ja energiatõhususe ning Euroopa 
ühtse transpordipiirkonna loomisega, on 
esmatähtsad, et saavutada liidu kestliku 
arengu eesmärgid, sealhulgas täita liidu 
võetud kohustused kestliku arengu 
eesmärkide saavutamiseks, energia- ja 
kliimaeesmärgid aastaks 2030 ning ELi 
elurikkuse strateegia aastani 2030 
eesmärgid ja sihid. Seetõttu tuleks 
InvestEU fondist toetada investeeringuid 
transpordi, energia (sealhulgas 
energiatõhususe ning taastuvate ja muude 
ohutute ja kestlike kasvuhoonegaaside 
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toetuse mõju ja lisaväärtuse 
maksimeerimiseks on asjakohane edendada 
ühtlustatud investeerimisprotsessi, mis 
tagab projektide nähtavuse ja suurendab 
sünergilist toimet asjakohaste liidu 
transpordi-, energia- ja digivaldkonna 
programmide lõikes. Ohutuse ja 
julgeolekuga seotud riskide tõttu peaksid 
liidu toetust saavad investeerimisprojektid 
hõlmama taristu vastupidavuse, sealhulgas 
taristu hoolduse ja ohutusega seotud 
meetmeid ning tuleks arvesse võtta 
põhimõtteid, mis puudutavad kodanike 
kaitsmist avalikes kohtades. See peaks 
täiendama muude liidu fondide tööd, mis 
toetatavad avalikesse kohtadesse ning 
transpordi-, energia- ja muusse elutähtsasse 
taristusse tehtavate investeeringute 
julgeolekukomponente, nagu Euroopa 
Regionaalarengu Fond.

heiteta energiaallikate), keskkonnataristu, 
kliimameetmetega seotud taristu, 
meretaristu ja digitaristu valdkonnas. 
Programmis „InvestEU“ tuleks 
esmatähtsaks pidada valdkondi, millesse on 
investeeritud liiga vähe ja mis vajavad 
kõige rohkem lisainvesteeringuid, et 
saavutada vastavus liidu kestlikkuse 
eesmärkidega, nagu energiatõhusus, 
eesmärgiga saavutada liidu kliima- ja 
keskkonnaeesmärgid. Liidu rahalise 
toetuse mõju ja lisaväärtuse 
maksimeerimiseks on asjakohane edendada 
ühtlustatud ja kliimakindlaks muudetud 
investeerimisprotsessi, mis tagab 
projektide nähtavuse ja suurendab 
sünergilist toimet asjakohaste liidu 
transpordi-, energia- ja digivaldkonna 
programmide lõikes. Ohutuse ja 
julgeolekuga seotud riskide tõttu peaksid 
liidu toetust saavad investeerimisprojektid 
hõlmama taristu vastupidavuse, sealhulgas 
taristu hoolduse ja ohutusega seotud 
meetmeid ning tuleks arvesse võtta 
põhimõtteid, mis puudutavad kodanike 
kaitsmist avalikes kohtades. See peaks 
täiendama muude liidu fondide tööd, mis 
toetatavad avalikesse kohtadesse ning 
transpordi-, energia- ja muusse elutähtsasse 
taristusse tehtavate investeeringute 
julgeolekukomponente, nagu Euroopa 
Regionaalarengu Fond.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Clotilde Armand

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Madal taristuinvesteeringute määr 
liidus finantskriisi ja Covid-19 kriisi ajal on 
pärssinud liidu suutlikkust soodustada 
kestlikku majanduskasvu, 

(14) Madal taristuinvesteeringute määr 
liidus finantskriisi ja COVID-19 kriisi ajal 
on pärssinud liidu suutlikkust soodustada 
kestlikku majanduskasvu, 
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konkurentsivõimet ja lähenemist. See 
tekitab tasakaalustamatuse süvenemise ohu 
ja mõjutab piirkondade pikaajalist arengut. 
Mahukad investeeringud liidu taristusse, 
eelkõige seoses omavaheliste ühenduste ja 
energiatõhususe ning Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna loomisega, on 
esmatähtsad, et saavutada liidu kestliku 
arengu eesmärgid, sealhulgas täita liidu 
võetud kohustused kestliku arengu 
eesmärkide saavutamiseks, ning energia- ja 
kliimaeesmärgid aastaks 2030. Seetõttu 
tuleks InvestEU fondist toetada 
investeeringuid transpordi, energia 
(sealhulgas energiatõhususe ning taastuvate 
ja muude ohutute ja kestlike vähesaastavate 
energiaallikate), keskkonnataristu, 
kliimameetmetega seotud taristu, 
meretaristu ja digitaristu valdkonnas. 
Programmis „InvestEU“ tuleks 
esmatähtsaks pidada valdkondi, millesse on 
investeeritud liiga vähe ja mis vajavad 
lisainvesteeringuid. Liidu rahalise toetuse 
mõju ja lisaväärtuse maksimeerimiseks on 
asjakohane edendada ühtlustatud 
investeerimisprotsessi, mis tagab 
projektide nähtavuse ja suurendab 
sünergilist toimet asjakohaste liidu 
transpordi-, energia- ja digivaldkonna 
programmide lõikes. Ohutuse ja 
julgeolekuga seotud riskide tõttu peaksid 
liidu toetust saavad investeerimisprojektid 
hõlmama taristu vastupidavuse, sealhulgas 
taristu hoolduse ja ohutusega seotud 
meetmeid ning tuleks arvesse võtta 
põhimõtteid, mis puudutavad kodanike 
kaitsmist avalikes kohtades. See peaks 
täiendama muude liidu fondide tööd, mis 
toetatavad avalikesse kohtadesse ning 
transpordi-, energia- ja muusse elutähtsasse 
taristusse tehtavate investeeringute 
julgeolekukomponente, nagu Euroopa 
Regionaalarengu Fond.

konkurentsivõimet ja lähenemist, samuti 
ka olla vastupanuvõimeline šokkidele, 
mida ELi riigid kannatavad 
looduskatastroofide tõttu. 
Transporditaristu puudumine kindlates 
piirkondades osutus eriti negatiivseks 
faktoriks viivitamatu abi osutamisel ja 
materjalide tarnimisel COVID-19 
kontekstis. See tekitab tasakaalustamatuse 
ja ebavõrdsuste süvenemise ohu ja 
mõjutab piirkondade pikaajalist arengut. 
Mahukad investeeringud liidu taristusse, 
eelkõige seoses omavaheliste ühenduste ja 
energiatõhususe ning Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna loomisega, on 
esmatähtsad, et saavutada liidu kestliku 
arengu eesmärgid, sealhulgas täita liidu 
võetud kohustused kestliku arengu 
eesmärkide saavutamiseks, ning energia- ja 
kliimaeesmärgid aastaks 2030. Seetõttu 
tuleks InvestEU fondist toetada 
investeeringuid transpordi, energia 
(sealhulgas energiatõhususe ning taastuvate 
ja muude ohutute ja kestlike vähesaastavate 
energiaallikate), keskkonnataristu, 
kliimameetmetega seotud taristu, 
meretaristu ja digitaristu valdkonnas. 
Programmis „InvestEU“ tuleks 
esmatähtsaks pidada valdkondi, millesse on 
investeeritud liiga vähe ja mis vajavad 
lisainvesteeringuid. Liidu rahalise toetuse 
mõju ja lisaväärtuse maksimeerimiseks on 
asjakohane edendada ühtlustatud 
investeerimisprotsessi, mis tagab 
projektide nähtavuse ja suurendab 
sünergilist toimet asjakohaste liidu 
transpordi-, energia- ja digivaldkonna 
programmide lõikes. Ohutuse ja 
julgeolekuga seotud riskide tõttu peaksid 
liidu toetust saavad investeerimisprojektid 
hõlmama taristu vastupidavuse, sealhulgas 
taristu hoolduse ja ohutusega seotud 
meetmeid ning tuleks arvesse võtta 
põhimõtteid, mis puudutavad kodanike 
kaitsmist avalikes kohtades. See peaks 
täiendama muude liidu fondide tööd, mis 
toetatavad avalikesse kohtadesse ning 
transpordi-, energia- ja muusse elutähtsasse 
taristusse tehtavate investeeringute 
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julgeolekukomponente, nagu Euroopa 
Regionaalarengu Fond.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Madal taristuinvesteeringute määr 
liidus finantskriisi ja Covid-19 kriisi ajal on 
pärssinud liidu suutlikkust soodustada 
kestlikku majanduskasvu, 
konkurentsivõimet ja lähenemist. See 
tekitab tasakaalustamatuse süvenemise ohu 
ja mõjutab piirkondade pikaajalist arengut. 
Mahukad investeeringud liidu taristusse, 
eelkõige seoses omavaheliste ühenduste ja 
energiatõhususe ning Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna loomisega, on 
esmatähtsad, et saavutada liidu kestliku 
arengu eesmärgid, sealhulgas täita liidu 
võetud kohustused kestliku arengu 
eesmärkide saavutamiseks, ning energia- ja 
kliimaeesmärgid aastaks 2030. Seetõttu 
tuleks InvestEU fondist toetada 
investeeringuid transpordi, energia 
(sealhulgas energiatõhususe ning taastuvate 
ja muude ohutute ja kestlike vähesaastavate 
energiaallikate), keskkonnataristu, 
kliimameetmetega seotud taristu, 
meretaristu ja digitaristu valdkonnas. 
Programmis „InvestEU“ tuleks 
esmatähtsaks pidada valdkondi, millesse on 
investeeritud liiga vähe ja mis vajavad 
lisainvesteeringuid. Liidu rahalise toetuse 
mõju ja lisaväärtuse maksimeerimiseks on 
asjakohane edendada ühtlustatud 
investeerimisprotsessi, mis tagab 
projektide nähtavuse ja suurendab 
sünergilist toimet asjakohaste liidu 
transpordi-, energia- ja digivaldkonna 
programmide lõikes. Ohutuse ja 

(14) Madal taristuinvesteeringute määr 
liidus finantskriisi ja COVID-19 kriisi ajal 
on pärssinud liidu suutlikkust soodustada 
kestlikku majanduskasvu, 
konkurentsivõimet ja lähenemist. See 
tekitab tasakaalustamatuse süvenemise ohu 
ja mõjutab piirkondade pikaajalist arengut. 
Mahukad investeeringud liidu taristusse, 
eelkõige seoses omavaheliste ühenduste ja 
energiatõhususe ning Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna loomisega, on 
esmatähtsad, et saavutada liidu kestliku 
arengu eesmärgid, sealhulgas täita liidu 
võetud kohustused kestliku arengu 
eesmärkide saavutamiseks, ning energia- ja 
kliimaeesmärgid aastaks 2030. Seetõttu 
tuleks InvestEU fondist toetada 
investeeringuid transpordi, energia 
(sealhulgas energiatõhususe ning taastuvate 
ja muude ohutute ja kestlike vähesaastavate 
energiaallikate), keskkonnataristu, 
kliimameetmetega seotud taristu, 
meretaristu ja digitaristu valdkonnas. 
Programmis „InvestEU“ tuleks 
esmatähtsaks pidada valdkondi, millesse on 
investeeritud liiga vähe ja mis vajavad 
lisainvesteeringuid. Liidu rahalise toetuse 
mõju ja lisaväärtuse maksimeerimiseks on 
asjakohane edendada ühtlustatud 
investeerimisprotsessi, mis tagab 
projektide nähtavuse ja suurendab 
sünergilist toimet asjakohaste liidu 
transpordi-, energia- ja digivaldkonna 
programmide lõikes. Ohutuse ja 
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julgeolekuga seotud riskide tõttu peaksid 
liidu toetust saavad investeerimisprojektid 
hõlmama taristu vastupidavuse, sealhulgas 
taristu hoolduse ja ohutusega seotud 
meetmeid ning tuleks arvesse võtta 
põhimõtteid, mis puudutavad kodanike 
kaitsmist avalikes kohtades. See peaks 
täiendama muude liidu fondide tööd, mis 
toetatavad avalikesse kohtadesse ning 
transpordi-, energia- ja muusse elutähtsasse 
taristusse tehtavate investeeringute 
julgeolekukomponente, nagu Euroopa 
Regionaalarengu Fond.

julgeolekuga seotud riskide tõttu peaksid 
liidu toetust saavad investeerimisprojektid 
hõlmama taristu vastupidavuse, sealhulgas 
taristu hoolduse ja ohutusega seotud 
meetmeid ning tuleks arvesse võtta 
põhimõtteid, mis puudutavad kodanike 
kaitsmist avalikes kohtades. See peaks 
täiendama muude liidu fondide tööd, mis 
toetatavad avalikesse kohtadesse ning 
transpordi-, energia- ja muusse elutähtsasse 
taristusse tehtavate investeeringute 
julgeolekukomponente, nagu Euroopa 
Regionaalarengu Fond. Komisjon peaks 
esitama võrdleva raporti erinevate riiklike 
õigusaktide kohta, mis sisaldavad 
ebavajalikke takistusi ja bürokraatiat, 
ning esitama soovitusi reformideks, mis 
võiksid aidata liikmesriikidel parandada 
oma taristuinvesteeringute määra.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Madal taristuinvesteeringute määr 
liidus finantskriisi ja Covid-19 kriisi ajal on 
pärssinud liidu suutlikkust soodustada 
kestlikku majanduskasvu, 
konkurentsivõimet ja lähenemist. See 
tekitab tasakaalustamatuse süvenemise ohu 
ja mõjutab piirkondade pikaajalist arengut. 
Mahukad investeeringud liidu taristusse, 
eelkõige seoses omavaheliste ühenduste ja 
energiatõhususe ning Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna loomisega, on 
esmatähtsad, et saavutada liidu kestliku 
arengu eesmärgid, sealhulgas täita liidu 
võetud kohustused kestliku arengu 
eesmärkide saavutamiseks, ning energia- ja 
kliimaeesmärgid aastaks 2030. Seetõttu 
tuleks InvestEU fondist toetada 

(14) Madal taristuinvesteeringute määr 
liidus finantskriisi ja COVID-19 kriisi ajal 
on pärssinud liidu suutlikkust soodustada 
kestlikku majanduskasvu, 
kliimaneutraalsust, konkurentsivõimet ja 
lähenemist. See tekitab tasakaalustamatuse 
süvenemise ohu ja mõjutab piirkondade 
pikaajalist arengut. Mahukad 
investeeringud liidu taristusse, eelkõige 
seoses omavaheliste ühenduste ja 
energiatõhususe ning Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna loomisega, on 
esmatähtsad, et saavutada liidu kestliku 
arengu eesmärgid, sealhulgas täita liidu 
võetud kohustused kestliku arengu 
eesmärkide saavutamiseks, ning energia- ja 
kliimaeesmärgid aastaks 2030. Seetõttu 
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investeeringuid transpordi, energia 
(sealhulgas energiatõhususe ning taastuvate 
ja muude ohutute ja kestlike 
vähesaastavate energiaallikate), 
keskkonnataristu, kliimameetmetega 
seotud taristu, meretaristu ja digitaristu 
valdkonnas. Programmis „InvestEU“ 
tuleks esmatähtsaks pidada valdkondi, 
millesse on investeeritud liiga vähe ja mis 
vajavad lisainvesteeringuid. Liidu rahalise 
toetuse mõju ja lisaväärtuse 
maksimeerimiseks on asjakohane edendada 
ühtlustatud investeerimisprotsessi, mis 
tagab projektide nähtavuse ja suurendab 
sünergilist toimet asjakohaste liidu 
transpordi-, energia- ja digivaldkonna 
programmide lõikes. Ohutuse ja 
julgeolekuga seotud riskide tõttu peaksid 
liidu toetust saavad investeerimisprojektid 
hõlmama taristu vastupidavuse, sealhulgas 
taristu hoolduse ja ohutusega seotud 
meetmeid ning tuleks arvesse võtta 
põhimõtteid, mis puudutavad kodanike 
kaitsmist avalikes kohtades. See peaks 
täiendama muude liidu fondide tööd, mis 
toetatavad avalikesse kohtadesse ning 
transpordi-, energia- ja muusse elutähtsasse 
taristusse tehtavate investeeringute 
julgeolekukomponente, nagu Euroopa 
Regionaalarengu Fond.

tuleks InvestEU fondist toetada 
investeeringuid transpordi, energia 
(sealhulgas energiatõhususe ning taastuvate 
ja muude ohutute ja kestlike heiteta 
energiaallikate), keskkonnataristu, 
kliimameetmetega seotud taristu, 
meretaristu ja digitaristu valdkonnas. 
Programmis „InvestEU“ tuleks 
esmatähtsaks pidada valdkondi, millesse on 
investeeritud liiga vähe ja mis vajavad 
lisainvesteeringuid. Liidu rahalise toetuse 
mõju ja lisaväärtuse maksimeerimiseks on 
asjakohane edendada ühtlustatud 
investeerimisprotsessi, mis tagab 
projektide nähtavuse ja suurendab 
sünergilist toimet asjakohaste liidu 
transpordi-, energia- ja digivaldkonna 
programmide lõikes. Keskkonna, ohutuse 
ja julgeolekuga seotud riskide tõttu peaksid 
liidu toetust mitte saama tegevused, mis 
oluliselt kahjustavad keskkonda ja ELi 
taksonoomias seatud eesmärke, ja saama 
investeerimisprojektid, mis hõlmavad 
taristu ja kliima vastupidavuse, sealhulgas 
taristu hoolduse ja ohutusega seotud 
meetmeid ning tuleks arvesse võtta 
põhimõtteid, mis puudutavad kodanike 
kaitsmist avalikes kohtades ja keskkonna 
ettevaatuspõhimõtet. See peaks täiendama 
muude liidu fondide tööd, mis toetatavad 
avalikesse kohtadesse ning transpordi-, 
energia- ja muusse elutähtsasse taristusse 
tehtavate investeeringute 
julgeolekukomponente, nagu Euroopa 
Regionaalarengu Fond.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Madal taristuinvesteeringute määr (14) Madal taristuinvesteeringute määr 
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liidus finantskriisi ja Covid-19 kriisi ajal on 
pärssinud liidu suutlikkust soodustada 
kestlikku majanduskasvu, 
konkurentsivõimet ja lähenemist. See 
tekitab tasakaalustamatuse süvenemise ohu 
ja mõjutab piirkondade pikaajalist arengut. 
Mahukad investeeringud liidu taristusse, 
eelkõige seoses omavaheliste ühenduste ja 
energiatõhususe ning Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna loomisega, on 
esmatähtsad, et saavutada liidu kestliku 
arengu eesmärgid, sealhulgas täita liidu 
võetud kohustused kestliku arengu 
eesmärkide saavutamiseks, ning energia- ja 
kliimaeesmärgid aastaks 2030. Seetõttu 
tuleks InvestEU fondist toetada 
investeeringuid transpordi, energia 
(sealhulgas energiatõhususe ning taastuvate 
ja muude ohutute ja kestlike vähesaastavate 
energiaallikate), keskkonnataristu, 
kliimameetmetega seotud taristu, 
meretaristu ja digitaristu valdkonnas. 
Programmis „InvestEU“ tuleks 
esmatähtsaks pidada valdkondi, millesse on 
investeeritud liiga vähe ja mis vajavad 
lisainvesteeringuid. Liidu rahalise toetuse 
mõju ja lisaväärtuse maksimeerimiseks on 
asjakohane edendada ühtlustatud 
investeerimisprotsessi, mis tagab 
projektide nähtavuse ja suurendab 
sünergilist toimet asjakohaste liidu 
transpordi-, energia- ja digivaldkonna 
programmide lõikes. Ohutuse ja 
julgeolekuga seotud riskide tõttu peaksid 
liidu toetust saavad investeerimisprojektid 
hõlmama taristu vastupidavuse, sealhulgas 
taristu hoolduse ja ohutusega seotud 
meetmeid ning tuleks arvesse võtta 
põhimõtteid, mis puudutavad kodanike 
kaitsmist avalikes kohtades. See peaks 
täiendama muude liidu fondide tööd, mis 
toetatavad avalikesse kohtadesse ning 
transpordi-, energia- ja muusse elutähtsasse 
taristusse tehtavate investeeringute 
julgeolekukomponente, nagu Euroopa 
Regionaalarengu Fond.

liidus finantskriisi ja COVID-19 kriisi ajal 
on pärssinud liidu suutlikkust soodustada 
kestlikku majanduskasvu, 
konkurentsivõimet ja Euroopa 
elamistingimuste ülespoole suunatud 
lähenemist. See tekitab tasakaalustamatuse 
süvenemise ohu ja mõjutab piirkondade 
pikaajalist arengut. Mahukad 
investeeringud liidu taristusse, eelkõige 
seoses omavaheliste ühenduste ja 
energiatõhususe ning Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna ja õiglasema ning 
kaasavama tööturu loomisega, on 
esmatähtsad, et saavutada liidu kestliku 
arengu eesmärgid, sealhulgas täita liidu 
võetud kohustused kestliku arengu 
eesmärkide saavutamiseks, ning energia- ja 
kliimaeesmärgid aastaks 2030. Seetõttu 
tuleks InvestEU fondist toetada 
investeeringuid transpordi, energia 
(sealhulgas energiatõhususe ning taastuvate 
ja muude ohutute ja kestlike vähesaastavate 
energiaallikate), keskkonnataristu, 
kliimameetmetega seotud taristu, 
meretaristu ja digitaristu valdkonnas, 
samuti ka investeeringuid inimestesse ja 
kvaliteetsetesse töökohtadesse 
õiglasematel ja kaasavatel tööturgudel. 
Programmis „InvestEU“ tuleks 
esmatähtsaks pidada valdkondi, millesse on 
investeeritud liiga vähe ja mis vajavad 
lisainvesteeringuid. Liidu rahalise toetuse 
mõju ja lisaväärtuse maksimeerimiseks on 
asjakohane edendada ühtlustatud 
investeerimisprotsessi, mis tagab 
projektide nähtavuse ja suurendab 
sünergilist toimet asjakohaste liidu 
transpordi-, energia- ja digivaldkonna 
programmide lõikes. Ohutuse ja 
julgeolekuga seotud riskide tõttu peaksid 
liidu toetust saavad investeerimisprojektid 
hõlmama taristu vastupidavuse, sealhulgas 
taristu hoolduse ja ohutusega seotud 
meetmeid ning tuleks arvesse võtta 
põhimõtteid, mis puudutavad kodanike 
kaitsmist avalikes kohtades. See peaks 
täiendama muude liidu fondide tööd, mis 
toetatavad avalikesse kohtadesse ning 
transpordi-, energia- ja muusse elutähtsasse 
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taristusse tehtavate investeeringute 
julgeolekukomponente, nagu Euroopa 
Regionaalarengu Fond.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Madal taristuinvesteeringute määr 
liidus finantskriisi ja Covid-19 kriisi ajal on 
pärssinud liidu suutlikkust soodustada 
kestlikku majanduskasvu, 
konkurentsivõimet ja lähenemist. See 
tekitab tasakaalustamatuse süvenemise ohu 
ja mõjutab piirkondade pikaajalist arengut. 
Mahukad investeeringud liidu taristusse, 
eelkõige seoses omavaheliste ühenduste ja 
energiatõhususe ning Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna loomisega, on 
esmatähtsad, et saavutada liidu kestliku 
arengu eesmärgid, sealhulgas täita liidu 
võetud kohustused kestliku arengu 
eesmärkide saavutamiseks, ning energia- ja 
kliimaeesmärgid aastaks 2030. Seetõttu 
tuleks InvestEU fondist toetada 
investeeringuid transpordi, energia 
(sealhulgas energiatõhususe ning taastuvate 
ja muude ohutute ja kestlike vähesaastavate 
energiaallikate), keskkonnataristu, 
kliimameetmetega seotud taristu, 
meretaristu ja digitaristu valdkonnas. 
Programmis „InvestEU“ tuleks 
esmatähtsaks pidada valdkondi, millesse on 
investeeritud liiga vähe ja mis vajavad 
lisainvesteeringuid. Liidu rahalise toetuse 
mõju ja lisaväärtuse maksimeerimiseks on 
asjakohane edendada ühtlustatud 
investeerimisprotsessi, mis tagab 
projektide nähtavuse ja suurendab 
sünergilist toimet asjakohaste liidu 
transpordi-, energia- ja digivaldkonna 

(14) Madal taristuinvesteeringute määr 
liidus finantskriisi ja COVID-19 kriisi ajal 
on pärssinud liidu suutlikkust soodustada 
kestlikku majanduskasvu, 
konkurentsivõimet ja lähenemist. See 
tekitab tasakaalustamatuse süvenemise ohu 
ja mõjutab piirkondade pikaajalist arengut. 
Mahukad investeeringud liidu taristusse, 
eelkõige seoses omavaheliste ühenduste ja 
energiatõhususe ning Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna loomisega, on 
esmatähtsad, et saavutada liidu kestliku 
arengu eesmärgid, sealhulgas täita liidu 
võetud kohustused Pariisi kokkuleppe, 
kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks, 
ning Euroopa rohelises kokkuleppes 
sisalduvad energia- ja kliimaeesmärgid 
aastaks 2030. Seetõttu tuleks InvestEU 
fondist toetada investeeringuid transpordi, 
energia (sealhulgas energiatõhususe ning 
taastuvate ja muude ohutute ja kestlike 
vähesaastavate energiaallikate valdkonnas, 
seades eesmärgiks energiaostuvõimetuse 
vastu võitlemise), keskkonnataristu, 
kliimameetmetega seotud taristu, 
meretaristu ja digitaristu valdkonnas. 
Programmis „InvestEU“ tuleks 
esmatähtsaks pidada valdkondi, millesse on 
investeeritud liiga vähe ja mis vajavad 
lisainvesteeringuid. Liidu rahalise toetuse 
mõju ja lisaväärtuse maksimeerimiseks on 
asjakohane edendada ühtlustatud 
investeerimisprotsessi, mis tagab 
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programmide lõikes. Ohutuse ja 
julgeolekuga seotud riskide tõttu peaksid 
liidu toetust saavad investeerimisprojektid 
hõlmama taristu vastupidavuse, sealhulgas 
taristu hoolduse ja ohutusega seotud 
meetmeid ning tuleks arvesse võtta 
põhimõtteid, mis puudutavad kodanike 
kaitsmist avalikes kohtades. See peaks 
täiendama muude liidu fondide tööd, mis 
toetatavad avalikesse kohtadesse ning 
transpordi-, energia- ja muusse elutähtsasse 
taristusse tehtavate investeeringute 
julgeolekukomponente, nagu Euroopa 
Regionaalarengu Fond.

projektide nähtavuse ja suurendab 
sünergilist toimet asjakohaste liidu 
transpordi-, puhta energia ja 
digivaldkonna programmide lõikes. 
Ohutuse ja julgeolekuga seotud riskide 
tõttu peaksid liidu toetust saavad 
investeerimisprojektid hõlmama taristu 
vastupidavuse, sealhulgas taristu hoolduse 
ja ohutusega seotud meetmeid ning tuleks 
arvesse võtta põhimõtteid, mis puudutavad 
kodanike kaitsmist avalikes kohtades. See 
peaks täiendama muude liidu fondide tööd, 
mis toetatavad avalikesse kohtadesse ning 
transpordi-, energia- ja muusse elutähtsasse 
taristusse tehtavate investeeringute 
julgeolekukomponente, nagu Euroopa 
Regionaalarengu Fond.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Madal taristuinvesteeringute määr 
liidus finantskriisi ja Covid-19 kriisi ajal on 
pärssinud liidu suutlikkust soodustada 
kestlikku majanduskasvu, 
konkurentsivõimet ja lähenemist. See 
tekitab tasakaalustamatuse süvenemise ohu 
ja mõjutab piirkondade pikaajalist arengut. 
Mahukad investeeringud liidu taristusse, 
eelkõige seoses omavaheliste ühenduste ja 
energiatõhususe ning Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna loomisega, on 
esmatähtsad, et saavutada liidu kestliku 
arengu eesmärgid, sealhulgas täita liidu 
võetud kohustused kestliku arengu 
eesmärkide saavutamiseks, ning energia- ja 
kliimaeesmärgid aastaks 2030. Seetõttu 
tuleks InvestEU fondist toetada 
investeeringuid transpordi, energia 
(sealhulgas energiatõhususe ning taastuvate 

(14) Madal taristuinvesteeringute määr 
liidus finantskriisi ja COVID-19 kriisi ajal, 
mille on kaasa toonud ELi 
rahanduspoliitika reeglid, mis piiravad 
võlapõhiselt rahastatud investeeringute 
kulutamist, on pärssinud liidu suutlikkust 
soodustada kestlikku majanduskasvu, 
konkurentsivõimet ja lähenemist. See 
tekitab tasakaalustamatuse süvenemise ohu 
ja mõjutab piirkondade pikaajalist arengut. 
Mahukad investeeringud liidu taristusse, 
eelkõige seoses omavaheliste ühenduste ja 
energiatõhususe ning Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna loomisega, on 
esmatähtsad, et saavutada liidu kestliku 
arengu eesmärgid, sealhulgas täita liidu 
võetud kohustused kestliku arengu 
eesmärkide saavutamiseks, ning energia- ja 
kliimaeesmärgid aastaks 2030. Seetõttu 
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ja muude ohutute ja kestlike vähesaastavate 
energiaallikate), keskkonnataristu, 
kliimameetmetega seotud taristu, 
meretaristu ja digitaristu valdkonnas. 
Programmis „InvestEU“ tuleks 
esmatähtsaks pidada valdkondi, millesse on 
investeeritud liiga vähe ja mis vajavad 
lisainvesteeringuid. Liidu rahalise toetuse 
mõju ja lisaväärtuse maksimeerimiseks on 
asjakohane edendada ühtlustatud 
investeerimisprotsessi, mis tagab 
projektide nähtavuse ja suurendab 
sünergilist toimet asjakohaste liidu 
transpordi-, energia- ja digivaldkonna 
programmide lõikes. Ohutuse ja 
julgeolekuga seotud riskide tõttu peaksid 
liidu toetust saavad investeerimisprojektid 
hõlmama taristu vastupidavuse, sealhulgas 
taristu hoolduse ja ohutusega seotud 
meetmeid ning tuleks arvesse võtta 
põhimõtteid, mis puudutavad kodanike 
kaitsmist avalikes kohtades. See peaks 
täiendama muude liidu fondide tööd, mis 
toetatavad avalikesse kohtadesse ning 
transpordi-, energia- ja muusse elutähtsasse 
taristusse tehtavate investeeringute 
julgeolekukomponente, nagu Euroopa 
Regionaalarengu Fond.

tuleks InvestEU fondist toetada 
investeeringuid transpordi, energia 
(sealhulgas energiatõhususe ning taastuvate 
ja muude ohutute ja kestlike vähesaastavate 
energiaallikate), keskkonnataristu, 
kliimameetmetega seotud taristu, 
meretaristu ja digitaristu valdkonnas. 
Programmis „InvestEU“ tuleks 
esmatähtsaks pidada valdkondi, millesse on 
investeeritud liiga vähe ja mis vajavad 
lisainvesteeringuid. Liidu rahalise toetuse 
mõju ja lisaväärtuse maksimeerimiseks on 
asjakohane edendada ühtlustatud 
investeerimisprotsessi, mis tagab 
projektide nähtavuse ja suurendab 
sünergilist toimet asjakohaste liidu 
transpordi-, energia- ja digivaldkonna 
programmide lõikes. Ohutuse ja 
julgeolekuga seotud riskide tõttu peaksid 
liidu toetust saavad investeerimisprojektid 
hõlmama taristu vastupidavuse, sealhulgas 
taristu hoolduse ja ohutusega seotud 
meetmeid ning tuleks arvesse võtta 
põhimõtteid, mis puudutavad kodanike 
kaitsmist avalikes kohtades. See peaks 
täiendama muude liidu fondide tööd, mis 
toetatavad avalikesse kohtadesse ning 
transpordi-, energia- ja muusse elutähtsasse 
taristusse tehtavate investeeringute 
julgeolekukomponente, nagu Euroopa 
Regionaalarengu Fond.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Bogdan Rzońca

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Madal taristuinvesteeringute määr 
liidus finantskriisi ja Covid-19 kriisi ajal on 
pärssinud liidu suutlikkust soodustada 
kestlikku majanduskasvu, 
konkurentsivõimet ja lähenemist. See 

(14) Madal taristuinvesteeringute määr 
liidus finantskriisi ja COVID-19 kriisi ajal 
on pärssinud siseturul osalejate suutlikkust 
soodustada kestlikku majanduskasvu ning 
tõstnud esile vajaduse keskenduda liidu 
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tekitab tasakaalustamatuse süvenemise ohu 
ja mõjutab piirkondade pikaajalist arengut. 
Mahukad investeeringud liidu taristusse, 
eelkõige seoses omavaheliste ühenduste ja 
energiatõhususe ning Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna loomisega, on 
esmatähtsad, et saavutada liidu kestliku 
arengu eesmärgid, sealhulgas täita liidu 
võetud kohustused kestliku arengu 
eesmärkide saavutamiseks, ning energia- ja 
kliimaeesmärgid aastaks 2030. Seetõttu 
tuleks InvestEU fondist toetada 
investeeringuid transpordi, energia 
(sealhulgas energiatõhususe ning taastuvate 
ja muude ohutute ja kestlike vähesaastavate 
energiaallikate), keskkonnataristu, 
kliimameetmetega seotud taristu, 
meretaristu ja digitaristu valdkonnas. 
Programmis „InvestEU“ tuleks 
esmatähtsaks pidada valdkondi, millesse on 
investeeritud liiga vähe ja mis vajavad 
lisainvesteeringuid. Liidu rahalise toetuse 
mõju ja lisaväärtuse maksimeerimiseks on 
asjakohane edendada ühtlustatud 
investeerimisprotsessi, mis tagab 
projektide nähtavuse ja suurendab 
sünergilist toimet asjakohaste liidu 
transpordi-, energia- ja digivaldkonna 
programmide lõikes. Ohutuse ja 
julgeolekuga seotud riskide tõttu peaksid 
liidu toetust saavad investeerimisprojektid 
hõlmama taristu vastupidavuse, sealhulgas 
taristu hoolduse ja ohutusega seotud 
meetmeid ning tuleks arvesse võtta 
põhimõtteid, mis puudutavad kodanike 
kaitsmist avalikes kohtades. See peaks 
täiendama muude liidu fondide tööd, mis 
toetatavad avalikesse kohtadesse ning 
transpordi-, energia- ja muusse elutähtsasse 
taristusse tehtavate investeeringute 
julgeolekukomponente, nagu Euroopa 
Regionaalarengu Fond.

konkurentsivõimele ja lähenemisele. See 
tekitab tasakaalustamatuse süvenemise ohu 
ja mõjutab piirkondade pikaajalist arengut. 
Mahukad investeeringud liidu taristusse, 
eelkõige seoses omavaheliste ühenduste ja 
energiatõhususe ning Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna loomisega, on 
esmatähtsad, et saavutada liidu kestliku 
arengu eesmärgid, sealhulgas täita liidu 
võetud kohustused kestliku arengu 
eesmärkide saavutamiseks, ning energia- ja 
kliimaeesmärgid aastaks 2030. Seetõttu 
tuleks InvestEU fondist toetada 
investeeringuid transpordi, energia 
(sealhulgas energiatõhususe ning taastuvate 
ja muude ohutute ja kestlike vähesaastavate 
energiaallikate), keskkonnataristu, 
kliimameetmetega seotud taristu, 
meretaristu ja digitaristu valdkonnas. 
Programmis „InvestEU“ tuleks 
esmatähtsaks pidada valdkondi, millesse on 
investeeritud liiga vähe nii riiklikul kui ka 
liidu tasandil. Liidu rahalise toetuse mõju 
ja lisaväärtuse maksimeerimiseks on 
asjakohane edendada ühtlustatud 
investeerimisprotsessi, mis tagab 
projektide nähtavuse ja suurendab 
sünergilist toimet asjakohaste liidu 
transpordi-, energia- ja digivaldkonna 
programmide lõikes. Ohutuse ja 
julgeolekuga seotud riskide tõttu peaksid 
liidu toetust saavad investeerimisprojektid 
hõlmama taristu vastupidavuse, sealhulgas 
taristu hoolduse ja ohutusega seotud 
meetmeid ning tuleks arvesse võtta 
põhimõtteid, mis puudutavad kodanike 
kaitsmist avalikes kohtades. See peaks 
täiendama muude liidu fondide tööd, mis 
toetatavad avalikesse kohtadesse ning 
transpordi-, energia- ja muusse elutähtsasse 
taristusse tehtavate investeeringute 
julgeolekukomponente, nagu Euroopa 
Regionaalarengu Fond.

Or. en

Muudatusettepanek 120
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Sabine Verheyen
kultuuri- ja hariduskomisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Madal taristuinvesteeringute määr 
liidus finantskriisi ja Covid-19 kriisi ajal on 
pärssinud liidu suutlikkust soodustada 
kestlikku majanduskasvu, 
konkurentsivõimet ja lähenemist. See 
tekitab tasakaalustamatuse süvenemise ohu 
ja mõjutab piirkondade pikaajalist arengut. 
Mahukad investeeringud liidu taristusse, 
eelkõige seoses omavaheliste ühenduste ja 
energiatõhususe ning Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna loomisega, on 
esmatähtsad, et saavutada liidu kestliku 
arengu eesmärgid, sealhulgas täita liidu 
võetud kohustused kestliku arengu 
eesmärkide saavutamiseks, ning energia- ja 
kliimaeesmärgid aastaks 2030. Seetõttu 
tuleks InvestEU fondist toetada 
investeeringuid transpordi, energia 
(sealhulgas energiatõhususe ning taastuvate 
ja muude ohutute ja kestlike vähesaastavate 
energiaallikate), keskkonnataristu, 
kliimameetmetega seotud taristu, 
meretaristu ja digitaristu valdkonnas. 
Programmis „InvestEU“ tuleks 
esmatähtsaks pidada valdkondi, millesse on 
investeeritud liiga vähe ja mis vajavad 
lisainvesteeringuid. Liidu rahalise toetuse 
mõju ja lisaväärtuse maksimeerimiseks on 
asjakohane edendada ühtlustatud 
investeerimisprotsessi, mis tagab 
projektide nähtavuse ja suurendab 
sünergilist toimet asjakohaste liidu 
transpordi-, energia- ja digivaldkonna 
programmide lõikes. Ohutuse ja 
julgeolekuga seotud riskide tõttu peaksid 
liidu toetust saavad investeerimisprojektid 
hõlmama taristu vastupidavuse, sealhulgas 
taristu hoolduse ja ohutusega seotud 
meetmeid ning tuleks arvesse võtta 
põhimõtteid, mis puudutavad kodanike 
kaitsmist avalikes kohtades. See peaks 

(14) Madal materiaalsetesse ja 
immateriaalsetesse varadesse tehtud 
investeeringute taristuinvesteeringute määr 
liidus finantskriisi ja COVID-19 kriisi ajal 
on pärssinud liidu suutlikkust soodustada 
kestlikku majanduskasvu, 
konkurentsivõimet ja lähenemist. See 
tekitab liikmesriikide sisese ja nende 
vahelise tasakaalustamatuse süvenemise 
ohu ja mõjutab piirkondade pikaajalist 
arengut. Mahukad investeeringud liidu 
taristusse, eelkõige seoses omavaheliste 
ühenduste ja energiatõhususe ning Euroopa 
ühtse transpordipiirkonna loomisega, on 
esmatähtsad, et saavutada liidu kestliku 
arengu eesmärgid, sealhulgas täita liidu 
võetud kohustused kestliku arengu 
eesmärkide saavutamiseks, ning energia- ja 
kliimaeesmärgid aastaks 2030. Seetõttu 
tuleks InvestEU fondist toetada 
investeeringuid transpordi, energia 
(sealhulgas energiatõhususe ning taastuvate 
ja muude ohutute ja kestlike vähesaastavate 
energiaallikate), keskkonnataristu, 
kliimameetmetega seotud taristu, 
meretaristu ja digitaristu valdkonnas. 
Programmis „InvestEU“ tuleks 
esmatähtsaks pidada valdkondi, millesse on 
investeeritud liiga vähe ja mis vajavad 
lisainvesteeringuid. Liidu rahalise toetuse 
mõju ja lisaväärtuse maksimeerimiseks on 
asjakohane edendada ühtlustatud 
investeerimisprotsessi, mis tagab 
projektide nähtavuse ja suurendab 
sünergilist toimet asjakohaste liidu 
transpordi-, energia- ja digivaldkonna 
programmide lõikes. Ohutuse ja 
julgeolekuga seotud riskide tõttu peaksid 
liidu toetust saavad investeerimisprojektid 
hõlmama taristu vastupidavuse, sealhulgas 
taristu hoolduse ja ohutusega seotud 



AM\1212517ET.docx 89/365 PE657.232v01-00

ET

täiendama muude liidu fondide tööd, mis 
toetatavad avalikesse kohtadesse ning 
transpordi-, energia- ja muusse elutähtsasse 
taristusse tehtavate investeeringute 
julgeolekukomponente, nagu Euroopa 
Regionaalarengu Fond.

meetmeid ning tuleks arvesse võtta 
põhimõtteid, mis puudutavad kodanike 
kaitsmist avalikes kohtades. See peaks 
täiendama muude liidu fondide tööd, mis 
toetatavad avalikesse kohtadesse ning 
transpordi-, energia- ja muusse elutähtsasse 
taristusse tehtavate investeeringute 
julgeolekukomponente, nagu Euroopa 
Regionaalarengu Fond.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Madal taristuinvesteeringute määr 
liidus finantskriisi ja Covid-19 kriisi ajal 
on pärssinud liidu suutlikkust soodustada 
kestlikku majanduskasvu, 
konkurentsivõimet ja lähenemist. See 
tekitab tasakaalustamatuse süvenemise ohu 
ja mõjutab piirkondade pikaajalist arengut. 
Mahukad investeeringud liidu taristusse, 
eelkõige seoses omavaheliste ühenduste ja 
energiatõhususe ning Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna loomisega, on 
esmatähtsad, et saavutada liidu kestliku 
arengu eesmärgid, sealhulgas täita liidu 
võetud kohustused kestliku arengu 
eesmärkide saavutamiseks, ning energia- 
ja kliimaeesmärgid aastaks 2030. Seetõttu 
tuleks InvestEU fondist toetada 
investeeringuid transpordi, energia 
(sealhulgas energiatõhususe ning taastuvate 
ja muude ohutute ja kestlike vähesaastavate 
energiaallikate), keskkonnataristu, 
kliimameetmetega seotud taristu, 
meretaristu ja digitaristu valdkonnas. 
Programmis „InvestEU“ tuleks 
esmatähtsaks pidada valdkondi, millesse on 
investeeritud liiga vähe ja mis vajavad 
lisainvesteeringuid. Liidu rahalise toetuse 

(14) Madal taristuinvesteeringute määr 
osades liikmesriikides finantskriisi ja 
COVID-19 kriisi ajal on pärssinud osade 
liikmesriikide suutlikkust soodustada 
kestlikku majanduskasvu, 
konkurentsivõimet ja lähenemist. See 
tekitab tasakaalustamatuse süvenemise ohu 
ja mõjutab piirkondade pikaajalist arengut. 
Mahukad investeeringud taristusse, 
eelkõige seoses omavaheliste ühenduste ja 
energiatõhususe ning Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna loomisega, on 
esmatähtsad, et saavutada liidu kestliku 
arengu eesmärgid. Seetõttu tuleks 
InvestEU fondist toetada investeeringuid 
transpordi, energia (sealhulgas 
energiatõhususe ning taastuvate ja muude 
ohutute ja kestlike vähesaastavate 
energiaallikate), keskkonnataristu, 
kliimameetmetega seotud taristu, 
meretaristu ja digitaristu valdkonnas. 
Programmis „InvestEU“ tuleks 
esmatähtsaks pidada valdkondi, millesse on 
investeeritud liiga vähe, kuid millesse 
tehtud investeeringute oodatud tulumäär 
on kõrge. Liidu rahalise toetuse mõju ja 
lisaväärtuse maksimeerimiseks on 
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mõju ja lisaväärtuse maksimeerimiseks on 
asjakohane edendada ühtlustatud 
investeerimisprotsessi, mis tagab 
projektide nähtavuse ja suurendab 
sünergilist toimet asjakohaste liidu 
transpordi-, energia- ja digivaldkonna 
programmide lõikes. Ohutuse ja 
julgeolekuga seotud riskide tõttu peaksid 
liidu toetust saavad investeerimisprojektid 
hõlmama taristu vastupidavuse, sealhulgas 
taristu hoolduse ja ohutusega seotud 
meetmeid ning tuleks arvesse võtta 
põhimõtteid, mis puudutavad kodanike 
kaitsmist avalikes kohtades. See peaks 
täiendama muude liidu fondide tööd, mis 
toetatavad avalikesse kohtadesse ning 
transpordi-, energia- ja muusse elutähtsasse 
taristusse tehtavate investeeringute 
julgeolekukomponente, nagu Euroopa 
Regionaalarengu Fond.

asjakohane edendada ühtlustatud 
investeerimisprotsessi, mis tagab 
projektide nähtavuse ja suurendab 
sünergilist toimet asjakohaste liidu 
transpordi-, energia- ja digivaldkonna 
programmide lõikes. Ohutuse ja 
julgeolekuga seotud riskide tõttu peaksid 
liidu toetust saavad investeerimisprojektid 
hõlmama taristu vastupidavuse, sealhulgas 
taristu hoolduse ja ohutusega seotud 
meetmeid ning tuleks arvesse võtta 
põhimõtteid, mis puudutavad kodanike 
kaitsmist avalikes kohtades. See peaks 
täiendama muude liidu fondide tööd, mis 
toetatavad avalikesse kohtadesse ning 
transpordi-, energia- ja muusse elutähtsasse 
taristusse tehtavate investeeringute 
julgeolekukomponente, nagu Euroopa 
Regionaalarengu Fond.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Madal taristuinvesteeringute määr 
liidus finantskriisi ja Covid-19 kriisi ajal on 
pärssinud liidu suutlikkust soodustada 
kestlikku majanduskasvu, 
konkurentsivõimet ja lähenemist. See 
tekitab tasakaalustamatuse süvenemise ohu 
ja mõjutab piirkondade pikaajalist arengut. 
Mahukad investeeringud liidu taristusse, 
eelkõige seoses omavaheliste ühenduste ja 
energiatõhususe ning Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna loomisega, on 
esmatähtsad, et saavutada liidu kestliku 
arengu eesmärgid, sealhulgas täita liidu 
võetud kohustused kestliku arengu 
eesmärkide saavutamiseks, ning energia- ja 
kliimaeesmärgid aastaks 2030. Seetõttu 

(14) Madal taristuinvesteeringute määr 
liidus finantskriisi ja COVID-19 kriisi ajal 
on pärssinud liidu suutlikkust soodustada 
kestlikku majanduskasvu, 
konkurentsivõimet ja lähenemist. See 
tekitab tasakaalustamatuse süvenemise ohu 
ja mõjutab piirkondade pikaajalist arengut. 
Mahukad investeeringud liidu taristusse, 
eelkõige seoses omavaheliste ühenduste ja 
energiatõhususe ning Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna loomisega, on 
esmatähtsad, et saavutada liidu kestliku 
arengu eesmärgid, sealhulgas täita liidu 
võetud kohustused kestliku arengu 
eesmärkide saavutamiseks, ning energia- ja 
kliimaeesmärgid aastaks 2030. Seetõttu 
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tuleks InvestEU fondist toetada 
investeeringuid transpordi, energia 
(sealhulgas energiatõhususe ning taastuvate 
ja muude ohutute ja kestlike vähesaastavate 
energiaallikate), keskkonnataristu, 
kliimameetmetega seotud taristu, 
meretaristu ja digitaristu valdkonnas. 
Programmis „InvestEU“ tuleks 
esmatähtsaks pidada valdkondi, millesse on 
investeeritud liiga vähe ja mis vajavad 
lisainvesteeringuid. Liidu rahalise toetuse 
mõju ja lisaväärtuse maksimeerimiseks on 
asjakohane edendada ühtlustatud 
investeerimisprotsessi, mis tagab 
projektide nähtavuse ja suurendab 
sünergilist toimet asjakohaste liidu 
transpordi-, energia- ja digivaldkonna 
programmide lõikes. Ohutuse ja 
julgeolekuga seotud riskide tõttu peaksid 
liidu toetust saavad investeerimisprojektid 
hõlmama taristu vastupidavuse, sealhulgas 
taristu hoolduse ja ohutusega seotud 
meetmeid ning tuleks arvesse võtta 
põhimõtteid, mis puudutavad kodanike 
kaitsmist avalikes kohtades. See peaks 
täiendama muude liidu fondide tööd, mis 
toetatavad avalikesse kohtadesse ning 
transpordi-, energia- ja muusse elutähtsasse 
taristusse tehtavate investeeringute 
julgeolekukomponente, nagu Euroopa 
Regionaalarengu Fond.

tuleks InvestEU fondist toetada 
investeeringuid transpordi, energia 
(sealhulgas energiatõhususe ning taastuvate 
ja muude ohutute ja kestlike vähesaastavate 
energiaallikate), keskkonnataristu, 
kliimameetmetega seotud taristu, 
meretaristu ja digitaristu valdkonnas. 
Programmis „InvestEU“ tuleks 
esmatähtsaks pidada valdkondi, millesse on 
investeeritud liiga vähe ja mis vajavad 
lisainvesteeringuid. Liidu rahalise toetuse 
mõju ja lisaväärtuse maksimeerimiseks on 
asjakohane edendada ühtlustatud 
investeerimisprotsessi, mis tagab 
projektide nähtavuse ja suurendab 
sünergilist toimet asjakohaste liidu 
transpordi-, energia- ja digivaldkonna 
programmide lõikes. Ohutuse ja 
julgeolekuga seotud riskide tõttu peaksid 
liidu toetust saavad investeerimisprojektid 
hõlmama taristu vastupidavuse, sealhulgas 
taristu hoolduse ja ohutusega seotud 
meetmeid ning tuleks arvesse võtta 
põhimõtteid, mis puudutavad kodanike 
kaitsmist avalikes kohtades. See peaks 
täiendama muude liidu fondide tööd, mis 
toetatavad avalikesse kohtadesse ning 
transpordi-, energia- ja muusse elutähtsasse 
taristusse tehtavate investeeringute 
julgeolekukomponente, nagu Euroopa 
Regionaalarengu Fond.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Programm „InvestEU“ peaks 
vajaduse korral kaasa aitama Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 
2018/200128 ja juhtimismääruse29 
eesmärkide saavutamisele ning soodustama 

(15) Programm „InvestEU“ peaks 
vajaduse korral kaasa aitama Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 
2018/200128 ja juhtimismääruse29 
eesmärkide saavutamisele ning soodustama 
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investeerimisotsustes energiatõhususe 
tähtsustamist.

investeerimisotsustes energiatõhususe 
tähtsustamist ja võitlema 
energiaostuvõimetusega.

_________________ _________________
28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 
2018/2001 taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamise edendamise 
kohta (ELT L 328, 21.12.2018, lk 82).

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 
2018/2001 taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamise edendamise 
kohta (ELT L 328, 21.12.2018, lk 82).

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1999, milles käsitletakse energialiidu 
ja kliimameetmete juhtimist ning millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja 
(EÜ) nr 715/2009, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 
2009/31/EÜ, 2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 
2012/27/EL ja 2013/30/EL ning nõukogu 
direktiive 2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 
ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 
525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1).

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1999, milles käsitletakse energialiidu 
ja kliimameetmete juhtimist ning millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja 
(EÜ) nr 715/2009, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 
2009/31/EÜ, 2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 
2012/27/EL ja 2013/30/EL ning nõukogu 
direktiive 2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 
ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 
525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 124
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Programm „InvestEU“ peaks 
vajaduse korral kaasa aitama Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 
2018/200128 ja juhtimismääruse29 
eesmärkide saavutamisele ning soodustama 
investeerimisotsustes energiatõhususe 
tähtsustamist.

(15) Programm „InvestEU“ peaks kaasa 
aitama Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi (EL) 2018/200128 ja 
juhtimismääruse29 eesmärkide 
saavutamisele ning soodustama 
investeerimisotsustes energiatõhususe 
tähtsustamist.

_________________ _________________
28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 
2018/2001 taastuvatest energiaallikatest 

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 
2018/2001 taastuvatest energiaallikatest 
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toodetud energia kasutamise edendamise 
kohta (ELT L 328, 21.12.2018, lk 82).

toodetud energia kasutamise edendamise 
kohta (ELT L 328, 21.12.2018, lk 82).

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1999, milles käsitletakse energialiidu 
ja kliimameetmete juhtimist ning millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja 
(EÜ) nr 715/2009, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 
2009/31/EÜ, 2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 
2012/27/EL ja 2013/30/EL ning nõukogu 
direktiive 2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 
ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 
525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1).

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1999, milles käsitletakse energialiidu 
ja kliimameetmete juhtimist ning millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja 
(EÜ) nr 715/2009, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 
2009/31/EÜ, 2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 
2012/27/EL ja 2013/30/EL ning nõukogu 
direktiive 2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 
ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 
525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 125
Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Tõeliselt mitmeliigiline transport 
annab võimaluse luua tõhus ja 
keskkonnasäästlik transpordivõrgustik, 
milles kasutatakse kõigi transpordiliikide 
potentsiaali maksimaalselt ära ja luuakse 
nende koostoime. Programmist „InvestEU“ 
tuleks toetada mitmeliigilistesse 
transpordisõlmedesse tehtavaid 
investeeringuid, mis on oma 
märkimisväärsest majanduslikust 
potentsiaalist ja ärilisest tasuvusest 
hoolimata erainvestorite jaoks üsna 
riskantsed. Programmist „InvestEU“ tuleks 
toetada ka intelligentsete 
transpordisüsteemide arendamist ja 
kasutuselevõttu. Programm „InvestEU“ 
peaks aitama tõhustada selliste 
tehnoloogiate väljatöötamiseks ja 
rakendamiseks tehtavaid pingutusi, mis 

(16) Tõeliselt mitmeliigiline transport 
annab võimaluse luua tõhus ja 
keskkonnasäästlik transpordivõrgustik, 
milles kasutatakse kõigi transpordiliikide 
potentsiaali maksimaalselt ära ja luuakse 
nende koostoime. Programmist „InvestEU“ 
tuleks toetada mitmeliigilistesse 
transpordisõlmedesse tehtavaid 
investeeringuid, mis on oma 
märkimisväärsest majanduslikust 
potentsiaalist ja ärilisest tasuvusest 
hoolimata erainvestorite jaoks üsna 
riskantsed, eriti vähemarenenud 
piirkondades, mille ühendus 
üleeuroopalise transpordivõrguga on 
kehv. Programmist „InvestEU“ tuleks 
toetada ka intelligentsete 
transpordisüsteemide arendamist ja 
kasutuselevõttu. Programm „InvestEU“ 
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aitavad suurendada sõidukite ja 
maanteetaristu ohutust.

peaks aitama tõhustada selliste 
tehnoloogiate väljatöötamiseks ja 
rakendamiseks tehtavaid pingutusi, mis 
aitavad suurendada sõidukite ja 
maanteetaristu ohutust.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Tõeliselt mitmeliigiline transport 
annab võimaluse luua tõhus ja 
keskkonnasäästlik transpordivõrgustik, 
milles kasutatakse kõigi transpordiliikide 
potentsiaali maksimaalselt ära ja luuakse 
nende koostoime. Programmist „InvestEU“ 
tuleks toetada mitmeliigilistesse 
transpordisõlmedesse tehtavaid 
investeeringuid, mis on oma 
märkimisväärsest majanduslikust 
potentsiaalist ja ärilisest tasuvusest 
hoolimata erainvestorite jaoks üsna 
riskantsed. Programmist „InvestEU“ tuleks 
toetada ka intelligentsete 
transpordisüsteemide arendamist ja 
kasutuselevõttu. Programm „InvestEU“ 
peaks aitama tõhustada selliste 
tehnoloogiate väljatöötamiseks ja 
rakendamiseks tehtavaid pingutusi, mis 
aitavad suurendada sõidukite ja 
maanteetaristu ohutust.

(16) Tõeliselt mitmeliigiline transport 
annab võimaluse luua tõhus ja 
keskkonnasäästlik transpordivõrgustik, 
milles kasutatakse kõigi transpordiliikide 
potentsiaali maksimaalselt ära ja luuakse 
nende koostoime. Programmist „InvestEU“ 
tuleks toetada mitmeliigilistesse 
transpordisõlmedesse tehtavaid 
investeeringuid, mis on oma 
märkimisväärsest majanduslikust 
potentsiaalist ja ärilisest tasuvusest 
hoolimata erainvestorite jaoks üsna 
riskantsed. Programmist „InvestEU“ tuleks 
toetada ka intelligentsete 
transpordisüsteemide arendamist ja 
kasutuselevõttu. Programm „InvestEU“ 
peaks aitama tõhustada selliste 
tehnoloogiate väljatöötamiseks ja 
rakendamiseks tehtavaid pingutusi, mis 
aitavad suurendada sõidukite ja 
maanteetaristu ohutust ja parandada 
tööhõivet ning töötingimusi selles sektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Tõeliselt mitmeliigiline transport 
annab võimaluse luua tõhus ja 
keskkonnasäästlik transpordivõrgustik, 
milles kasutatakse kõigi transpordiliikide 
potentsiaali maksimaalselt ära ja luuakse 
nende koostoime. Programmist „InvestEU“ 
tuleks toetada mitmeliigilistesse 
transpordisõlmedesse tehtavaid 
investeeringuid, mis on oma 
märkimisväärsest majanduslikust 
potentsiaalist ja ärilisest tasuvusest 
hoolimata erainvestorite jaoks üsna 
riskantsed. Programmist „InvestEU“ tuleks 
toetada ka intelligentsete 
transpordisüsteemide arendamist ja 
kasutuselevõttu. Programm „InvestEU“ 
peaks aitama tõhustada selliste 
tehnoloogiate väljatöötamiseks ja 
rakendamiseks tehtavaid pingutusi, mis 
aitavad suurendada sõidukite ja 
maanteetaristu ohutust.

(16) Tõeliselt mitmeliigiline transport 
annab võimaluse luua tõhus ja 
keskkonnasäästlik transpordivõrgustik, 
milles kasutatakse kõigi transpordiliikide 
potentsiaali maksimaalselt ära ja luuakse 
nende koostoime. Programmist „InvestEU“ 
tuleks toetada mitmeliigilistesse 
transpordisõlmedesse tehtavaid 
investeeringuid, mis on oma 
märkimisväärsest majanduslikust 
potentsiaalist ja ärilisest tasuvusest 
hoolimata erainvestorite jaoks üsna 
riskantsed. Programmist „InvestEU“ tuleks 
toetada ka intelligentsete 
transpordisüsteemide arendamist ja 
kasutuselevõttu. Programm „InvestEU“ 
peaks aitama tõhustada selliste 
tehnoloogiate väljatöötamiseks ja 
rakendamiseks tehtavaid pingutusi, mis 
aitavad suurendada sõidukite ja 
maanteetaristu ohutust ja samuti 
parandada tööhõivet ning töötingimusi 
selles sektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Programmiga „InvestEU“ tuleks 
toetada merede ja ookeanidega seotud liidu 
poliitikameetmeid, arendades sinise 
majanduse projekte ja ettevõtteid ning 
kestliku sinise majanduse 
rahastamispõhimõtteid. See võib hõlmata 
meetmeid merendusettevõtluse ja -tööstuse 

(17) Programmiga „InvestEU“ tuleks 
toetada merede ja ookeanidega seotud liidu 
poliitikameetmeid, arendades sinise 
majanduse projekte ja ettevõtteid ning 
kestliku sinise majanduse 
rahastamispõhimõtteid. See võib hõlmata 
meetmeid merendusettevõtluse ja -tööstuse 
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vallas, innovaatilises ja 
konkurentsivõimelises meretööstuses, aga 
ka taastuvas mereenergias ja 
ringmajanduses.

vallas, innovaatilises ja 
konkurentsivõimelises meretööstuses, aga 
ka taastuvas mereenergias ja 
ringmajanduses ning meetmeid tööhõive ja 
töötingimuste parandamiseks selles 
sektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Programmiga „InvestEU“ tuleks 
toetada merede ja ookeanidega seotud liidu 
poliitikameetmeid, arendades sinise 
majanduse projekte ja ettevõtteid ning 
kestliku sinise majanduse 
rahastamispõhimõtteid. See võib hõlmata 
meetmeid merendusettevõtluse ja -tööstuse 
vallas, innovaatilises ja 
konkurentsivõimelises meretööstuses, aga 
ka taastuvas mereenergias ja 
ringmajanduses.

(17) Programmiga „InvestEU“ tuleks 
toetada merede ja ookeanidega seotud liidu 
poliitikameetmeid, arendades sinise 
majanduse projekte ja ettevõtteid ning 
kestliku sinise majanduse 
rahastamispõhimõtteid. See võib hõlmata 
meetmeid merendusettevõtluse ja -tööstuse 
vallas, innovaatilises ja 
konkurentsivõimelises meretööstuses, aga 
ka taastuvas mereenergias ja 
ringmajanduses ning parandada tööhõivet 
ja töötingimusi selles sektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17a) InvestEU peaks panustama ELi 
Doonau piirkonna strateegiasse, sest 
investeerimisvõimalused võiksid 
parandada piirkonna transpordi- ja 
energiaühendusi, keskkonda, sotsiaal-
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majanduslikku arengut ja julgeolekut.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kuigi investeeringute üldine tase 
liidus kasvas enne Covid-19 kriisi, ei olnud 
investeeringud suurema riskiga 
valdkondades, nagu teadusuuringud ja 
innovatsioon, ikka veel piisavad ning 
prognoositakse, et nüüd on need kriisi 
tulemusena märkimisväärselt vähenenud. 
Sellest tulenev teaduse ja innovatsiooni 
investeeringute nappus kahjustab liidu 
tööstuse ja majanduse konkurentsivõimet 
ning tema kodanike elukvaliteeti. InvestEU 
fond peaks pakkuma asjakohaseid 
finantstooteid, et hõlmata 
innovatsioonitsükli eri etappe ja 
mitmesuguseid sidusrühmi ning eelkõige 
aidata lahendusi liidus äritasandil laiemalt 
juurutada ja kasutusele võtta, et muuta 
need maailmaturul konkurentsivõimeliseks 
ning edendada koostoimes programmiga 
„Euroopa horisont“, sealhulgas Euroopa 
Innovatsiooninõukoguga, liidu säästva 
tehnoloogia alast tipptaset ülemaailmsel 
tasandil. Seetõttu tuleks kõnealuse 
sihipärase toetuse andmisel tugineda 
kindlalt kogemustele, mis on saadud 
programmis „Horisont 2020“ kasutatud 
rahastamisvahenditega, nagu InnovFin – 
ELi rahastamisalgatus novaatoritele, tänu 
millele said innovaatilised ettevõtted 
lihtsama ja kiirema juurdepääsu 
rahastamisele.

(18) Kuigi investeeringute üldine tase 
liidus kasvas enne COVID-19 kriisi, ei 
olnud investeeringud suurema riskiga 
valdkondades, nagu teadusuuringud ja 
innovatsioon, ikka veel piisavad ning 
prognoositakse, et nüüd on need kriisi 
tulemusena märkimisväärselt vähenenud. 
Sellest tulenev teaduse ja innovatsiooni 
investeeringute nappus kahjustab liidu 
tööstuse ja majanduse konkurentsivõimet 
ning tema kodanike elukvaliteeti. InvestEU 
fond peaks pakkuma asjakohaseid 
finantstooteid, et hõlmata 
innovatsioonitsükli eri etappe ja 
mitmesuguseid sidusrühmi ning eelkõige 
aidata lahendusi liidus äritasandil laiemalt 
juurutada ja kasutusele võtta, et muuta 
need maailmaturul konkurentsivõimeliseks 
ning edendada koostoimes programmiga 
„Euroopa horisont“, sealhulgas Euroopa 
Innovatsiooninõukoguga, liidu säästva 
tehnoloogia alast tipptaset ülemaailmsel 
tasandil. Seetõttu tuleks kõnealuse 
sihipärase toetuse andmisel tugineda 
kindlalt kogemustele, mis on saadud 
programmis „Horisont 2020“ kasutatud 
rahastamisvahenditega, nagu InnovFin – 
ELi rahastamisalgatus novaatoritele, tänu 
millele said innovaatilised ettevõtted 
lihtsama ja kiirema juurdepääsu 
rahastamisele. Parem sooline tasakaal 
idufirmade ja innovatsiooni rahastamisel 
aitab kasutada paremaid andeid ja ideid. 
Vähem kui 1 % riskikapitalifondidest 
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haldavad naised ja naisettevõtjate osakaal 
idufirmades on igat liiki ettevõtete 
keskmisest märkimisväärselt väiksem.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kuigi investeeringute üldine tase 
liidus kasvas enne Covid-19 kriisi, ei olnud 
investeeringud suurema riskiga 
valdkondades, nagu teadusuuringud ja 
innovatsioon, ikka veel piisavad ning 
prognoositakse, et nüüd on need kriisi 
tulemusena märkimisväärselt vähenenud. 
Sellest tulenev teaduse ja innovatsiooni 
investeeringute nappus kahjustab liidu 
tööstuse ja majanduse konkurentsivõimet 
ning tema kodanike elukvaliteeti. InvestEU 
fond peaks pakkuma asjakohaseid 
finantstooteid, et hõlmata 
innovatsioonitsükli eri etappe ja 
mitmesuguseid sidusrühmi ning eelkõige 
aidata lahendusi liidus äritasandil laiemalt 
juurutada ja kasutusele võtta, et muuta 
need maailmaturul konkurentsivõimeliseks 
ning edendada koostoimes programmiga 
„Euroopa horisont“, sealhulgas Euroopa 
Innovatsiooninõukoguga, liidu säästva 
tehnoloogia alast tipptaset ülemaailmsel 
tasandil. Seetõttu tuleks kõnealuse 
sihipärase toetuse andmisel tugineda 
kindlalt kogemustele, mis on saadud 
programmis „Horisont 2020“ kasutatud 
rahastamisvahenditega, nagu InnovFin – 
ELi rahastamisalgatus novaatoritele, tänu 
millele said innovaatilised ettevõtted 
lihtsama ja kiirema juurdepääsu 
rahastamisele.

(18) Kuigi investeeringute üldine tase 
liidus kasvas enne COVID-19 kriisi, ei 
olnud investeeringud suurema riskiga 
valdkondades, nagu teadusuuringud ja 
innovatsioon, ikka veel piisavad ning 
prognoositakse, et nüüd on need kriisi 
tulemusena märkimisväärselt vähenenud. 
Kuna teadus ja innovatsioon mängivad 
asendamatut rolli liidu vastupidavuse 
koondamisel, et tegeleda väljakutsetega 
tulevikus, peaks InvestEU fond tegelema 
praeguse teaduse ja innovatsiooni 
investeeringute nappusega, mis kahjustab 
liidu tööstuse ja majanduse 
konkurentsivõimet ning tema kodanike 
elukvaliteeti. InvestEU fond peaks 
pakkuma asjakohaseid finantstooteid, et 
hõlmata innovatsioonitsükli eri etappe ja 
mitmesuguseid sidusrühmi ning eelkõige 
aidata lahendusi liidus äritasandil laiemalt 
juurutada ja kasutusele võtta, et muuta 
need maailmaturul konkurentsivõimeliseks 
ning edendada koostoimes programmiga 
„Euroopa horisont“, sealhulgas Euroopa 
Innovatsiooninõukoguga, liidu säästva 
tehnoloogia alast tipptaset ülemaailmsel 
tasandil. Seetõttu tuleks kõnealuse 
sihipärase toetuse andmisel tugineda 
kindlalt kogemustele, mis on saadud 
programmis „Horisont 2020“ kasutatud 
rahastamisvahenditega, nagu InnovFin – 
ELi rahastamisalgatus novaatoritele, tänu 
millele said innovaatilised ettevõtted 
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lihtsama ja kiirema juurdepääsu 
rahastamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kuigi investeeringute üldine tase 
liidus kasvas enne Covid-19 kriisi, ei olnud 
investeeringud suurema riskiga 
valdkondades, nagu teadusuuringud ja 
innovatsioon, ikka veel piisavad ning 
prognoositakse, et nüüd on need kriisi 
tulemusena märkimisväärselt vähenenud. 
Sellest tulenev teaduse ja innovatsiooni 
investeeringute nappus kahjustab liidu 
tööstuse ja majanduse konkurentsivõimet 
ning tema kodanike elukvaliteeti. InvestEU 
fond peaks pakkuma asjakohaseid 
finantstooteid, et hõlmata 
innovatsioonitsükli eri etappe ja 
mitmesuguseid sidusrühmi ning eelkõige 
aidata lahendusi liidus äritasandil laiemalt 
juurutada ja kasutusele võtta, et muuta 
need maailmaturul konkurentsivõimeliseks 
ning edendada koostoimes programmiga 
„Euroopa horisont“, sealhulgas Euroopa 
Innovatsiooninõukoguga, liidu säästva 
tehnoloogia alast tipptaset ülemaailmsel 
tasandil. Seetõttu tuleks kõnealuse 
sihipärase toetuse andmisel tugineda 
kindlalt kogemustele, mis on saadud 
programmis „Horisont 2020“ kasutatud 
rahastamisvahenditega, nagu InnovFin – 
ELi rahastamisalgatus novaatoritele, tänu 
millele said innovaatilised ettevõtted 
lihtsama ja kiirema juurdepääsu 
rahastamisele.

(18) Kuigi investeeringute üldine tase 
liidus kasvas enne COVID-19 kriisi, ei 
olnud investeeringud suurema riskiga 
valdkondades, nagu teadusuuringud ja 
innovatsioon, ikka veel piisavad ning 
prognoositakse, et nüüd on need kriisi 
tulemusena märkimisväärselt vähenenud. 
Sellest tulenev teaduse ja innovatsiooni 
investeeringute nappus kahjustab liidu 
tööstuse ja majanduse konkurentsivõimet 
ning tema kodanike elukvaliteeti ja 
õõnestab liidu pingutusi rohe- ja 
digipöörde suunas. InvestEU fond peaks 
pakkuma asjakohaseid finantstooteid, et 
hõlmata innovatsioonitsükli eri etappe ja 
mitmesuguseid sidusrühmi ning eelkõige 
aidata lahendusi liidus äritasandil laiemalt 
juurutada ja kasutusele võtta, et muuta 
need maailmaturul konkurentsivõimeliseks 
ning edendada koostoimes programmiga 
„Euroopa horisont“, sealhulgas Euroopa 
Innovatsiooninõukoguga, liidu säästva 
tehnoloogia alast tipptaset ülemaailmsel 
tasandil. Seetõttu tuleks kõnealuse 
sihipärase toetuse andmisel tugineda 
kindlalt kogemustele, mis on saadud 
programmis „Horisont 2020“ kasutatud 
rahastamisvahenditega, nagu InnovFin – 
ELi rahastamisalgatus novaatoritele, tänu 
millele said innovaatilised ettevõtted 
lihtsama ja kiirema juurdepääsu 
rahastamisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 134
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kuigi investeeringute üldine tase 
liidus kasvas enne Covid-19 kriisi, ei olnud 
investeeringud suurema riskiga 
valdkondades, nagu teadusuuringud ja 
innovatsioon, ikka veel piisavad ning 
prognoositakse, et nüüd on need kriisi 
tulemusena märkimisväärselt vähenenud. 
Sellest tulenev teaduse ja innovatsiooni 
investeeringute nappus kahjustab liidu 
tööstuse ja majanduse konkurentsivõimet 
ning tema kodanike elukvaliteeti. InvestEU 
fond peaks pakkuma asjakohaseid 
finantstooteid, et hõlmata 
innovatsioonitsükli eri etappe ja 
mitmesuguseid sidusrühmi ning eelkõige 
aidata lahendusi liidus äritasandil laiemalt 
juurutada ja kasutusele võtta, et muuta 
need maailmaturul konkurentsivõimeliseks 
ning edendada koostoimes programmiga 
„Euroopa horisont“, sealhulgas Euroopa 
Innovatsiooninõukoguga, liidu säästva 
tehnoloogia alast tipptaset ülemaailmsel 
tasandil. Seetõttu tuleks kõnealuse 
sihipärase toetuse andmisel tugineda 
kindlalt kogemustele, mis on saadud 
programmis „Horisont 2020“ kasutatud 
rahastamisvahenditega, nagu InnovFin – 
ELi rahastamisalgatus novaatoritele, tänu 
millele said innovaatilised ettevõtted 
lihtsama ja kiirema juurdepääsu 
rahastamisele.

(18) Kuigi investeeringute üldine tase 
liidus kasvas enne COVID-19 kriisi, ei 
olnud investeeringud suurema riskiga 
valdkondades, nagu teadusuuringud ja 
innovatsioon, ikka veel piisavad ning 
prognoositakse, et nüüd on need kriisi 
tulemusena märkimisväärselt vähenenud. 
Sellest tulenev teaduse ja innovatsiooni 
investeeringute nappus kahjustab liidu 
tööstuse ja majanduse konkurentsivõimet 
ning tema kodanike elukvaliteeti. InvestEU 
fond peaks pakkuma asjakohaseid 
finantstooteid, et hõlmata 
innovatsioonitsükli eri etappe ja 
mitmesuguseid sidusrühmi ning eelkõige 
aidata lahendusi liidus äritasandil laiemalt 
juurutada ja kasutusele võtta, et muuta 
need maailmaturul kestlikuks ja 
konkurentsivõimeliseks ning edendada 
koostoimes programmiga „Euroopa 
horisont“, sealhulgas Euroopa 
Innovatsiooninõukoguga, liidu säästva 
tehnoloogia alast tipptaset ülemaailmsel 
tasandil. Seetõttu tuleks kõnealuse 
sihipärase toetuse andmisel tugineda 
kindlalt kogemustele, mis on saadud 
programmis „Horisont 2020“ kasutatud 
rahastamisvahenditega, nagu InnovFin – 
ELi rahastamisalgatus novaatoritele, tänu 
millele said innovaatilised ettevõtted 
lihtsama ja kiirema juurdepääsu 
rahastamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 135



AM\1212517ET.docx 101/365 PE657.232v01-00

ET

Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kuigi investeeringute üldine tase 
liidus kasvas enne Covid-19 kriisi, ei olnud 
investeeringud suurema riskiga 
valdkondades, nagu teadusuuringud ja 
innovatsioon, ikka veel piisavad ning 
prognoositakse, et nüüd on need kriisi 
tulemusena märkimisväärselt vähenenud. 
Sellest tulenev teaduse ja innovatsiooni 
investeeringute nappus kahjustab liidu 
tööstuse ja majanduse konkurentsivõimet 
ning tema kodanike elukvaliteeti. InvestEU 
fond peaks pakkuma asjakohaseid 
finantstooteid, et hõlmata 
innovatsioonitsükli eri etappe ja 
mitmesuguseid sidusrühmi ning eelkõige 
aidata lahendusi liidus äritasandil laiemalt 
juurutada ja kasutusele võtta, et muuta 
need maailmaturul konkurentsivõimeliseks 
ning edendada koostoimes programmiga 
„Euroopa horisont“, sealhulgas Euroopa 
Innovatsiooninõukoguga, liidu säästva 
tehnoloogia alast tipptaset ülemaailmsel 
tasandil. Seetõttu tuleks kõnealuse 
sihipärase toetuse andmisel tugineda 
kindlalt kogemustele, mis on saadud 
programmis „Horisont 2020“ kasutatud 
rahastamisvahenditega, nagu InnovFin – 
ELi rahastamisalgatus novaatoritele, tänu 
millele said innovaatilised ettevõtted 
lihtsama ja kiirema juurdepääsu 
rahastamisele.

(18) Kuigi investeeringute üldine tase 
liidus oli enne COVID-19 kriisi 
aktsepteeritaval tasemel, ei olnud 
investeeringud suurema riskiga 
valdkondades, nagu teadusuuringud ja 
innovatsioon, ikka veel piisavad ning 
prognoositakse, et nüüd on need kriisi 
tulemusena märkimisväärselt vähenenud. 
Sellest tulenev teaduse ja innovatsiooni 
investeeringute nappus kahjustab liidu 
tööstuse ja majanduse konkurentsivõimet 
ning tema kodanike elukvaliteeti. InvestEU 
fond peaks pakkuma asjakohaseid 
finantstooteid, et hõlmata 
innovatsioonitsükli eri etappe ja 
mitmesuguseid sidusrühmi ning eelkõige 
aidata lahendusi liidus äritasandil laiemalt 
juurutada ja kasutusele võtta, et muuta 
need maailmaturul konkurentsivõimeliseks 
ning edendada koostoimes programmiga 
„Euroopa horisont“, sealhulgas Euroopa 
Innovatsiooninõukoguga, liidu säästva 
tehnoloogia alast tipptaset ülemaailmsel 
tasandil. Seetõttu tuleks kõnealuse 
sihipärase toetuse andmisel tugineda 
kindlalt kogemustele, mis on saadud 
programmis „Horisont 2020“ kasutatud 
rahastamisvahenditega, nagu InnovFin – 
ELi rahastamisalgatus novaatoritele, tänu 
millele said innovaatilised ettevõtted 
lihtsama ja kiirema juurdepääsu 
rahastamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Turism on oluline liidu 
majandusharu, kus on Covid-19 pandeemia 
tagajärjel toimunud eriti tõsine langus. 
Programm „InvestEU“ peaks aitama 
tugevdada selle pikaajalist 
konkurentsivõimet, toetades kestlikku, 
innovaatilist ja digiturismi soodustavaid 
meetmeid.

(19) Turism on oluline liidu 
majandusharu, kus on COVID-19 
pandeemia tagajärjel toimumas eriti tõsine 
langus, millel on eriti suured tagajärjed 
väikestele pereettevõtetele ja mis 
prognooside kohaselt kannatavad ka 
prognoositavas tulevikus liikmesriikides, 
Euroopa Liidus ja globaalselt kehtivate 
reisipiirangute tõttu. Programm 
„InvestEU“ peaks aitama tugevdada selle 
pikaajalist konkurentsivõimet, toetades 
tegevusi, mis toetavad turismisektori 
kestlikku, innovaatilist ja digitaalset 
taastumist.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Turism on oluline liidu 
majandusharu, kus on Covid-19 pandeemia 
tagajärjel toimunud eriti tõsine langus. 
Programm „InvestEU“ peaks aitama 
tugevdada selle pikaajalist 
konkurentsivõimet, toetades kestlikku, 
innovaatilist ja digiturismi soodustavaid 
meetmeid.

(19) Turism on oluline liidu 
majandusharu, kus on COVID-19 
pandeemia tagajärjel toimunud eriti tõsine 
langus. Paljude Euroopa piirkondade 
jaoks on turism strateegiline sektor, mis 
toimib kasvu ja tööhõive kordajana. 
Programm „InvestEU“ peaks aitama 
tugevdada selle pikaajalist taastumist, 
konkurentsivõimet ja kestlikkust, toetades 
kestlikku, innovaatilist ja digiturismi 
soodustavaid ja sektori tööhõivet ning 
töötingimusi parandavaid meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 138
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Bogdan Rzońca

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Turism on oluline liidu 
majandusharu, kus on Covid-19 pandeemia 
tagajärjel toimunud eriti tõsine langus. 
Programm „InvestEU“ peaks aitama 
tugevdada selle pikaajalist 
konkurentsivõimet, toetades kestlikku, 
innovaatilist ja digiturismi soodustavaid 
meetmeid.

(19) Turism on oluline liidu 
majandusharu, mis koosneb peamisel 
VKEdest ja kus on COVID-19 pandeemia 
tagajärjel toimunud eriti tõsine langus ning 
mis seisab silmitsi piiratud võimekusega 
üleminekuks vastavalt liidu kestliku 
arenguga seotud eesmärkidele. Programm 
„InvestEU“ peaks aitama tugevdada selle 
pikaajalist konkurentsivõimet, toetades 
kestlikku, innovaatilist ja digiturismi 
soodustavaid meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Turism on oluline liidu 
majandusharu, kus on Covid-19 pandeemia 
tagajärjel toimunud eriti tõsine langus. 
Programm „InvestEU“ peaks aitama 
tugevdada selle pikaajalist 
konkurentsivõimet, toetades kestlikku, 
innovaatilist ja digiturismi soodustavaid 
meetmeid.

(19) Turism on oluline liidu 
majandusharu, kus on COVID-19 
pandeemia tagajärjel toimunud eriti tõsine 
langus. Programm „InvestEU“ peaks 
aitama tugevdada selle pikaajalist 
konkurentsivõimet, toetades kestlikku, 
innovaatilist ja digiturismi soodustavaid 
meetmeid ning parandama tööhõivet ja -
tingimusi selles sektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Turism on oluline liidu 
majandusharu, kus on Covid-19 pandeemia 
tagajärjel toimunud eriti tõsine langus. 
Programm „InvestEU“ peaks aitama 
tugevdada selle pikaajalist 
konkurentsivõimet, toetades kestlikku, 
innovaatilist ja digiturismi soodustavaid 
meetmeid.

(19) Turism on oluline liidu 
majandusharu, kus on COVID-19 
pandeemia tagajärjel toimunud eriti tõsine 
langus. Programm „InvestEU“ peaks 
aitama tugevdada selle pikaajalist 
konkurentsivõimet, toetades kestlikku, 
innovaatilist ja digiturismi, mis toetab 
Euroopa ajalugu ja kultuuri, soodustavaid 
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Tuleb teha kiiresti 
märkimisväärseid jõupingutusi, et 
investeerida digipöördesse ja hoogustada 
seda ning tuua kasu kõikidele liidu 
kodanikele ja ettevõtetele. Tugevale 
digitaalse ühtse turu strateegia 
poliitikaraamistikule peaksid nüüd 
järgnema sama mahukad investeeringud, 
sealhulgas tehisintellekti, kooskõlas 
digitaalse Euroopa programmiga.

(20) Tuleb teha kiiresti 
märkimisväärseid jõupingutusi, et 
investeerida digipöördesse ja hoogustada 
seda ning tuua kasu kõikidele liidu 
kodanikele ja ettevõtetele. Tugevale 
digitaalse ühtse turu strateegia 
poliitikaraamistikule peaksid nüüd 
järgnema sama mahukad investeeringud, 
sealhulgas tehisintellekti, kooskõlas 
digitaalse Euroopa programmiga, 
sealhulgas meetmed, mis maandavad 
mõju tööturule ja kaitsevad tootvate 
üleminekute poolt negatiivselt mõjutatud 
töötajaid.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Tuleb teha kiiresti 
märkimisväärseid jõupingutusi, et 
investeerida digipöördesse ja hoogustada 
seda ning tuua kasu kõikidele liidu 
kodanikele ja ettevõtetele. Tugevale 
digitaalse ühtse turu strateegia 
poliitikaraamistikule peaksid nüüd 
järgnema sama mahukad investeeringud, 
sealhulgas tehisintellekti, kooskõlas 
digitaalse Euroopa programmiga.

(20) Tuleb teha kiiresti 
märkimisväärseid jõupingutusi, et 
investeerida digipöördesse ja hoogustada 
seda ning tuua kasu kõikidele liidu 
kodanikele ja ettevõtetele. Tugevale 
digitaalse ühtse turu strateegia 
poliitikaraamistikule peaksid nüüd 
järgnema sama mahukad investeeringud, 
sealhulgas tehisintellekti, kooskõlas 
digitaalse Euroopa programmiga, 
sealhulgas meetmed, mis maandavad 
mõju tööturule ja kaitsevad tootvate 
üleminekute poolt negatiivselt mõjutatud 
töötajaid.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Tuleb teha kiiresti 
märkimisväärseid jõupingutusi, et 
investeerida digipöördesse ja hoogustada 
seda ning tuua kasu kõikidele liidu 
kodanikele ja ettevõtetele. Tugevale 
digitaalse ühtse turu strateegia 
poliitikaraamistikule peaksid nüüd 
järgnema sama mahukad investeeringud, 
sealhulgas tehisintellekti, kooskõlas 
digitaalse Euroopa programmiga.

(20) Tuleb teha kiiresti 
märkimisväärseid jõupingutusi, et 
investeerida digipöördesse ja hoogustada 
seda, pöörates nõuetekohast tähelepanu 
soolisele digilõhele, ning tuua kasu 
kõikidele liidu kodanikele ja ettevõtetele. 
Tugevale digitaalse ühtse turu strateegia 
poliitikaraamistikule peaksid nüüd 
järgnema sama mahukad investeeringud, 
sealhulgas tehisintellekti, kooskõlas 
digitaalse Euroopa programmiga.

Or. en
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Muudatusettepanek 144
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) VKEd moodustavad liidu 
ettevõtetest üle 99 % ning neil on 
märkimisväärne ja otsustava tähtsusega 
majanduslik väärtus. Siiski on neil raskusi 
rahastamise hankimisega, kuna nendega 
seotud riski peetakse suureks ja neil 
puuduvad piisavad tagatised. Täiendavad 
väljakutsed tulenevad VKEde ja 
sotsiaalsete ettevõtete vajadusest säilitada 
konkurentsivõime ning tegeleda selleks 
digitaliseerimise, rahvusvahelistumise, 
ringmajanduspõhimõtetele ülemineku ja 
innovatsiooniga ning täiendada oma 
töötajate oskusi. Võrreldes suuremate 
ettevõtetega on VKEdel ja sotsiaalsetel 
ettevõtetel juurdepääs vähesematele 
rahastamisallikatele, sest tavaliselt nad ei 
emiteeri võlakirju ning neil on börsidele 
või suurtele institutsionaalsetele 
investoritele vaid piiratud juurdepääs. 
VKEd ja sotsiaalsed ettevõtted kasutavad 
üha rohkem ka selliseid innovaatilisi 
lahendusi nagu kogu ettevõtte või selles 
osaluse omandamine töötajate poolt. 
Rahastamisele juurdepääs on veelgi 
keerulisem VKEde puhul, kelle tegevus 
keskendub immateriaalsele varale. Liidu 
VKEd tuginevad suuresti pankadele ja 
võlapõhisele rahastamisele panga 
arvelduskrediidi, pangalaenude või liisingu 
vormis. Eespool nimetatud väljakutsetega 
silmitsi seisvate VKEde toetamiseks tuleb 
lihtsustada nende juurdepääsu 
rahastamisele ja pakkuda neile 
mitmekesisemaid rahastamisallikaid, et 
suurendada nende võimet rahastada 
tegevuse alustamist, kasvu, innovatsiooni 
ja kestlikku arengut, tagada nende 
konkurentsivõime ja vastupanuvõime 
majandusšokkide suhtes, et muuta 

(21) VKEd moodustavad liidu 
ettevõtetest üle 99 % ning neil on 
märkimisväärne ja otsustava tähtsusega 
majanduslik väärtus. Siiski on neil raskusi 
rahastamise hankimisega, kuna nendega 
seotud riski peetakse suureks ja neil 
puuduvad piisavad tagatised. Täiendavad 
väljakutsed tulenevad VKEde ja 
sotsiaalsete ettevõtete vajadusest säilitada 
konkurentsivõime ning tegeleda selleks 
digitaliseerimise, rahvusvahelistumise, 
ringmajanduspõhimõtetele ülemineku ja 
innovatsiooniga ning täiendada oma 
töötajate oskusi. Võrreldes suuremate 
ettevõtetega on VKEdel ja sotsiaalsetel 
ettevõtetel juurdepääs vähesematele 
rahastamisallikatele, sest tavaliselt nad ei 
emiteeri võlakirju ning neil on börsidele 
või suurtele institutsionaalsetele 
investoritele vaid piiratud juurdepääs. 
VKEd ja sotsiaalsed ettevõtted kasutavad 
üha rohkem ka selliseid innovaatilisi 
lahendusi nagu kogu ettevõtte või selles 
osaluse omandamine töötajate poolt. 
Rahastamisele juurdepääs on veelgi 
keerulisem VKEde puhul, kelle tegevus 
keskendub immateriaalsele varale. Liidu 
VKEd tuginevad suuresti pankadele ja 
võlapõhisele rahastamisele panga 
arvelduskrediidi, pangalaenude või liisingu 
vormis. Eespool nimetatud väljakutsetega 
silmitsi seisvate VKEde toetamiseks tuleb 
lihtsustada nende juurdepääsu 
rahastamisele ja pakkuda neile 
mitmekesisemaid rahastamisallikaid, et 
suurendada nende võimet rahastada 
tegevuse alustamist, kasvu, innovatsiooni 
ja kestlikku arengut, tagada nende 
konkurentsivõime ja vastupanuvõime 
majandusšokkide suhtes, et muuta 
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majandus ja finantssüsteem 
majanduslanguse ajal vastupidavamaks, 
ning säilitada nende võime luua töökohti ja 
sotsiaalset heaolu. Käesolev määrus 
täiendab ka algatusi, mida on juba tehtud 
kapitaliturgude liidu raames. Seetõttu 
peaks InvestEU fond tuginema ettevõtete 
konkurentsivõime ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
programmile (COSME) ja teistele 
tulemuslikele liidu programmidele, 
pakkuma äriühingutele kogu nende 
elutsükli jooksul käibekapitali ja 
investeeringuid, rahastama 
liisingutehinguid ja andma võimaluse 
keskenduda konkreetsetele 
sihipärasematele finantstoodetele. 
InvestEU peaks samuti kasutama 
maksimaalselt ära era- ja avaliku sektori 
fonde, nagu VKEde esmase avaliku 
pakkumise fond, et suunata VKEde 
toetamiseks strateegilise tähtsusega 
äriühingutesse rohkem era- ja avaliku 
sektori omakapitali.

majandus ja finantssüsteem 
majanduslanguse ajal vastupidavamaks, 
ning säilitada nende võime luua töökohti ja 
sotsiaalset heaolu. Käesolev määrus 
täiendab ka algatusi, mida on juba tehtud 
kapitaliturgude liidu raames. Seetõttu 
peaks InvestEU fond tuginema ettevõtete 
konkurentsivõime ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
programmile (COSME) ja teistele 
tulemuslikele liidu programmidele, 
pakkuma äriühingutele kogu nende 
elutsükli jooksul käibekapitali ja 
investeeringuid, rahastama 
liisingutehinguid ja andma võimaluse 
keskenduda konkreetsetele 
sihipärasematele finantstoodetele. 
InvestEU peaks samuti kasutama 
maksimaalselt ära era- ja avaliku sektori 
fonde, nagu VKEde esmase avaliku 
pakkumise fond, et suunata VKEde 
toetamiseks strateegilise tähtsusega 
äriühingutesse rohkem era- ja avaliku 
sektori omakapitali. Käsitleda tuleb ka 
soolist ebavõrdsust, sest naiste loovus ja 
ettevõtluspotentsiaal on majanduskasvu ja 
töökohtade allikas, mida ei ole piisavalt 
kasutatud ning mida tuleks veel edasi 
arendada. Kuigi ELi elanikkonnast 52 % 
on naised, moodustavad nad ainult 
34,4 % ELi füüsilisest isikust ettevõtjatest 
ja 30 % idufirmade ettevõtjatest.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Frances Fitzgerald

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) VKEd moodustavad liidu 
ettevõtetest üle 99 % ning neil on 
märkimisväärne ja otsustava tähtsusega 
majanduslik väärtus. Siiski on neil raskusi 

(21) VKEd moodustavad liidu 
ettevõtetest üle 99 % ning neil on 
märkimisväärne ja otsustava tähtsusega 
majanduslik väärtus, mistõttu vajavad nad 
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rahastamise hankimisega, kuna nendega 
seotud riski peetakse suureks ja neil 
puuduvad piisavad tagatised. Täiendavad 
väljakutsed tulenevad VKEde ja 
sotsiaalsete ettevõtete vajadusest säilitada 
konkurentsivõime ning tegeleda selleks 
digitaliseerimise, rahvusvahelistumise, 
ringmajanduspõhimõtetele ülemineku ja 
innovatsiooniga ning täiendada oma 
töötajate oskusi. Võrreldes suuremate 
ettevõtetega on VKEdel ja sotsiaalsetel 
ettevõtetel juurdepääs vähesematele 
rahastamisallikatele, sest tavaliselt nad ei 
emiteeri võlakirju ning neil on börsidele 
või suurtele institutsionaalsetele 
investoritele vaid piiratud juurdepääs. 
VKEd ja sotsiaalsed ettevõtted kasutavad 
üha rohkem ka selliseid innovaatilisi 
lahendusi nagu kogu ettevõtte või selles 
osaluse omandamine töötajate poolt. 
Rahastamisele juurdepääs on veelgi 
keerulisem VKEde puhul, kelle tegevus 
keskendub immateriaalsele varale. Liidu 
VKEd tuginevad suuresti pankadele ja 
võlapõhisele rahastamisele panga 
arvelduskrediidi, pangalaenude või liisingu 
vormis. Eespool nimetatud väljakutsetega 
silmitsi seisvate VKEde toetamiseks tuleb 
lihtsustada nende juurdepääsu 
rahastamisele ja pakkuda neile 
mitmekesisemaid rahastamisallikaid, et 
suurendada nende võimet rahastada 
tegevuse alustamist, kasvu, innovatsiooni 
ja kestlikku arengut, tagada nende 
konkurentsivõime ja vastupanuvõime 
majandusšokkide suhtes, et muuta 
majandus ja finantssüsteem 
majanduslanguse ajal vastupidavamaks, 
ning säilitada nende võime luua töökohti ja 
sotsiaalset heaolu. Käesolev määrus 
täiendab ka algatusi, mida on juba tehtud 
kapitaliturgude liidu raames. Seetõttu 
peaks InvestEU fond tuginema ettevõtete 
konkurentsivõime ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
programmile (COSME) ja teistele 
tulemuslikele liidu programmidele, 
pakkuma äriühingutele kogu nende 
elutsükli jooksul käibekapitali ja 

programmi „InvestEU“ raames erilist 
tähelepanu. Siiski on neil raskusi 
rahastamise hankimisega, kuna nendega 
seotud riski peetakse suureks ja neil 
puuduvad piisavad tagatised. Täiendavad 
väljakutsed tulenevad VKEde ja 
sotsiaalsete ettevõtete vajadusest säilitada 
konkurentsivõime ning tegeleda selleks 
digitaliseerimise, rahvusvahelistumise, 
ringmajanduspõhimõtetele ülemineku ja 
innovatsiooniga ning täiendada oma 
töötajate oskusi. COVID-19 kriis mõjutas 
VKEsid eriti tugevalt – väidetavalt kuni 
90 % ELi VKEdest kannatas 
majanduslikult, eelkõige teenuste sektoris, 
tootmis-, ehitus-, turismi- ning kultuuri- 
ja loomesektoris. Võrreldes suuremate 
ettevõtetega on VKEdel ja sotsiaalsetel 
ettevõtetel juurdepääs vähesematele 
rahastamisallikatele, sest tavaliselt nad ei 
emiteeri võlakirju ning neil on börsidele 
või suurtele institutsionaalsetele 
investoritele vaid piiratud juurdepääs. 
VKEd ja sotsiaalsed ettevõtted kasutavad 
üha rohkem ka selliseid innovaatilisi 
lahendusi nagu kogu ettevõtte või selles 
osaluse omandamine töötajate poolt. 
Rahastamisele juurdepääs on veelgi 
keerulisem VKEde puhul, kelle tegevus 
keskendub immateriaalsele varale. Liidu 
VKEd tuginevad suuresti pankadele ja 
võlapõhisele rahastamisele panga 
arvelduskrediidi, pangalaenude või liisingu 
vormis. Eespool nimetatud väljakutsetega 
silmitsi seisvate VKEde toetamiseks tuleb 
lihtsustada nende juurdepääsu 
rahastamisele ja pakkuda neile 
mitmekesisemaid rahastamisallikaid, et 
suurendada nende võimet rahastada 
tegevuse alustamist, kasvu, innovatsiooni 
ja kestlikku arengut, tagada nende 
konkurentsivõime ja vastupanuvõime 
majandusšokkide suhtes, et muuta 
majandus ja finantssüsteem 
majanduslanguse ajal vastupidavamaks, 
ning säilitada nende võime luua töökohti ja 
sotsiaalset heaolu. Käesolev määrus 
täiendab ka algatusi, mida on juba tehtud 
kapitaliturgude liidu raames. Seetõttu 
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investeeringuid, rahastama 
liisingutehinguid ja andma võimaluse 
keskenduda konkreetsetele 
sihipärasematele finantstoodetele. 
InvestEU peaks samuti kasutama 
maksimaalselt ära era- ja avaliku sektori 
fonde, nagu VKEde esmase avaliku 
pakkumise fond, et suunata VKEde 
toetamiseks strateegilise tähtsusega 
äriühingutesse rohkem era- ja avaliku 
sektori omakapitali.

peaks InvestEU fond tuginema ettevõtete 
konkurentsivõime ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
programmile (COSME) ja teistele 
tulemuslikele liidu programmidele, 
pakkuma äriühingutele kogu nende 
elutsükli jooksul käibekapitali ja 
investeeringuid, rahastama 
liisingutehinguid ja andma võimaluse 
keskenduda konkreetsetele 
sihipärasematele finantstoodetele. 
InvestEU peaks samuti kasutama 
maksimaalselt ära era- ja avaliku sektori 
fonde, nagu VKEde esmase avaliku 
pakkumise fond, et suunata VKEde 
toetamiseks strateegilise tähtsusega 
äriühingutesse rohkem era- ja avaliku 
sektori omakapitali.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) VKEd moodustavad liidu 
ettevõtetest üle 99 % ning neil on 
märkimisväärne ja otsustava tähtsusega 
majanduslik väärtus. Siiski on neil raskusi 
rahastamise hankimisega, kuna nendega 
seotud riski peetakse suureks ja neil 
puuduvad piisavad tagatised. Täiendavad 
väljakutsed tulenevad VKEde ja 
sotsiaalsete ettevõtete vajadusest säilitada 
konkurentsivõime ning tegeleda selleks 
digitaliseerimise, rahvusvahelistumise, 
ringmajanduspõhimõtetele ülemineku ja 
innovatsiooniga ning täiendada oma 
töötajate oskusi. Võrreldes suuremate 
ettevõtetega on VKEdel ja sotsiaalsetel 
ettevõtetel juurdepääs vähesematele 
rahastamisallikatele, sest tavaliselt nad ei 
emiteeri võlakirju ning neil on börsidele 

(21) VKEd moodustavad liidu 
ettevõtetest üle 99 % ning neil on 
märkimisväärne ja otsustava tähtsusega 
majanduslik väärtus. Siiski on neil raskusi 
rahastamise hankimisega, kuna nendega 
seotud riski peetakse suureks ja neil 
puuduvad piisavad tagatised. Täiendavad 
väljakutsed tulenevad VKEde ja 
sotsiaalsete ettevõtete vajadusest säilitada 
konkurentsivõime ning tegeleda selleks 
digitaliseerimise, rahvusvahelistumise, 
ringmajanduspõhimõtetele ülemineku ja 
innovatsiooniga ning täiendada oma 
töötajate oskusi. Võrreldes suuremate 
ettevõtetega on VKEdel ja sotsiaalsetel 
ettevõtetel juurdepääs vähesematele 
rahastamisallikatele, sest tavaliselt nad ei 
emiteeri võlakirju ning neil on börsidele 
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või suurtele institutsionaalsetele 
investoritele vaid piiratud juurdepääs. 
VKEd ja sotsiaalsed ettevõtted kasutavad 
üha rohkem ka selliseid innovaatilisi 
lahendusi nagu kogu ettevõtte või selles 
osaluse omandamine töötajate poolt. 
Rahastamisele juurdepääs on veelgi 
keerulisem VKEde puhul, kelle tegevus 
keskendub immateriaalsele varale. Liidu 
VKEd tuginevad suuresti pankadele ja 
võlapõhisele rahastamisele panga 
arvelduskrediidi, pangalaenude või liisingu 
vormis. Eespool nimetatud väljakutsetega 
silmitsi seisvate VKEde toetamiseks tuleb 
lihtsustada nende juurdepääsu 
rahastamisele ja pakkuda neile 
mitmekesisemaid rahastamisallikaid, et 
suurendada nende võimet rahastada 
tegevuse alustamist, kasvu, innovatsiooni 
ja kestlikku arengut, tagada nende 
konkurentsivõime ja vastupanuvõime 
majandusšokkide suhtes, et muuta 
majandus ja finantssüsteem 
majanduslanguse ajal vastupidavamaks, 
ning säilitada nende võime luua töökohti ja 
sotsiaalset heaolu. Käesolev määrus 
täiendab ka algatusi, mida on juba tehtud 
kapitaliturgude liidu raames. Seetõttu 
peaks InvestEU fond tuginema ettevõtete 
konkurentsivõime ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
programmile (COSME) ja teistele 
tulemuslikele liidu programmidele, 
pakkuma äriühingutele kogu nende 
elutsükli jooksul käibekapitali ja 
investeeringuid, rahastama 
liisingutehinguid ja andma võimaluse 
keskenduda konkreetsetele 
sihipärasematele finantstoodetele. 
InvestEU peaks samuti kasutama 
maksimaalselt ära era- ja avaliku sektori 
fonde, nagu VKEde esmase avaliku 
pakkumise fond, et suunata VKEde 
toetamiseks strateegilise tähtsusega 
äriühingutesse rohkem era- ja avaliku 
sektori omakapitali.

või suurtele institutsionaalsetele 
investoritele vaid piiratud juurdepääs. 
VKEd ja sotsiaalsed ettevõtted kasutavad 
üha rohkem ka selliseid innovaatilisi 
lahendusi nagu kogu ettevõtte või selles 
osaluse omandamine töötajate poolt. 
Rahastamisele juurdepääs on veelgi 
keerulisem VKEde puhul, kelle tegevus 
keskendub immateriaalsele varale. Liidu 
VKEd tuginevad suuresti pankadele ja 
võlapõhisele rahastamisele panga 
arvelduskrediidi, pangalaenude või liisingu 
vormis. Eespool nimetatud väljakutsetega 
silmitsi seisvate VKEde toetamiseks tuleb 
lihtsustada nende juurdepääsu 
rahastamisele ja pakkuda neile 
mitmekesisemaid rahastamisallikaid, et 
suurendada nende võimet rahastada 
tegevuse alustamist, kasvu, innovatsiooni 
ja kestlikku arengut, tagada nende 
konkurentsivõime ja vastupanuvõime 
majandusšokkide suhtes, et muuta 
majandus ja finantssüsteem 
majanduslanguse ajal vastupidavamaks, 
ning säilitada nende võime luua töökohti ja 
sotsiaalset heaolu. Käesolev määrus 
täiendab ka algatusi, mida on juba tehtud 
kapitaliturgude liidu raames. Seetõttu 
peaks InvestEU fond tuginema ettevõtete 
konkurentsivõime ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
programmile (COSME) ja teistele 
tulemuslikele liidu programmidele, 
pakkuma äriühingutele kogu nende 
elutsükli jooksul käibekapitali ja 
investeeringuid, rahastama 
liisingutehinguid ja andma võimaluse 
keskenduda konkreetsetele 
sihipärasematele finantstoodetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 147
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) VKEd moodustavad liidu 
ettevõtetest üle 99 % ning neil on 
märkimisväärne ja otsustava tähtsusega 
majanduslik väärtus. Siiski on neil raskusi 
rahastamise hankimisega, kuna nendega 
seotud riski peetakse suureks ja neil 
puuduvad piisavad tagatised. Täiendavad 
väljakutsed tulenevad VKEde ja 
sotsiaalsete ettevõtete vajadusest säilitada 
konkurentsivõime ning tegeleda selleks 
digitaliseerimise, rahvusvahelistumise, 
ringmajanduspõhimõtetele ülemineku ja 
innovatsiooniga ning täiendada oma 
töötajate oskusi. Võrreldes suuremate 
ettevõtetega on VKEdel ja sotsiaalsetel 
ettevõtetel juurdepääs vähesematele 
rahastamisallikatele, sest tavaliselt nad ei 
emiteeri võlakirju ning neil on börsidele 
või suurtele institutsionaalsetele 
investoritele vaid piiratud juurdepääs. 
VKEd ja sotsiaalsed ettevõtted kasutavad 
üha rohkem ka selliseid innovaatilisi 
lahendusi nagu kogu ettevõtte või selles 
osaluse omandamine töötajate poolt. 
Rahastamisele juurdepääs on veelgi 
keerulisem VKEde puhul, kelle tegevus 
keskendub immateriaalsele varale. Liidu 
VKEd tuginevad suuresti pankadele ja 
võlapõhisele rahastamisele panga 
arvelduskrediidi, pangalaenude või liisingu 
vormis. Eespool nimetatud väljakutsetega 
silmitsi seisvate VKEde toetamiseks tuleb 
lihtsustada nende juurdepääsu 
rahastamisele ja pakkuda neile 
mitmekesisemaid rahastamisallikaid, et 
suurendada nende võimet rahastada 
tegevuse alustamist, kasvu, innovatsiooni 
ja kestlikku arengut, tagada nende 

(21) VKEd moodustavad liidu 
ettevõtetest üle 99 % ning neil on 
märkimisväärne ja otsustava tähtsusega 
majanduslik väärtus. Siiski on neil suuri 
raskusi rahastamise hankimisega ja 
rahastamise hankimisel, kuna nendega 
seotud riski peetakse suureks ja neil 
puuduvad piisavad tagatised, millel on 
negatiivne mõju tööhõive tasemetele ja 
töökvaliteedile. Täiendavad väljakutsed 
tulenevad VKEde ja sotsiaalsete ettevõtete 
vajadusest säilitada konkurentsivõime ning 
tegeleda selleks digitaliseerimise, 
rahvusvahelistumise, 
ringmajanduspõhimõtetele ülemineku ja 
innovatsiooniga ning täiendada oma 
töötajate oskusi. Võrreldes suuremate 
ettevõtetega on VKEdel ja sotsiaalsetel 
ettevõtetel juurdepääs vähesematele 
rahastamisallikatele, sest tavaliselt nad ei 
emiteeri võlakirju ning neil on börsidele 
või suurtele institutsionaalsetele 
investoritele vaid piiratud juurdepääs. 
VKEd ja sotsiaalsed ettevõtted kasutavad 
üha rohkem ka selliseid innovaatilisi 
lahendusi nagu kogu ettevõtte või selles 
osaluse omandamine töötajate poolt. 
Rahastamisele juurdepääs on veelgi 
keerulisem VKEde puhul, kelle tegevus 
keskendub immateriaalsele varale. Liidu 
VKEd tuginevad suuresti pankadele ja 
võlapõhisele rahastamisele panga 
arvelduskrediidi, pangalaenude või liisingu 
vormis. Eespool nimetatud väljakutsetega 
silmitsi seisvate VKEde toetamiseks tuleb 
lihtsustada nende juurdepääsu 
rahastamisele ja pakkuda neile 
mitmekesisemaid rahastamisallikaid, et 
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konkurentsivõime ja vastupanuvõime 
majandusšokkide suhtes, et muuta 
majandus ja finantssüsteem 
majanduslanguse ajal vastupidavamaks, 
ning säilitada nende võime luua töökohti ja 
sotsiaalset heaolu. Käesolev määrus 
täiendab ka algatusi, mida on juba tehtud 
kapitaliturgude liidu raames. Seetõttu 
peaks InvestEU fond tuginema ettevõtete 
konkurentsivõime ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
programmile (COSME) ja teistele 
tulemuslikele liidu programmidele, 
pakkuma äriühingutele kogu nende 
elutsükli jooksul käibekapitali ja 
investeeringuid, rahastama 
liisingutehinguid ja andma võimaluse 
keskenduda konkreetsetele 
sihipärasematele finantstoodetele. 
InvestEU peaks samuti kasutama 
maksimaalselt ära era- ja avaliku sektori 
fonde, nagu VKEde esmase avaliku 
pakkumise fond, et suunata VKEde 
toetamiseks strateegilise tähtsusega 
äriühingutesse rohkem era- ja avaliku 
sektori omakapitali.

suurendada nende võimet rahastada 
tegevuse alustamist, kasvu, innovatsiooni 
ja kestlikku arengut, tagada nende 
konkurentsivõime ja vastupanuvõime 
majandusšokkide suhtes, et muuta 
majandus ja finantssüsteem 
majanduslanguse ajal vastupidavamaks, 
ning säilitada ja veelgi parandada nende 
võimet luua kvaliteetseid töökohti ja 
toetada sotsiaalset heaolu. Käesolev 
määrus täiendab ka algatusi, mida on juba 
tehtud kapitaliturgude liidu raames. 
Seetõttu peaks InvestEU fond tuginema 
ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate 
programmile (COSME) ja teistele 
tulemuslikele liidu programmidele, 
pakkuma äriühingutele kogu nende 
elutsükli jooksul käibekapitali ja 
investeeringuid, rahastama 
liisingutehinguid ja andma võimaluse 
keskenduda konkreetsetele 
sihipärasematele finantstoodetele. 
InvestEU peaks samuti kasutama 
maksimaalselt ära era- ja avaliku sektori 
fonde, nagu VKEde esmase avaliku 
pakkumise fond, et suunata VKEde 
toetamiseks strateegilise tähtsusega 
äriühingutesse rohkem era- ja avaliku 
sektori omakapitali.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) VKEd moodustavad liidu 
ettevõtetest üle 99 % ning neil on 
märkimisväärne ja otsustava tähtsusega 
majanduslik väärtus. Siiski on neil raskusi 
rahastamise hankimisega, kuna nendega 
seotud riski peetakse suureks ja neil 

(21) VKEd moodustavad liidu 
ettevõtetest üle 99 % ning neil on 
märkimisväärne ja otsustava tähtsusega 
majanduslik väärtus. Siiski on neil raskusi 
rahastamise hankimisega, kuna nendega 
seotud riski peetakse suureks ja neil 
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puuduvad piisavad tagatised. Täiendavad 
väljakutsed tulenevad VKEde ja 
sotsiaalsete ettevõtete vajadusest säilitada 
konkurentsivõime ning tegeleda selleks 
digitaliseerimise, rahvusvahelistumise, 
ringmajanduspõhimõtetele ülemineku ja 
innovatsiooniga ning täiendada oma 
töötajate oskusi. Võrreldes suuremate 
ettevõtetega on VKEdel ja sotsiaalsetel 
ettevõtetel juurdepääs vähesematele 
rahastamisallikatele, sest tavaliselt nad ei 
emiteeri võlakirju ning neil on börsidele 
või suurtele institutsionaalsetele 
investoritele vaid piiratud juurdepääs. 
VKEd ja sotsiaalsed ettevõtted kasutavad 
üha rohkem ka selliseid innovaatilisi 
lahendusi nagu kogu ettevõtte või selles 
osaluse omandamine töötajate poolt. 
Rahastamisele juurdepääs on veelgi 
keerulisem VKEde puhul, kelle tegevus 
keskendub immateriaalsele varale. Liidu 
VKEd tuginevad suuresti pankadele ja 
võlapõhisele rahastamisele panga 
arvelduskrediidi, pangalaenude või liisingu 
vormis. Eespool nimetatud väljakutsetega 
silmitsi seisvate VKEde toetamiseks tuleb 
lihtsustada nende juurdepääsu 
rahastamisele ja pakkuda neile 
mitmekesisemaid rahastamisallikaid, et 
suurendada nende võimet rahastada 
tegevuse alustamist, kasvu, innovatsiooni 
ja kestlikku arengut, tagada nende 
konkurentsivõime ja vastupanuvõime 
majandusšokkide suhtes, et muuta 
majandus ja finantssüsteem 
majanduslanguse ajal vastupidavamaks, 
ning säilitada nende võime luua töökohti ja 
sotsiaalset heaolu. Käesolev määrus 
täiendab ka algatusi, mida on juba tehtud 
kapitaliturgude liidu raames. Seetõttu 
peaks InvestEU fond tuginema ettevõtete 
konkurentsivõime ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
programmile (COSME) ja teistele 
tulemuslikele liidu programmidele, 
pakkuma äriühingutele kogu nende 
elutsükli jooksul käibekapitali ja 
investeeringuid, rahastama 
liisingutehinguid ja andma võimaluse 

puuduvad piisavad tagatised. Lisaks on 
sellel negatiivne mõju tööhõive tasemetele 
ja töö kvaliteedile. Täiendavad väljakutsed 
tulenevad VKEde ja sotsiaalsete ettevõtete 
vajadusest säilitada konkurentsivõime ning 
tegeleda selleks digitaliseerimise, 
rahvusvahelistumise, 
ringmajanduspõhimõtetele ülemineku ja 
innovatsiooniga ning täiendada oma 
töötajate oskusi. Võrreldes suuremate 
ettevõtetega on VKEdel ja sotsiaalsetel 
ettevõtetel juurdepääs vähesematele 
rahastamisallikatele, sest tavaliselt nad ei 
emiteeri võlakirju ning neil on börsidele 
või suurtele institutsionaalsetele 
investoritele vaid piiratud juurdepääs. 
VKEd ja sotsiaalsed ettevõtted kasutavad 
üha rohkem ka selliseid innovaatilisi 
lahendusi nagu kogu ettevõtte või selles 
osaluse omandamine töötajate poolt. 
Rahastamisele juurdepääs on veelgi 
keerulisem VKEde puhul, kelle tegevus 
keskendub immateriaalsele varale. Liidu 
VKEd tuginevad suuresti pankadele ja 
võlapõhisele rahastamisele panga 
arvelduskrediidi, pangalaenude või liisingu 
vormis. Eespool nimetatud väljakutsetega 
silmitsi seisvate VKEde toetamiseks tuleb 
lihtsustada nende juurdepääsu 
rahastamisele ja pakkuda neile 
mitmekesisemaid rahastamisallikaid, et 
suurendada nende võimet rahastada 
tegevuse alustamist, kasvu, innovatsiooni 
ja kestlikku arengut, tagada nende 
konkurentsivõime ja vastupanuvõime 
majandusšokkide suhtes, et muuta 
majandus ja finantssüsteem 
majanduslanguse ajal vastupidavamaks, 
ning säilitada nende võime luua töökohti ja 
sotsiaalset heaolu. Käesolev määrus 
täiendab ka algatusi, mida on juba tehtud 
kapitaliturgude liidu raames. Seetõttu 
peaks InvestEU fond tuginema ettevõtete 
konkurentsivõime ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
programmile (COSME) ja teistele 
tulemuslikele liidu programmidele, 
pakkuma äriühingutele kogu nende 
elutsükli jooksul käibekapitali ja 
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keskenduda konkreetsetele 
sihipärasematele finantstoodetele. 
InvestEU peaks samuti kasutama 
maksimaalselt ära era- ja avaliku sektori 
fonde, nagu VKEde esmase avaliku 
pakkumise fond, et suunata VKEde 
toetamiseks strateegilise tähtsusega 
äriühingutesse rohkem era- ja avaliku 
sektori omakapitali.

investeeringuid, rahastama 
liisingutehinguid ja andma võimaluse 
keskenduda konkreetsetele 
sihipärasematele finantstoodetele. 
InvestEU peaks samuti kasutama 
maksimaalselt ära era- ja avaliku sektori 
fonde, nagu VKEde esmase avaliku 
pakkumise fond, et suunata VKEde 
toetamiseks strateegilise tähtsusega 
äriühingutesse rohkem era- ja avaliku 
sektori omakapitali.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21a) ELi toimimise lepingu artiklis 8 
sätestatakse kõikides ELi 
tegevusvaldkondades soolise aspekti 
arvestamise põhimõte. Soolise aspekti 
arvestamise nõuetekohaseks 
rakendamiseks on vaja piisavaid 
vahendeid ning läbipaistvust soolise 
võrdõiguslikkuse edendamise ja soolise 
diskrimineerimise vastase võitluse 
eelarveridadel. Kõigisse programmi 
„InvestEU“ töö- ja 
otsustamisprotsessidesse tuleks lisada 
sooline perspektiiv, tagada, et komiteedes 
ja projektimeeskondades valitseb sooline 
tasakaal ning et fondi rakendamine 
edendab soolist võrdõiguslikkust vastavalt 
ELi soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise kohustustele. InvestEU 
raames rahastatavad projektid peaksid 
edendama naiste ja meeste 
võrdõiguslikkust, eelkõige teadustöös ja 
innovatsioonis, käsitledes soolise 
ebavõrdsuse põhjuseid, kasutades 
täielikult ära nii nais- kui ka 
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meesteadlaste potentsiaali ning kaasates 
soolise mõõtme teadustöö ja innovatsiooni 
sisusse. Samuti tuleb erilist tähelepanu 
pöörata soolise tasakaalu tagamisele 
hindamiskomisjonides ning muudes 
asjaomastes nõuande- ja 
eksperdirühmades. Samuti tuleb tegevuses 
püüelda ELi lepingu artiklites 2 ja 3, ELi 
toimimise lepingu artiklis 8 ja 
direktiivis 2006/54/EÜ (meeste ja naiste 
võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise 
põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja 
elukutse küsimustes) sätestatud naiste ja 
meeste võrdõiguslikkuse põhimõtete 
rakendamise poole.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Nagu on märgitud komisjoni 
26. aprilli 2017. aasta aruteludokumendis 
Euroopa sotsiaalse mõõtme kohta ja 
Euroopa sotsiaalõiguste sammast käsitlevas 
teatises ning ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsiooni liidu raamistikus ja 
14. jaanuari 2020. aasta teatises „Tugev 
sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute 
jaoks“, on kaasavama ja õiglasema liidu 
loomine liidu jaoks keskse tähtsusega 
ebavõrdsuse vähendamisel ja sotsiaalse 
kaasamise edendamisel Euroopas. 
Võimaluste ebavõrdsus mõjutab eelkõige 
juurdepääsu haridusele, koolitusele, 
kultuurile, tööhõivele, tervishoiule ja 
sotsiaalteenustele. Investeeringud 
sotsiaalvaldkonna, oskuste arendamise ja 
inimkapitaliga seotud majandusharudesse 
ning haavatavate elanikkonnarühmade 
ühiskonda integreerimisse võivad 

(22) Nagu on märgitud komisjoni 
26. aprilli 2017. aasta aruteludokumendis 
Euroopa sotsiaalse mõõtme kohta ja 
Euroopa sotsiaalõiguste sammast käsitlevas 
teatises ning ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsiooni liidu raamistikus ja 
14. jaanuari 2020. aasta teatises „Tugev 
sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute 
jaoks“, on kaasavama ja õiglasema liidu 
loomine liidu jaoks keskse tähtsusega 
ebavõrdsuse vähendamisel ja sotsiaalse 
kaasamise edendamisel Euroopas. 
Võimaluste ebavõrdsus mõjutab eelkõige 
juurdepääsu haridusele, koolitusele, 
kultuurile, tööhõivele, tervishoiule ja 
sotsiaalteenustele. Investeeringud 
sotsiaalvaldkonna, oskuste arendamise ja 
inimkapitaliga seotud majandusharudesse 
ning haavatavate elanikkonnarühmade 
ühiskonda kaasamisse võivad laiendada 
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laiendada majanduslikke võimalusi, eriti 
juhul, kui neid koordineeritakse liidu 
tasandil. InvestEU fondi tuleks kasutada 
selleks, et toetada investeeringuid 
haridusse ja koolitusse, kaasa arvatud 
töötajate ümberõppesse ja 
täienduskoolitusse, sealhulgas 
piirkondades, mis sõltuvad CO2-mahukast 
tööstusest ja mida mõjutab struktuurne 
üleminek vähese CO2-heitega majandusele. 
Seda tuleks samuti kasutada selleks, et 
toetada projekte, millel on positiivne 
sotsiaalne mõju ja mis parandavad 
sotsiaalset kaasatust, aidates suurendada 
kõigis piirkondades tööhõivet, eelkõige 
madala kvalifikatsiooniga ja pikaajaliste 
töötute hulgas, ja parandada olukorda 
seoses soolise võrdõiguslikkuse, võrdsete 
võimaluste, mittediskrimineerimise, 
juurdepääsu, põlvkondadevahelise 
solidaarsuse, tervishoiu ja sotsiaalteenuste, 
sotsiaaleluruumide, kodutuse, digitaalse 
kaasatuse, kogukonna arengu ning noorte 
rolli ja kohaga ühiskonnas, samuti seoses 
haavatavate elanikkonnarühmadega, 
sealhulgas kolmandate riikide kodanikega. 
Lisaks tuleks programmist „InvestEU“ 
toetada sotsiaalse eesmärgiga Euroopa 
kultuuri- ja loometegevust.

majanduslikke võimalusi, eriti juhul, kui 
neid koordineeritakse liidu tasandil. 
InvestEU fondi tuleks kasutada selleks, et 
toetada investeeringuid haridusse ja 
koolitusse, kaasa arvatud töötajate 
ümberõppesse ja täienduskoolitusse ning 
ettevõtlusalasesse haridusse, sealhulgas 
piirkondades, mis sõltuvad CO2-mahukast 
tööstusest ja mida mõjutab struktuurne 
üleminek vähese CO2-heitega majandusele, 
ning selleks, et edendada 
tööhõivevõimalusi digitaalse tuleviku 
jaoks olulistes sektorites. Seda tuleks 
samuti kasutada selleks, et toetada 
projekte, millel on positiivne sotsiaalne 
mõju, muu hulgas edendades 
põlvkondadevahelist mõistmist, ja mis 
parandavad sotsiaalset kaasatust, aidates 
suurendada kõigis piirkondades tööhõivet, 
eelkõige madala kvalifikatsiooniga ja 
pikaajaliste töötute ja vaeghõivatute 
hulgas, ning edendada soolist 
võrdõiguslikkust, tegeledes tööturu 
segregatsiooniga, kaotades soolised 
erinevused tööhõives ning palga- ja 
pensionilõhed, edendades töö- ja eraelu 
tasakaalu, parandades võrdseid võimalusi 
ja võrdset kohtlemist töökohal, 
mittediskrimineerimist, juurdepääsu, 
põlvkondadevahelist solidaarsust, 
tervishoiu- ja sotsiaalteenuste sektorit, 
sotsiaaleluruume, kodutuse probleemi, 
digitaalset kaasatust, kogukonna arengut 
ning noorte, samuti haavatavate 
elanikkonnarühmade, sealhulgas 
kolmandate riikide kodanike rolli ja kohta 
ühiskonnas. Lisaks tuleks programmist 
„InvestEU“ toetada sotsiaalse eesmärgiga 
Euroopa kultuuri- ja loometegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Nagu on märgitud komisjoni 
26. aprilli 2017. aasta aruteludokumendis 
Euroopa sotsiaalse mõõtme kohta ja 
Euroopa sotsiaalõiguste sammast käsitlevas 
teatises ning ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsiooni liidu raamistikus ja 
14. jaanuari 2020. aasta teatises „Tugev 
sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute 
jaoks“, on kaasavama ja õiglasema liidu 
loomine liidu jaoks keskse tähtsusega 
ebavõrdsuse vähendamisel ja sotsiaalse 
kaasamise edendamisel Euroopas. 
Võimaluste ebavõrdsus mõjutab eelkõige 
juurdepääsu haridusele, koolitusele, 
kultuurile, tööhõivele, tervishoiule ja 
sotsiaalteenustele. Investeeringud 
sotsiaalvaldkonna, oskuste arendamise ja 
inimkapitaliga seotud majandusharudesse 
ning haavatavate elanikkonnarühmade 
ühiskonda integreerimisse võivad 
laiendada majanduslikke võimalusi, eriti 
juhul, kui neid koordineeritakse liidu 
tasandil. InvestEU fondi tuleks kasutada 
selleks, et toetada investeeringuid 
haridusse ja koolitusse, kaasa arvatud 
töötajate ümberõppesse ja 
täienduskoolitusse, sealhulgas 
piirkondades, mis sõltuvad CO2-mahukast 
tööstusest ja mida mõjutab struktuurne 
üleminek vähese CO2-heitega majandusele. 
Seda tuleks samuti kasutada selleks, et 
toetada projekte, millel on positiivne 
sotsiaalne mõju ja mis parandavad 
sotsiaalset kaasatust, aidates suurendada 
kõigis piirkondades tööhõivet, eelkõige 
madala kvalifikatsiooniga ja pikaajaliste 
töötute hulgas, ja parandada olukorda 
seoses soolise võrdõiguslikkuse, võrdsete 
võimaluste, mittediskrimineerimise, 
juurdepääsu, põlvkondadevahelise 
solidaarsuse, tervishoiu ja sotsiaalteenuste, 
sotsiaaleluruumide, kodutuse, digitaalse 
kaasatuse, kogukonna arengu ning noorte 
rolli ja kohaga ühiskonnas, samuti seoses 
haavatavate elanikkonnarühmadega, 

(22) Nagu on märgitud komisjoni 
26. aprilli 2017. aasta aruteludokumendis 
Euroopa sotsiaalse mõõtme kohta ja 
Euroopa sotsiaalõiguste sammast käsitlevas 
teatises ning ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsiooni liidu raamistikus ja 
14. jaanuari 2020. aasta teatises „Tugev 
sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute 
jaoks“, on kaasavama ja õiglasema liidu 
loomine liidu jaoks keskse tähtsusega 
ebavõrdsuse vähendamisel ja sotsiaalse 
kaasamise edendamisel Euroopas. 
Võimaluste ebavõrdsus mõjutab eelkõige 
juurdepääsu haridusele, koolitusele, 
kultuurile, tööhõivele, tervishoiule ja 
sotsiaalteenustele. Investeeringud 
sotsiaalvaldkonna, oskuste arendamise ja 
inimkapitaliga seotud majandusharudesse 
ning haavatavate elanikkonnarühmade 
ühiskonda integreerimisse võivad 
laiendada majanduslikke võimalusi, eriti 
juhul, kui neid koordineeritakse liidu 
tasandil. Võttes arvesse olulist vajadust 
investeerida sotsiaalsesse taristusse ja 
sotsiaalteenuste, tervishoiuteenuste, 
hariduse, hoolduse ja sotsiaalse 
majutusega seotud projektidesse, tuleks 
InvestEU fondi kasutada selleks, et toetada 
investeeringuid haridusse ja koolitusse, 
kaasa arvatud töötajate ümberõppesse ja 
täienduskoolitusse, sealhulgas 
piirkondades, mis sõltuvad CO2-mahukast 
tööstusest ja mida mõjutab struktuurne 
üleminek vähese CO2-heitega majandusele. 
Seda tuleks samuti kasutada selleks, et 
toetada projekte, millel on positiivne 
sotsiaalne mõju ja mis parandavad 
sotsiaalset kaasatust, aidates suurendada 
kõigis piirkondades tööhõivet, eelkõige 
madala kvalifikatsiooniga ja pikaajaliste 
töötute hulgas, ja parandada olukorda 
seoses soolise võrdõiguslikkuse, võrdsete 
võimaluste, mittediskrimineerimise, 
sealhulgas töö ja eraelu tasakaalu 
toetavate tööhõive vormide ja paremate 
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sealhulgas kolmandate riikide kodanikega. 
Lisaks tuleks programmist „InvestEU“ 
toetada sotsiaalse eesmärgiga Euroopa 
kultuuri- ja loometegevust.

hoolduskohustuste jaotuse, juurdepääsu, 
põlvkondadevahelise solidaarsuse, 
tervishoiu ja sotsiaalteenuste, 
sotsiaaleluruumide, kodutuse, digitaalse 
kaasatuse, kogukonna arengu ning noorte 
rolli ja kohaga ühiskonnas, samuti seoses 
haavatavate elanikkonnarühmadega, 
sealhulgas kolmandate riikide kodanikega. 
Lisaks tuleks programmist „InvestEU“ 
toetada sotsiaalse eesmärgiga Euroopa 
kultuuri- ja loometegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Nagu on märgitud komisjoni 
26. aprilli 2017. aasta aruteludokumendis 
Euroopa sotsiaalse mõõtme kohta ja 
Euroopa sotsiaalõiguste sammast käsitlevas 
teatises ning ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsiooni liidu raamistikus ja 
14. jaanuari 2020. aasta teatises „Tugev 
sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute 
jaoks“, on kaasavama ja õiglasema liidu 
loomine liidu jaoks keskse tähtsusega 
ebavõrdsuse vähendamisel ja sotsiaalse 
kaasamise edendamisel Euroopas. 
Võimaluste ebavõrdsus mõjutab eelkõige 
juurdepääsu haridusele, koolitusele, 
kultuurile, tööhõivele, tervishoiule ja 
sotsiaalteenustele. Investeeringud 
sotsiaalvaldkonna, oskuste arendamise ja 
inimkapitaliga seotud majandusharudesse 
ning haavatavate elanikkonnarühmade 
ühiskonda integreerimisse võivad 
laiendada majanduslikke võimalusi, eriti 
juhul, kui neid koordineeritakse liidu 
tasandil. InvestEU fondi tuleks kasutada 
selleks, et toetada investeeringuid 
haridusse ja koolitusse, kaasa arvatud 

(22) Nagu on märgitud komisjoni 
26. aprilli 2017. aasta aruteludokumendis 
Euroopa sotsiaalse mõõtme kohta ja 
Euroopa sotsiaalõiguste sammast käsitlevas 
teatises ning ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsiooni liidu raamistikus ja 
14. jaanuari 2020. aasta teatises „Tugev 
sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute 
jaoks“, on kaasavama ja õiglasema liidu 
loomine liidu jaoks keskse tähtsusega 
ebavõrdsuse vähendamisel ja sotsiaalse 
kaasamise edendamisel Euroopas. 
Võimaluste ebavõrdsus mõjutab eelkõige 
juurdepääsu haridusele, koolitusele, 
kultuurile, tööhõivele, tervishoiule ja 
sotsiaalteenustele. Investeeringud 
sotsiaalvaldkonna, oskuste arendamise ja 
inimkapitaliga seotud majandusharudesse 
ning haavatavate elanikkonnarühmade 
ühiskonda integreerimisse võivad 
laiendada majanduslikke võimalusi, eriti 
juhul, kui neid koordineeritakse liidu 
tasandil. InvestEU fondi tuleks kasutada 
selleks, et toetada investeeringuid 
haridusse ja koolitusse, Euroopa uue 
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töötajate ümberõppesse ja 
täienduskoolitusse, sealhulgas 
piirkondades, mis sõltuvad CO2-mahukast 
tööstusest ja mida mõjutab struktuurne 
üleminek vähese CO2-heitega majandusele. 
Seda tuleks samuti kasutada selleks, et 
toetada projekte, millel on positiivne 
sotsiaalne mõju ja mis parandavad 
sotsiaalset kaasatust, aidates suurendada 
kõigis piirkondades tööhõivet, eelkõige 
madala kvalifikatsiooniga ja pikaajaliste 
töötute hulgas, ja parandada olukorda 
seoses soolise võrdõiguslikkuse, võrdsete 
võimaluste, mittediskrimineerimise, 
juurdepääsu, põlvkondadevahelise 
solidaarsuse, tervishoiu ja sotsiaalteenuste, 
sotsiaaleluruumide, kodutuse, digitaalse 
kaasatuse, kogukonna arengu ning noorte 
rolli ja kohaga ühiskonnas, samuti seoses 
haavatavate elanikkonnarühmadega, 
sealhulgas kolmandate riikide kodanikega. 
Lisaks tuleks programmist „InvestEU“ 
toetada sotsiaalse eesmärgiga Euroopa 
kultuuri- ja loometegevust.

oskuste tegevuskava eesmärkide 
saavutamisesse, kaasa arvatud töötajate 
ümberõppesse ja täienduskoolitusse, 
sealhulgas piirkondades, mis sõltuvad CO2-
mahukast tööstusest ja mida mõjutab 
struktuurne üleminek vähese CO2-heitega 
majandusele. Seda tuleks samuti kasutada 
selleks, et toetada projekte, millel on 
positiivne sotsiaalne mõju ja mis 
parandavad sotsiaalset kaasatust, eelkõige 
toetades sotsiaalsete võlakirjade ja 
sotsiaalsete tulemustega seotud lepingute 
kasutamist, aidates suurendada kõigis 
piirkondades tööhõivet, eelkõige madala 
kvalifikatsiooniga ja pikaajaliste töötute 
hulgas, ja parandada olukorda seoses 
soolise võrdõiguslikkuse, võrdsete 
võimaluste, mittediskrimineerimise, 
juurdepääsu, põlvkondadevahelise 
solidaarsuse, tervishoiu ja sotsiaalteenuste, 
sotsiaaleluruumide, kodutuse, digitaalse 
kaasatuse, kogukonna arengu ning noorte 
rolli ja kohaga ühiskonnas, samuti seoses 
haavatavate elanikkonnarühmadega, 
sealhulgas kolmandate riikide kodanikega. 
Lisaks tuleks programmist „InvestEU“ 
toetada sotsiaalse eesmärgiga Euroopa 
kultuuri- ja loometegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Sabine Verheyen
kultuuri- ja hariduskomisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Nagu on märgitud komisjoni 
26. aprilli 2017. aasta aruteludokumendis 
Euroopa sotsiaalse mõõtme kohta ja 
Euroopa sotsiaalõiguste sammast käsitlevas 
teatises ning ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsiooni liidu raamistikus ja 
14. jaanuari 2020. aasta teatises „Tugev 

(22) Nagu on märgitud komisjoni 
26. aprilli 2017. aasta aruteludokumendis 
Euroopa sotsiaalse mõõtme kohta ja 
Euroopa sotsiaalõiguste sammast käsitlevas 
teatises ning ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsiooni liidu raamistikus ja 
14. jaanuari 2020. aasta teatises „Tugev 
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sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute 
jaoks“, on kaasavama ja õiglasema liidu 
loomine liidu jaoks keskse tähtsusega 
ebavõrdsuse vähendamisel ja sotsiaalse 
kaasamise edendamisel Euroopas. 
Võimaluste ebavõrdsus mõjutab eelkõige 
juurdepääsu haridusele, koolitusele, 
kultuurile, tööhõivele, tervishoiule ja 
sotsiaalteenustele. Investeeringud 
sotsiaalvaldkonna, oskuste arendamise ja 
inimkapitaliga seotud majandusharudesse 
ning haavatavate elanikkonnarühmade 
ühiskonda integreerimisse võivad 
laiendada majanduslikke võimalusi, eriti 
juhul, kui neid koordineeritakse liidu 
tasandil. InvestEU fondi tuleks kasutada 
selleks, et toetada investeeringuid 
haridusse ja koolitusse, kaasa arvatud 
töötajate ümberõppesse ja 
täienduskoolitusse, sealhulgas 
piirkondades, mis sõltuvad CO2-mahukast 
tööstusest ja mida mõjutab struktuurne 
üleminek vähese CO2-heitega majandusele. 
Seda tuleks samuti kasutada selleks, et 
toetada projekte, millel on positiivne 
sotsiaalne mõju ja mis parandavad 
sotsiaalset kaasatust, aidates suurendada 
kõigis piirkondades tööhõivet, eelkõige 
madala kvalifikatsiooniga ja pikaajaliste 
töötute hulgas, ja parandada olukorda 
seoses soolise võrdõiguslikkuse, võrdsete 
võimaluste, mittediskrimineerimise, 
juurdepääsu, põlvkondadevahelise 
solidaarsuse, tervishoiu ja sotsiaalteenuste, 
sotsiaaleluruumide, kodutuse, digitaalse 
kaasatuse, kogukonna arengu ning noorte 
rolli ja kohaga ühiskonnas, samuti seoses 
haavatavate elanikkonnarühmadega, 
sealhulgas kolmandate riikide kodanikega. 
Lisaks tuleks programmist „InvestEU“ 
toetada sotsiaalse eesmärgiga Euroopa 
kultuuri- ja loometegevust.

sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute 
jaoks“, on kaasavama ja õiglasema liidu 
loomine liidu jaoks keskse tähtsusega 
ebavõrdsuse vähendamisel ja sotsiaalse 
kaasamise edendamisel Euroopas. 
Võimaluste ebavõrdsus mõjutab eelkõige 
juurdepääsu haridusele, koolitusele, 
kultuurile, tööhõivele, tervishoiule, 
eluruumidele ja sotsiaalteenustele. 
Investeeringud sotsiaalvaldkonna, oskuste 
arendamise ja inimkapitaliga seotud 
majandusharudesse ning haavatavate 
elanikkonnarühmade ühiskonda 
integreerimisse võivad laiendada 
majanduslikke võimalusi, eriti juhul, kui 
neid koordineeritakse liidu tasandil. 
InvestEU fondi tuleks kasutada selleks, et 
toetada investeeringuid kvaliteetsesse ja 
kaasavasse haridusse ja koolitusse, kaasa 
arvatud töötajate ümberõppesse ja 
täienduskoolitusse, sealhulgas 
piirkondades, mis sõltuvad CO2-mahukast 
tööstusest ja mida mõjutab struktuurne 
üleminek vähese CO2-heitega majandusele. 
Seda tuleks samuti kasutada selleks, et 
toetada projekte, millel on positiivne 
sotsiaalne mõju ja mis parandavad 
sotsiaalset kaasatust ja solidaarsust, 
aidates suurendada kõigis piirkondades 
tööhõivet, eelkõige madala 
kvalifikatsiooniga ja pikaajaliste töötute 
hulgas, ja parandada olukorda seoses 
soolise võrdõiguslikkuse, võrdsete 
võimaluste, mittediskrimineerimise, 
juurdepääsu, põlvkondadevahelise 
solidaarsuse, tervishoiu ja sotsiaalteenuste, 
sotsiaaleluruumide, kodutuse, digitaalse 
kaasatuse, kogukonna arengu ning noorte 
rolli ja kohaga ühiskonnas, samuti seoses 
haavatavate elanikkonnarühmadega ja 
piiratud võimalustega inimestega, 
sealhulgas kolmandate riikide kodanikega. 
Lisaks tuleks programmist „InvestEU“ 
toetada sotsiaalse eesmärgiga Euroopa 
kultuuri- ja loometegevust.

Or. en
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Muudatusettepanek 154
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Nagu on märgitud komisjoni 
26. aprilli 2017. aasta aruteludokumendis 
Euroopa sotsiaalse mõõtme kohta ja 
Euroopa sotsiaalõiguste sammast käsitlevas 
teatises ning ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsiooni liidu raamistikus ja 
14. jaanuari 2020. aasta teatises „Tugev 
sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute 
jaoks“, on kaasavama ja õiglasema liidu 
loomine liidu jaoks keskse tähtsusega 
ebavõrdsuse vähendamisel ja sotsiaalse 
kaasamise edendamisel Euroopas. 
Võimaluste ebavõrdsus mõjutab eelkõige 
juurdepääsu haridusele, koolitusele, 
kultuurile, tööhõivele, tervishoiule ja 
sotsiaalteenustele. Investeeringud 
sotsiaalvaldkonna, oskuste arendamise ja 
inimkapitaliga seotud majandusharudesse 
ning haavatavate elanikkonnarühmade 
ühiskonda integreerimisse võivad 
laiendada majanduslikke võimalusi, eriti 
juhul, kui neid koordineeritakse liidu 
tasandil. InvestEU fondi tuleks kasutada 
selleks, et toetada investeeringuid 
haridusse ja koolitusse, kaasa arvatud 
töötajate ümberõppesse ja 
täienduskoolitusse, sealhulgas 
piirkondades, mis sõltuvad CO2-mahukast 
tööstusest ja mida mõjutab struktuurne 
üleminek vähese CO2-heitega majandusele. 
Seda tuleks samuti kasutada selleks, et 
toetada projekte, millel on positiivne 
sotsiaalne mõju ja mis parandavad 
sotsiaalset kaasatust, aidates suurendada 
kõigis piirkondades tööhõivet, eelkõige 
madala kvalifikatsiooniga ja pikaajaliste 
töötute hulgas, ja parandada olukorda 
seoses soolise võrdõiguslikkuse, võrdsete 
võimaluste, mittediskrimineerimise, 
juurdepääsu, põlvkondadevahelise 
solidaarsuse, tervishoiu ja sotsiaalteenuste, 

(22) Nagu on märgitud komisjoni 
26. aprilli 2017. aasta aruteludokumendis 
Euroopa sotsiaalse mõõtme kohta ja 
Euroopa sotsiaalõiguste sammast käsitlevas 
teatises ning ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsiooni liidu raamistikus ja 
14. jaanuari 2020. aasta teatises „Tugev 
sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute 
jaoks“, on kaasavama ja õiglasema liidu 
loomine liidu jaoks keskse tähtsusega 
ebavõrdsuse vähendamisel ja sotsiaalse 
kaasamise edendamisel Euroopas. 
Võimaluste ebavõrdsus mõjutab eelkõige 
juurdepääsu haridusele, koolitusele, 
kultuurile, tööhõivele, tervishoiule ja 
sotsiaalteenustele. Investeeringud 
sotsiaalvaldkonna, oskuste arendamise ja 
inimkapitaliga seotud majandusharudesse 
ning haavatavate elanikkonnarühmade 
ühiskonda integreerimisse võivad 
laiendada majanduslikke võimalusi, eriti 
juhul, kui neid koordineeritakse liidu 
tasandil. InvestEU fondi tuleks kasutada 
selleks, et toetada investeeringuid 
haridusse ja koolitusse, kaasa arvatud 
töötajate ümberõppesse ja 
täienduskoolitusse, sealhulgas 
piirkondades, mis sõltuvad CO2-mahukast 
tööstusest ja mida mõjutab struktuurne 
üleminek vähese CO2-heitega majandusele. 
Seda tuleks samuti kasutada selleks, et 
toetada projekte, millel on positiivne 
sotsiaalne mõju ja mis parandavad 
sotsiaalset kaasatust, aidates suurendada 
kõigis piirkondades tööhõivet, eelkõige 
madala kvalifikatsiooniga ja pikaajaliste 
töötute hulgas, ja parandada olukorda 
seoses soolise võrdõiguslikkuse, võrdsete 
võimaluste, mittediskrimineerimise, 
juurdepääsu, põlvkondadevahelise 
solidaarsuse, tervishoiu ja sotsiaalteenuste, 
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sotsiaaleluruumide, kodutuse, digitaalse 
kaasatuse, kogukonna arengu ning noorte 
rolli ja kohaga ühiskonnas, samuti seoses 
haavatavate elanikkonnarühmadega, 
sealhulgas kolmandate riikide 
kodanikega. Lisaks tuleks programmist 
„InvestEU“ toetada sotsiaalse eesmärgiga 
Euroopa kultuuri- ja loometegevust.

sotsiaaleluruumide, kodutuse, digitaalse 
kaasatuse, kogukonna arengu ning noorte 
rolli ja kohaga ühiskonnas, samuti seoses 
haavatavate Euroopa kodanikega. 
Programm „Invest EU“ peaks toetama ka 
Euroopa kultuuri.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Nagu on märgitud komisjoni 
26. aprilli 2017. aasta aruteludokumendis 
Euroopa sotsiaalse mõõtme kohta ja 
Euroopa sotsiaalõiguste sammast käsitlevas 
teatises ning ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsiooni liidu raamistikus ja 
14. jaanuari 2020. aasta teatises „Tugev 
sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute 
jaoks“, on kaasavama ja õiglasema liidu 
loomine liidu jaoks keskse tähtsusega 
ebavõrdsuse vähendamisel ja sotsiaalse 
kaasamise edendamisel Euroopas. 
Võimaluste ebavõrdsus mõjutab eelkõige 
juurdepääsu haridusele, koolitusele, 
kultuurile, tööhõivele, tervishoiule ja 
sotsiaalteenustele. Investeeringud 
sotsiaalvaldkonna, oskuste arendamise ja 
inimkapitaliga seotud majandusharudesse 
ning haavatavate elanikkonnarühmade 
ühiskonda integreerimisse võivad 
laiendada majanduslikke võimalusi, eriti 
juhul, kui neid koordineeritakse liidu 
tasandil. InvestEU fondi tuleks kasutada 
selleks, et toetada investeeringuid 
haridusse ja koolitusse, kaasa arvatud 
töötajate ümberõppesse ja 
täienduskoolitusse, sealhulgas 

(22) Nagu on märgitud komisjoni 
26. aprilli 2017. aasta aruteludokumendis 
Euroopa sotsiaalse mõõtme kohta ja 
Euroopa sotsiaalõiguste sammast käsitlevas 
teatises ning ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsiooni liidu raamistikus ja 
14. jaanuari 2020. aasta teatises „Tugev 
sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute 
jaoks“, on kaasavama ja õiglasema liidu 
loomine liidu jaoks keskse tähtsusega 
ebavõrdsuse vähendamisel ja sotsiaalse 
kaasamise edendamisel Euroopas. 
Võimaluste ebavõrdsus mõjutab eelkõige 
juurdepääsu haridusele, koolitusele, 
kultuurile, tööhõivele, tervishoiule ja 
sotsiaalteenustele. Investeeringud 
sotsiaalvaldkonna, oskuste arendamise ja 
inimkapitaliga seotud majandusharudesse 
ning haavatavate elanikkonnarühmade 
ühiskonda integreerimisse võivad 
laiendada majanduslikke võimalusi, eriti 
juhul, kui neid koordineeritakse liidu 
tasandil. InvestEU fondi tuleks kasutada 
selleks, et toetada investeeringuid 
haridusse ja koolitusse, kaasa arvatud 
töötajate ümberõppesse ja 
täienduskoolitusse, sealhulgas 
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piirkondades, mis sõltuvad CO2-mahukast 
tööstusest ja mida mõjutab struktuurne 
üleminek vähese CO2-heitega 
majandusele. Seda tuleks samuti kasutada 
selleks, et toetada projekte, millel on 
positiivne sotsiaalne mõju ja mis 
parandavad sotsiaalset kaasatust, aidates 
suurendada kõigis piirkondades tööhõivet, 
eelkõige madala kvalifikatsiooniga ja 
pikaajaliste töötute hulgas, ja parandada 
olukorda seoses soolise võrdõiguslikkuse, 
võrdsete võimaluste, 
mittediskrimineerimise, juurdepääsu, 
põlvkondadevahelise solidaarsuse, 
tervishoiu ja sotsiaalteenuste, 
sotsiaaleluruumide, kodutuse, digitaalse 
kaasatuse, kogukonna arengu ning noorte 
rolli ja kohaga ühiskonnas, samuti seoses 
haavatavate elanikkonnarühmadega, 
sealhulgas kolmandate riikide kodanikega. 
Lisaks tuleks programmist „InvestEU“ 
toetada sotsiaalse eesmärgiga Euroopa 
kultuuri- ja loometegevust.

piirkondades, mis sõltuvad CO2-mahukast 
tööstusest ja mida mõjutab struktuurne 
üleminek CO2-neutraalsele majandusele 
hiljemalt aastaks 2050. Seda tuleks samuti 
kasutada selleks, et toetada projekte, millel 
on positiivne sotsiaalne mõju ja mis 
parandavad sotsiaalset kaasatust, aidates 
suurendada kõigis piirkondades tööhõivet, 
eelkõige madala kvalifikatsiooniga ja 
pikaajaliste töötute hulgas, ja parandada 
olukorda seoses soolise võrdõiguslikkuse, 
võrdsete võimaluste, 
mittediskrimineerimise, juurdepääsu, 
põlvkondadevahelise solidaarsuse, 
tervishoiu ja sotsiaalteenuste, 
sotsiaaleluruumide, kodutuse, digitaalse 
kaasatuse, kogukonna arengu ning noorte 
rolli ja kohaga ühiskonnas, samuti seoses 
haavatavate elanikkonnarühmadega, 
sealhulgas kolmandate riikide kodanikega. 
Lisaks tuleks programmist „InvestEU“ 
toetada sotsiaalse eesmärgiga Euroopa 
kultuuri- ja loometegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Et olla valmis negatiivseteks 
tagajärgedeks, mis kaasnevad järgmisel 
aastakümnel liidu ühiskonnas ja tööturul 
toimuvate suurte muutustega, tuleb 
investeerida inimkapitali, sotsiaaltaristusse, 
mikrorahastamisse, eetiliste ja sotsiaalsete 
ettevõtete rahastamisse ja uutesse 
sotsiaalmajanduse ärimudelitesse, 
sealhulgas sotsiaalse mõjuga 
investeeringud ja sotsiaalsete tulemustega 
seotud lepingud. Programmi „InvestEU“ 
kaudu tuleks tugevdada tekkivat sotsiaalset 

(23) Et olla valmis negatiivseteks 
tagajärgedeks, mis kaasnevad järgmisel 
aastakümnel liidu ühiskonnas ja tööturul 
toimuvate suurte muutustega, mida 
COVID-19 kriis on intensiivistanud, tuleb 
investeerida inimkapitali, sotsiaaltaristusse, 
mikrorahastamisse, eetiliste ja sotsiaalsete 
ettevõtete rahastamisse ja uutesse 
sotsiaalmajanduse ärimudelitesse, 
sealhulgas sotsiaalse mõjuga 
investeeringud ja sotsiaalsete tulemustega 
seotud lepingud. Programmi „InvestEU“ 
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turukeskkonda, eesmärgiga suurendada 
mikro- ja sotsiaalsete ettevõtete ning 
sotsiaalse solidaarsuse institutsioonide 
rahastamist ja parandada nende 
juurdepääsu rahastamisele, et rahuldada 
nende ettevõtete nõudlust, kes seda kõige 
rohkem vajavad. Euroopa sotsiaalse taristu 
investeeringute kõrgetasemelise töökonna 
2018. aasta jaanuari aruandes „Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe“ on ajavahemiku 2018–2030 kohta 
esile toodud vähemalt 1,5 triljoni euro 
suurune investeeringute kogupuudujääk 
sotsiaalse taristu ja teenuste, sealhulgas 
hariduse, koolituse, tervishoiu ja eluaseme 
valdkonnas. See osutab toetusvajadusele, 
sealhulgas liidu tasandil. Seepärast tuleb 
ära kasutada avaliku sektori, 
ettevõtlussektori ja heategevusliku kapitali, 
samuti sihtasutuste ja alternatiivsete 
rahastamise pakkujate, nagu eetiliste, 
sotsiaalsete ja kestlike osalejate toetuse 
ühine potentsiaal, et toetada sotsiaalse turu 
väärtusahela arendamist ja suurendada 
liidu vastupidavust.

kaudu tuleks tugevdada tekkivat sotsiaalset 
turukeskkonda, eesmärgiga suurendada 
mikro- ja sotsiaalsete ettevõtete ning 
sotsiaalse solidaarsuse institutsioonide 
rahastamist ja parandada nende 
juurdepääsu rahastamisele, et rahuldada 
nende ettevõtete nõudlust, kes seda kõige 
rohkem vajavad. Euroopa sotsiaalse taristu 
investeeringute kõrgetasemelise töökonna 
2018. aasta jaanuari aruandes „Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe“ on ajavahemiku 2018–2030 kohta 
esile toodud vähemalt 1,5 triljoni euro 
suurune investeeringute kogupuudujääk 
sotsiaalse taristu ja teenuste, sealhulgas 
hariduse, koolituse, riikliku tervishoiu, 
eriti laste ja haavatavate gruppide riikliku 
tervishoiu, kestlike eluasemete, 
energiatõhususe ja energiaostuvõimetuse 
valdkonnas. See osutab toetusvajadusele, 
sealhulgas liidu tasandil. Lisaks eespool 
kirjeldatule, on COVID-19 pandeemia 
veelgi suurendanud vajadust selliste 
sotsiaalsete investeeringute järele. 
Seepärast tuleb ära kasutada avaliku 
sektori, ettevõtlussektori ja heategevusliku 
kapitali, samuti sihtasutuste ja 
alternatiivsete rahastamise pakkujate, nagu 
eetiliste, sotsiaalsete ja kestlike osalejate 
toetuse ühine potentsiaal, et toetada 
sotsiaalse turu väärtusahela arendamist ja 
suurendada liidu õiglust, kaasavust, 
kestlikkust ja vastupidavust.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Et olla valmis negatiivseteks 
tagajärgedeks, mis kaasnevad järgmisel 

(23) Et olla valmis negatiivseteks 
tagajärgedeks, mis kaasnevad järgmisel 
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aastakümnel liidu ühiskonnas ja tööturul 
toimuvate suurte muutustega, tuleb 
investeerida inimkapitali, sotsiaaltaristusse, 
mikrorahastamisse, eetiliste ja sotsiaalsete 
ettevõtete rahastamisse ja uutesse 
sotsiaalmajanduse ärimudelitesse, 
sealhulgas sotsiaalse mõjuga 
investeeringud ja sotsiaalsete tulemustega 
seotud lepingud. Programmi „InvestEU“ 
kaudu tuleks tugevdada tekkivat sotsiaalset 
turukeskkonda, eesmärgiga suurendada 
mikro- ja sotsiaalsete ettevõtete ning 
sotsiaalse solidaarsuse institutsioonide 
rahastamist ja parandada nende 
juurdepääsu rahastamisele, et rahuldada 
nende ettevõtete nõudlust, kes seda kõige 
rohkem vajavad. Euroopa sotsiaalse taristu 
investeeringute kõrgetasemelise töökonna 
2018. aasta jaanuari aruandes „Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe“ on ajavahemiku 2018–2030 kohta 
esile toodud vähemalt 1,5 triljoni euro 
suurune investeeringute kogupuudujääk 
sotsiaalse taristu ja teenuste, sealhulgas 
hariduse, koolituse, tervishoiu ja eluaseme 
valdkonnas. See osutab toetusvajadusele, 
sealhulgas liidu tasandil. Seepärast tuleb 
ära kasutada avaliku sektori, 
ettevõtlussektori ja heategevusliku kapitali, 
samuti sihtasutuste ja alternatiivsete 
rahastamise pakkujate, nagu eetiliste, 
sotsiaalsete ja kestlike osalejate toetuse 
ühine potentsiaal, et toetada sotsiaalse turu 
väärtusahela arendamist ja suurendada 
liidu vastupidavust.

aastakümnel liidu ühiskonnas ja tööturul 
toimuvate suurte muutustega, tuleb 
investeerida inimkapitali, sotsiaaltaristusse, 
mikrorahastamisse, eetiliste ja sotsiaalsete 
ettevõtete rahastamisse ja uutesse 
sotsiaalmajanduse ärimudelitesse, 
sealhulgas sotsiaalse mõjuga 
investeeringud ja sotsiaalsete tulemustega 
seotud lepingud. Programmi „InvestEU“ 
kaudu tuleks tugevdada tekkivat sotsiaalset 
turukeskkonda, eesmärgiga suurendada 
mikro- ja sotsiaalsete ettevõtete ning 
sotsiaalse solidaarsuse institutsioonide 
rahastamist ja parandada nende 
juurdepääsu rahastamisele, et rahuldada 
nende ettevõtete nõudlust, kes seda kõige 
rohkem vajavad. Euroopa sotsiaalse taristu 
investeeringute kõrgetasemelise töökonna 
2018. aasta jaanuari aruandes „Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe“ on ajavahemiku 2018–2030 kohta 
esile toodud vähemalt 1,5 triljoni euro 
suurune investeeringute kogupuudujääk 
sotsiaalse taristu ja teenuste, sealhulgas 
hariduse, koolituse, tervishoiu ja eluaseme 
valdkonnas. See osutab toetusvajadusele, 
sealhulgas liidu tasandil. Seepärast tuleb 
ära kasutada avaliku sektori, 
ettevõtlussektori ja heategevusliku kapitali, 
samuti sihtasutuste ja alternatiivsete 
rahastamise pakkujate, nagu eetiliste, 
sotsiaalsete ja kestlike osalejate toetuse 
ühine potentsiaal, et toetada sotsiaalse turu 
väärtusahela arendamist ja suurendada 
liidu vastupidavust. Sotsiaalne 
innovatsioon ja sotsiaalmajandus peaksid 
olema selles protsessis kesksel kohal.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Et olla valmis negatiivseteks 
tagajärgedeks, mis kaasnevad järgmisel 
aastakümnel liidu ühiskonnas ja tööturul 
toimuvate suurte muutustega, tuleb 
investeerida inimkapitali, sotsiaaltaristusse, 
mikrorahastamisse, eetiliste ja sotsiaalsete 
ettevõtete rahastamisse ja uutesse 
sotsiaalmajanduse ärimudelitesse, 
sealhulgas sotsiaalse mõjuga 
investeeringud ja sotsiaalsete tulemustega 
seotud lepingud. Programmi „InvestEU“ 
kaudu tuleks tugevdada tekkivat sotsiaalset 
turukeskkonda, eesmärgiga suurendada 
mikro- ja sotsiaalsete ettevõtete ning 
sotsiaalse solidaarsuse institutsioonide 
rahastamist ja parandada nende 
juurdepääsu rahastamisele, et rahuldada 
nende ettevõtete nõudlust, kes seda kõige 
rohkem vajavad. Euroopa sotsiaalse taristu 
investeeringute kõrgetasemelise töökonna 
2018. aasta jaanuari aruandes „Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe“ on ajavahemiku 2018–2030 kohta 
esile toodud vähemalt 1,5 triljoni euro 
suurune investeeringute kogupuudujääk 
sotsiaalse taristu ja teenuste, sealhulgas 
hariduse, koolituse, tervishoiu ja eluaseme 
valdkonnas. See osutab toetusvajadusele, 
sealhulgas liidu tasandil. Seepärast tuleb 
ära kasutada avaliku sektori, 
ettevõtlussektori ja heategevusliku kapitali, 
samuti sihtasutuste ja alternatiivsete 
rahastamise pakkujate, nagu eetiliste, 
sotsiaalsete ja kestlike osalejate toetuse 
ühine potentsiaal, et toetada sotsiaalse 
turu väärtusahela arendamist ja 
suurendada liidu vastupidavust.

(23) Et olla valmis negatiivseteks 
tagajärgedeks, mis kaasnevad järgmisel 
aastakümnel liidu ühiskonnas ja tööturul 
toimuvate suurte muutustega, tuleb 
investeerida inimkapitali, sotsiaaltaristusse, 
mikrorahastamisse, eetiliste ja sotsiaalsete 
ettevõtete rahastamisse ja uutesse 
sotsiaalmajanduse ärimudelitesse, 
sealhulgas sotsiaalse mõjuga 
investeeringud ja sotsiaalsete tulemustega 
seotud lepingud. Programmi „InvestEU“ 
kaudu tuleks tugevdada tekkivat sotsiaalset 
turukeskkonda, eesmärgiga suurendada 
mikro- ja sotsiaalsete ettevõtete ning 
sotsiaalse solidaarsuse institutsioonide 
rahastamist ja parandada nende 
juurdepääsu rahastamisele, et rahuldada 
nende ettevõtete nõudlust, kes seda kõige 
rohkem vajavad. Euroopa sotsiaalse taristu 
investeeringute kõrgetasemelise töökonna 
2018. aasta jaanuari aruandes „Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe“ on ajavahemiku 2018–2030 kohta 
esile toodud vähemalt 1,5 triljoni euro 
suurune investeeringute kogupuudujääk 
sotsiaalse taristu ja teenuste, sealhulgas 
hariduse, koolituse, tervishoiu ja eluaseme 
valdkonnas. Ettevõtlussektori ja 
heategevusliku kapitali, samuti sihtasutuste 
ja alternatiivsete rahastamise pakkujate, 
nagu eetiliste, sotsiaalsete ja kestlike 
osalejate toetust saaks ära kasutada, kui 
nad vastavad täielikult ELi 
rahapesuvastastele reeglitele, kuna 
kodanikuühiskonna organisatsioonid on 
olemasolevast rahapesuvastasest 
võrgustikust välja arvatud, et vältida 
rahapesu programmi „Invest EU“ kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 159
Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Et olla valmis negatiivseteks 
tagajärgedeks, mis kaasnevad järgmisel 
aastakümnel liidu ühiskonnas ja tööturul 
toimuvate suurte muutustega, tuleb 
investeerida inimkapitali, sotsiaaltaristusse, 
mikrorahastamisse, eetiliste ja sotsiaalsete 
ettevõtete rahastamisse ja uutesse 
sotsiaalmajanduse ärimudelitesse, 
sealhulgas sotsiaalse mõjuga 
investeeringud ja sotsiaalsete tulemustega 
seotud lepingud. Programmi „InvestEU“ 
kaudu tuleks tugevdada tekkivat sotsiaalset 
turukeskkonda, eesmärgiga suurendada 
mikro- ja sotsiaalsete ettevõtete ning 
sotsiaalse solidaarsuse institutsioonide 
rahastamist ja parandada nende 
juurdepääsu rahastamisele, et rahuldada 
nende ettevõtete nõudlust, kes seda kõige 
rohkem vajavad. Euroopa sotsiaalse taristu 
investeeringute kõrgetasemelise töökonna 
2018. aasta jaanuari aruandes „Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe“ on ajavahemiku 2018–2030 kohta 
esile toodud vähemalt 1,5 triljoni euro 
suurune investeeringute kogupuudujääk 
sotsiaalse taristu ja teenuste, sealhulgas 
hariduse, koolituse, tervishoiu ja eluaseme 
valdkonnas. See osutab toetusvajadusele, 
sealhulgas liidu tasandil. Seepärast tuleb 
ära kasutada avaliku sektori, 
ettevõtlussektori ja heategevusliku kapitali, 
samuti sihtasutuste ja alternatiivsete 
rahastamise pakkujate, nagu eetiliste, 
sotsiaalsete ja kestlike osalejate toetuse 
ühine potentsiaal, et toetada sotsiaalse turu 
väärtusahela arendamist ja suurendada 
liidu vastupidavust.

(23) Et olla valmis negatiivseteks 
tagajärgedeks, mis kaasnevad järgmisel 
aastakümnel liidu ühiskonnas ja tööturul 
toimuvate suurte muutustega, tuleb 
investeerida inimkapitali, sotsiaaltaristusse, 
mikrorahastamisse, eetiliste ja sotsiaalsete 
ettevõtete rahastamisse ja uutesse 
sotsiaalmajanduse ärimudelitesse, 
sealhulgas sotsiaalse mõjuga 
investeeringutesse ja sotsiaalsete 
tulemustega seotud lepingutesse ning 
töötajate õigustesse. Programmi 
„InvestEU“ kaudu tuleks tugevdada 
tekkivat sotsiaalset turukeskkonda, 
eesmärgiga suurendada mikro- ja 
sotsiaalsete ettevõtete ning sotsiaalse 
solidaarsuse institutsioonide rahastamist ja 
parandada nende juurdepääsu 
rahastamisele, et rahuldada nende 
ettevõtete nõudlust, kes seda kõige rohkem 
vajavad. Euroopa sotsiaalse taristu 
investeeringute kõrgetasemelise töökonna 
2018. aasta jaanuari aruandes „Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe“ on ajavahemiku 2018–2030 kohta 
esile toodud vähemalt 1,5 triljoni euro 
suurune investeeringute kogupuudujääk 
sotsiaalse taristu ja teenuste, sealhulgas 
hariduse, koolituse, tervishoiu ja eluaseme 
valdkonnas. See osutab toetusvajadusele, 
sealhulgas liidu tasandil. Seepärast tuleb 
ära kasutada avaliku sektori, 
ettevõtlussektori ja heategevusliku kapitali, 
samuti sihtasutuste ja alternatiivsete 
rahastamise pakkujate, nagu eetiliste, 
sotsiaalsete ja kestlike osalejate toetuse 
ühine potentsiaal, et toetada sotsiaalse turu 
väärtusahela arendamist ja suurendada 
liidu vastupidavust.

Or. en

Muudatusettepanek 160
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Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23a) COVID-19 pandeemia puhang on 
näidanud, et mitteametlik ja ametlik 
hooldus, muu hulgas lastehoid, puudega 
inimeste hooldus ja eakate hooldus, on 
väärtuslik ühiskondlik hüve, mis mõjutab 
märkimisväärselt perekondi ja 
ebaproportsionaalselt naisi. Selleks et 
edendada töö- ja eraelu tasakaalu ning 
suurendada naiste osalemist tööturul ja 
majandust laiemalt, peaks programm 
„InvestEU“ toetama hooldustaristu ja -
teenuste arendamist ning koondama ja 
edendama innovaatilisi hoolduse 
pakkumise meetodeid, et riiklikud 
ametiasutused ja EL neid märkaksid.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23b) Haavatavate elanikkonnarühmade 
toetamine ja integreerimine võib tuua 
liidule ja liikmesriikidele kasu majanduse, 
ühiskonna ja üksikisiku tasandil. COVID-
19 tõttu kehtestatud liikumispiirangute 
jooksul täheldati kogu liidus 
koduvägivalla sagenemist. Selleks et 
võidelda ELis ja liikmesriikides 
koduvägivalla probleemi ja vägivalla 
mõju vastu naistele ja meestele, peaks 
programm „InvestEU“ toetama vajaliku 
taristu, sealhulgas vägivallaohvrite 
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varjupaikade ja abitelefonide arendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Covid-19 pandeemia põhjustatud 
majanduskriisi tõttu ei ole vahendite 
jaotumine turul täiesti tõhus ja tajutav risk 
pärsib oluliselt erasektori investeeringuid. 
InvestEU fondi põhitegevus, mis seisneb 
majanduslikult elujõuliste projektidega 
seotud riski vähendamises, et kaasata 
erasektori rahastamine, on sellistes 
tingimustes eriti oluline ja seda tuleks 
toetada, muu hulgas ebaühtlase taastumise 
ohu vältimiseks. Programmist „InvestEU“ 
peaks olema võimalik anda taastumisetapis 
äriühingutele hädavajalikku toetust ja 
samal ajal tagada investorite selge 
keskendumine liidu keskmise pikkusega ja 
pikaajalistele prioriteetidele, nagu Euroopa 
roheline kokkulepe, Euroopa rohelise 
kokkuleppe investeerimiskava, Euroopa 
digitaalse tuleviku kujundamise strateegia 
ja tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste 
üleminekute jaoks. See peaks 
märkimisväärselt suurendama Euroopa 
Investeerimispanga grupi, riiklike 
tugipankade ja finantseerimisasutuste ning 
muude rakenduspartnerite 
riskivõtmisvõimet, et toetada majanduse 
taastumist.

(24) COVID-19 pandeemia põhjustatud 
majanduskriisi tõttu ei ole vahendite 
jaotumine turul täiesti tõhus ja tajutav risk 
pärsib oluliselt erasektori investeeringuid. 
InvestEU fondi põhitegevus, mis seisneb 
majanduslikult elujõuliste projektidega 
seotud riski vähendamises, et kaasata 
erasektori rahastamine, on sellistes 
tingimustes eriti oluline ja seda tuleks 
toetada, muu hulgas ebaühtlase taastumise 
ohu vältimiseks. Programmist „InvestEU“ 
peaks olema võimalik anda taastumisetapis 
äriühingutele hädavajalikku toetust ja 
samal ajal tagada investorite selge 
keskendumine liidu keskmise pikkusega ja 
pikaajalistele prioriteetidele, nagu Euroopa 
roheline kokkulepe, Euroopa rohelise 
kokkuleppe investeerimiskava, Euroopa 
digitaalse tuleviku kujundamise strateegia 
ja tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste 
üleminekute jaoks. See peaks 
märkimisväärselt suurendama Euroopa 
Investeerimispanga grupi, riiklike 
tugipankade ja finantseerimisasutuste ning 
muude rakenduspartnerite 
riskivõtmisvõimet, et toetada majanduse 
taastumist. Programmi „Invest EU“ poolt 
rahastatud ettevõtjad ei tee 
garantiiperioodi jooksul 
dividendimakseid, mittekohustuslikke 
kupongimakseid ega osta aktsiaid tagasi. 
Sellise toetatud ettevõtte ühegi juhatuse 
liikme tasu ei tohi ületada fikseeritud osa 
selle liikme tasust 31. detsembri 
2019. aasta seisuga. Isiku puhul, kes saab 
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juhatuse liikmeks selle toetuse saamise 
ajal või pärast seda, kohaldatakse tasu 
ülemmäärana madalaimat fikseeritud 
tasu, mida ükskõik milline juhatuse liige 
31. detsembri 2019. aasta seisuga sai. 
Mingil juhul ei tohi maksta preemiat ega 
muid muutuvaid või samaväärseid 
töötasuelemente.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Covid-19 pandeemia põhjustatud 
majanduskriisi tõttu ei ole vahendite 
jaotumine turul täiesti tõhus ja tajutav risk 
pärsib oluliselt erasektori investeeringuid. 
InvestEU fondi põhitegevus, mis seisneb 
majanduslikult elujõuliste projektidega 
seotud riski vähendamises, et kaasata 
erasektori rahastamine, on sellistes 
tingimustes eriti oluline ja seda tuleks 
toetada, muu hulgas ebaühtlase taastumise 
ohu vältimiseks. Programmist „InvestEU“ 
peaks olema võimalik anda 
taastumisetapis äriühingutele 
hädavajalikku toetust ja samal ajal tagada 
investorite selge keskendumine liidu 
keskmise pikkusega ja pikaajalistele 
prioriteetidele, nagu Euroopa roheline 
kokkulepe, Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava, Euroopa digitaalse 
tuleviku kujundamise strateegia ja tugev 
sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute 
jaoks. See peaks märkimisväärselt 
suurendama Euroopa Investeerimispanga 
grupi, riiklike tugipankade ja 
finantseerimisasutuste ning muude 
rakenduspartnerite riskivõtmisvõimet, et 
toetada majanduse taastumist.

(24) COVID-19 pandeemiale 
järgnenud riiklike ja regionaalsete 
liikumispiirangute ja Euroopa Keskpanga 
äärmiselt paindliku rahapoliitika, mille 
poole püüeldi alates 2009. aasta 
majanduskriisist, järgimisest põhjustatud 
majanduskriisi tõttu on vahendite 
jaotumine turul äärmiselt ebatõhus ja 
tajutav risk pärsib oluliselt erasektori 
investeeringuid. InvestEU fondi 
põhitegevus, mis seisneb majanduslikult 
elujõuliste projektidega seotud riski 
vähendamises, et kaasata erasektori 
rahastamine, on sellistes tingimustes eriti 
oluline ja seda tuleks toetada, muu hulgas 
ebaühtlase taastumise ohu vältimiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 164
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Covid-19 pandeemia põhjustatud 
majanduskriisi tõttu ei ole vahendite 
jaotumine turul täiesti tõhus ja tajutav risk 
pärsib oluliselt erasektori investeeringuid. 
InvestEU fondi põhitegevus, mis seisneb 
majanduslikult elujõuliste projektidega 
seotud riski vähendamises, et kaasata 
erasektori rahastamine, on sellistes 
tingimustes eriti oluline ja seda tuleks 
toetada, muu hulgas ebaühtlase taastumise 
ohu vältimiseks. Programmist „InvestEU“ 
peaks olema võimalik anda taastumisetapis 
äriühingutele hädavajalikku toetust ja 
samal ajal tagada investorite selge 
keskendumine liidu keskmise pikkusega ja 
pikaajalistele prioriteetidele, nagu Euroopa 
roheline kokkulepe, Euroopa rohelise 
kokkuleppe investeerimiskava, Euroopa 
digitaalse tuleviku kujundamise strateegia 
ja tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste 
üleminekute jaoks. See peaks 
märkimisväärselt suurendama Euroopa 
Investeerimispanga grupi, riiklike 
tugipankade ja finantseerimisasutuste ning 
muude rakenduspartnerite 
riskivõtmisvõimet, et toetada majanduse 
taastumist.

(24) COVID-19 pandeemia põhjustatud 
majanduskriisi tõttu ei ole vahendite 
jaotumine turul täiesti tõhus ja tajutav risk 
pärsib oluliselt erasektori investeeringuid. 
InvestEU fondi põhitegevus, mis seisneb 
majanduslikult elujõuliste projektidega 
seotud riski vähendamises, et kaasata 
erasektori rahastamine, on sellistes 
tingimustes eriti oluline ja seda tuleks 
toetada, muu hulgas ebaühtlase taastumise 
ohu vältimiseks. Sellega seoses tuleks 
erilist rõhku panna VKEde toetamisele, 
pöörates eritähelepanu naiste poolt 
juhitavatele VKEdele, kuna neil on sageli 
ainulaadsed probleemid 
rahastamismehhanismidest ja 
finantseerimisasutustest vajaliku 
rahastamise saamisel ning nad vajavad 
majanduse elavdamise etapis 
märkimisväärset toetust. Programmist 
„InvestEU“ peaks olema võimalik anda 
taastumisetapis äriühingutele 
hädavajalikku toetust ja samal ajal tagada 
investorite selge keskendumine liidu 
keskmise pikkusega ja pikaajalistele 
prioriteetidele, nagu Euroopa roheline 
kokkulepe, Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava, Euroopa digitaalse 
tuleviku kujundamise strateegia, Euroopa 
soolise võrdõiguslikkuse strateegia ja 
tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste 
üleminekute jaoks. See peaks 
märkimisväärselt suurendama Euroopa 
Investeerimispanga grupi, riiklike 
tugipankade ja finantseerimisasutuste ning 
muude rakenduspartnerite 
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riskivõtmisvõimet, et toetada majanduse 
taastumist.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Covid-19 pandeemia põhjustatud 
majanduskriisi tõttu ei ole vahendite 
jaotumine turul täiesti tõhus ja tajutav risk 
pärsib oluliselt erasektori investeeringuid. 
InvestEU fondi põhitegevus, mis seisneb 
majanduslikult elujõuliste projektidega 
seotud riski vähendamises, et kaasata 
erasektori rahastamine, on sellistes 
tingimustes eriti oluline ja seda tuleks 
toetada, muu hulgas ebaühtlase taastumise 
ohu vältimiseks. Programmist „InvestEU“ 
peaks olema võimalik anda taastumisetapis 
äriühingutele hädavajalikku toetust ja 
samal ajal tagada investorite selge 
keskendumine liidu keskmise pikkusega ja 
pikaajalistele prioriteetidele, nagu Euroopa 
roheline kokkulepe, Euroopa rohelise 
kokkuleppe investeerimiskava, Euroopa 
digitaalse tuleviku kujundamise strateegia 
ja tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste 
üleminekute jaoks. See peaks 
märkimisväärselt suurendama Euroopa 
Investeerimispanga grupi, riiklike 
tugipankade ja finantseerimisasutuste ning 
muude rakenduspartnerite 
riskivõtmisvõimet, et toetada majanduse 
taastumist.

(24) COVID-19 pandeemia põhjustatud 
majanduskriisi tõttu ei ole vahendite 
jaotumine turul täiesti tõhus ja tajutav risk 
pärsib oluliselt erasektori investeeringuid. 
InvestEU fondi põhitegevus, mis seisneb 
majanduslikult elujõuliste projektidega 
seotud riski vähendamises, et kaasata 
erasektori rahastamine, on sellistes 
tingimustes eriti oluline ja seda tuleks 
toetada, muu hulgas ebaühtlase taastumise 
ohu vältimiseks. Programmist „InvestEU“ 
peaks olema võimalik anda taastumisetapis 
äriühingutele hädavajalikku toetust ja 
samal ajal tagada investorite selge 
keskendumine liidu keskmise pikkusega ja 
pikaajalistele prioriteetidele ning ELi 
õigusaktide rakendamisele, nagu Euroopa 
roheline kokkulepe, Euroopa rohelise 
kokkuleppe investeerimiskava, määrus 
millega kehtestatakse kestlike 
investeeringute hõlbustamise raamistik, 
Euroopa kliimaseadus, Euroopa digitaalse 
tuleviku kujundamise strateegia, 
programm „Euroopa horisont“, 
renoveerimislaine, Euroopa 
sotsiaalõiguste sammas ja tugev sotsiaalne 
Euroopa õiglaste üleminekute jaoks. See 
peaks märkimisväärselt suurendama 
Euroopa Investeerimispanga grupi, riiklike 
tugipankade ja finantseerimisasutuste ning 
muude rakenduspartnerite 
riskivõtmisvõimet, et toetada majanduse 
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taastumist.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Covid-19 pandeemia põhjustatud 
majanduskriisi tõttu ei ole vahendite 
jaotumine turul täiesti tõhus ja tajutav risk 
pärsib oluliselt erasektori investeeringuid. 
InvestEU fondi põhitegevus, mis seisneb 
majanduslikult elujõuliste projektidega 
seotud riski vähendamises, et kaasata 
erasektori rahastamine, on sellistes 
tingimustes eriti oluline ja seda tuleks 
toetada, muu hulgas ebaühtlase taastumise 
ohu vältimiseks. Programmist „InvestEU“ 
peaks olema võimalik anda taastumisetapis 
äriühingutele hädavajalikku toetust ja 
samal ajal tagada investorite selge 
keskendumine liidu keskmise pikkusega ja 
pikaajalistele prioriteetidele, nagu Euroopa 
roheline kokkulepe, Euroopa rohelise 
kokkuleppe investeerimiskava, Euroopa 
digitaalse tuleviku kujundamise strateegia 
ja tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste 
üleminekute jaoks. See peaks 
märkimisväärselt suurendama Euroopa 
Investeerimispanga grupi, riiklike 
tugipankade ja finantseerimisasutuste ning 
muude rakenduspartnerite 
riskivõtmisvõimet, et toetada majanduse 
taastumist.

(24) COVID-19 pandeemia põhjustatud 
majanduskriisi tõttu ei ole vahendite 
jaotumine turul täiesti tõhus ja tajutav risk 
pärsib oluliselt erasektori investeeringuid. 
InvestEU fondi põhitegevus, mis seisneb 
majanduslikult elujõuliste projektidega 
seotud riski vähendamises, et kaasata 
erasektori rahastamine, on sellistes 
tingimustes eriti oluline ja seda tuleks 
toetada, muu hulgas ebaühtlase taastumise 
ohu vältimiseks. Programmist „InvestEU“ 
peaks olema võimalik anda taastumisetapis 
äriühingutele, eriti VKEdele, hädavajalikku 
toetust ja samal ajal tagada investorite 
selge keskendumine liidu keskmise 
pikkusega ja pikaajalistele prioriteetidele, 
nagu Euroopa roheline kokkulepe, Euroopa 
rohelise kokkuleppe investeerimiskava, 
Pariisi kokkulepe, Euroopa digitaalse 
tuleviku kujundamise strateegia ja tugev 
sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute 
jaoks, õiglane üleminek CO2-neutraalsele 
majandusele hiljemalt 2050. aastaks, 
kestliku arengu eesmärgid, „ei kahjusta 
oluliselt põhimõte“ ja Euroopa 
sotsiaalõiguste sammas. See peaks 
märkimisväärselt suurendama Euroopa 
Investeerimispanga grupi, riiklike 
tugipankade ja finantseerimisasutuste ning 
muude rakenduspartnerite 
riskivõtmisvõimet, et toetada majanduse 
taastumist.

Or. en
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Muudatusettepanek 167
Sabine Verheyen
kultuuri- ja hariduskomisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Covid-19 pandeemia põhjustatud 
majanduskriisi tõttu ei ole vahendite 
jaotumine turul täiesti tõhus ja tajutav risk 
pärsib oluliselt erasektori investeeringuid. 
InvestEU fondi põhitegevus, mis seisneb 
majanduslikult elujõuliste projektidega 
seotud riski vähendamises, et kaasata 
erasektori rahastamine, on sellistes 
tingimustes eriti oluline ja seda tuleks 
toetada, muu hulgas ebaühtlase taastumise 
ohu vältimiseks. Programmist „InvestEU“ 
peaks olema võimalik anda taastumisetapis 
äriühingutele hädavajalikku toetust ja 
samal ajal tagada investorite selge 
keskendumine liidu keskmise pikkusega ja 
pikaajalistele prioriteetidele, nagu Euroopa 
roheline kokkulepe, Euroopa rohelise 
kokkuleppe investeerimiskava, Euroopa 
digitaalse tuleviku kujundamise strateegia 
ja tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste 
üleminekute jaoks. See peaks 
märkimisväärselt suurendama Euroopa 
Investeerimispanga grupi, riiklike 
tugipankade ja finantseerimisasutuste ning 
muude rakenduspartnerite 
riskivõtmisvõimet, et toetada majanduse 
taastumist.

(24) COVID-19 pandeemia põhjustatud 
majanduskriisi tõttu ei ole vahendite 
jaotumine turul täiesti tõhus ja tajutav risk 
pärsib oluliselt erasektori investeeringuid. 
InvestEU fondi põhitegevus, mis seisneb 
majanduslikult elujõuliste projektidega 
seotud riski vähendamises, et kaasata 
erasektori rahastamine, on sellistes 
tingimustes eriti oluline ja seda tuleks 
toetada, muu hulgas ebaühtlase taastumise 
ohu vältimiseks. Programmist „InvestEU“ 
peaks olema võimalik anda taastumisetapis 
äriühingutele, eriti innovatsiooni ja loome 
valdkondades tegutsevatele VKEdele, 
millel on kõrgema riski profiilid ja vähene 
või puuduv ligipääs finantsturgudele, 
hädavajalikku rahalist toetust ja samal ajal 
tagada investorite selge keskendumine 
liidu keskmise pikkusega ja pikaajalistele 
prioriteetidele, nagu Euroopa roheline 
kokkulepe, Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava, Euroopa digitaalse 
tuleviku kujundamise strateegia ja tugev 
sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute 
jaoks. See peaks märkimisväärselt 
suurendama Euroopa Investeerimispanga 
grupi, riiklike tugipankade ja 
finantseerimisasutuste ning muude 
rakenduspartnerite riskivõtmisvõimet, et 
toetada majanduse taastumist.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Covid-19 pandeemia põhjustatud 
majanduskriisi tõttu ei ole vahendite 
jaotumine turul täiesti tõhus ja tajutav risk 
pärsib oluliselt erasektori investeeringuid. 
InvestEU fondi põhitegevus, mis seisneb 
majanduslikult elujõuliste projektidega 
seotud riski vähendamises, et kaasata 
erasektori rahastamine, on sellistes 
tingimustes eriti oluline ja seda tuleks 
toetada, muu hulgas ebaühtlase taastumise 
ohu vältimiseks. Programmist „InvestEU“ 
peaks olema võimalik anda taastumisetapis 
äriühingutele hädavajalikku toetust ja 
samal ajal tagada investorite selge 
keskendumine liidu keskmise pikkusega 
ja pikaajalistele prioriteetidele, nagu 
Euroopa roheline kokkulepe, Euroopa 
rohelise kokkuleppe investeerimiskava, 
Euroopa digitaalse tuleviku kujundamise 
strateegia ja tugev sotsiaalne Euroopa 
õiglaste üleminekute jaoks. See peaks 
märkimisväärselt suurendama Euroopa 
Investeerimispanga grupi, riiklike 
tugipankade ja finantseerimisasutuste ning 
muude rakenduspartnerite 
riskivõtmisvõimet, et toetada majanduse 
taastumist.

(24) COVID-19 pandeemia põhjustatud 
majanduskriisi tõttu ei ole vahendite 
jaotumine turul täiesti tõhus ja tajutav risk 
pärsib oluliselt erasektori investeeringuid. 
InvestEU fondi põhitegevus, mis seisneb 
majanduslikult elujõuliste projektidega 
seotud riski vähendamises, et kaasata 
erasektori rahastamine, on sellistes 
tingimustes eriti oluline ja seda tuleks 
toetada, muu hulgas ebaühtlase taastumise 
ohu vältimiseks. Programmist „InvestEU“ 
peaks olema võimalik anda taastumisetapis 
äriühingutele ja samal ajal tagada Euroopa 
majanduse võimas paranemine. See peaks 
märkimisväärselt suurendama Euroopa 
Investeerimispanga grupi, riiklike 
tugipankade ja finantseerimisasutuste ning 
muude rakenduspartnerite 
riskivõtmisvõimet, et toetada projekte, 
millest saaksid muidu käestlastud 
võimalused.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Covid-19 pandeemia põhjustatud 
majanduskriisi tõttu ei ole vahendite 
jaotumine turul täiesti tõhus ja tajutav risk 
pärsib oluliselt erasektori investeeringuid. 

(24) COVID-19 pandeemia põhjustatud 
majanduskriisi tõttu ei ole vahendite 
jaotumine turul täiesti tõhus ja tajutav risk 
pärsib oluliselt erasektori investeeringuid. 
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InvestEU fondi põhitegevus, mis seisneb 
majanduslikult elujõuliste projektidega 
seotud riski vähendamises, et kaasata 
erasektori rahastamine, on sellistes 
tingimustes eriti oluline ja seda tuleks 
toetada, muu hulgas ebaühtlase taastumise 
ohu vältimiseks. Programmist „InvestEU“ 
peaks olema võimalik anda taastumisetapis 
äriühingutele hädavajalikku toetust ja 
samal ajal tagada investorite selge 
keskendumine liidu keskmise pikkusega ja 
pikaajalistele prioriteetidele, nagu Euroopa 
roheline kokkulepe, Euroopa rohelise 
kokkuleppe investeerimiskava, Euroopa 
digitaalse tuleviku kujundamise strateegia 
ja tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste 
üleminekute jaoks. See peaks 
märkimisväärselt suurendama Euroopa 
Investeerimispanga grupi, riiklike 
tugipankade ja finantseerimisasutuste ning 
muude rakenduspartnerite 
riskivõtmisvõimet, et toetada majanduse 
taastumist.

InvestEU fondi põhitegevus, mis seisneb 
majanduslikult elujõuliste projektidega 
seotud riski vähendamises, et kaasata 
erasektori rahastamine, on sellistes 
tingimustes eriti oluline ja seda tuleks 
toetada, muu hulgas ebaühtlase taastumise 
ohu vältimiseks. Programmist „InvestEU“ 
peaks olema võimalik anda taastumisetapis 
äriühingutele, eriti VKEdele ja 
mikroettevõtjatele hädavajalikku toetust ja 
samal ajal tagada investorite selge 
keskendumine liidu keskmise pikkusega ja 
pikaajalistele prioriteetidele, nagu Euroopa 
roheline kokkulepe, Euroopa rohelise 
kokkuleppe investeerimiskava, Euroopa 
digitaalse tuleviku kujundamise strateegia, 
Euroopa uus tööstusstrateegia, Euroopa 
VKEde strateegia ja tugev sotsiaalne 
Euroopa õiglaste üleminekute jaoks. See 
peaks märkimisväärselt suurendama 
Euroopa Investeerimispanga grupi, riiklike 
tugipankade ja finantseerimisasutuste ning 
muude rakenduspartnerite 
riskivõtmisvõimet, et toetada majanduse 
taastumist.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Covid-19 pandeemia põhjustatud 
majanduskriisi tõttu ei ole vahendite 
jaotumine turul täiesti tõhus ja tajutav risk 
pärsib oluliselt erasektori investeeringuid. 
InvestEU fondi põhitegevus, mis seisneb 
majanduslikult elujõuliste projektidega 
seotud riski vähendamises, et kaasata 
erasektori rahastamine, on sellistes 
tingimustes eriti oluline ja seda tuleks 
toetada, muu hulgas ebaühtlase taastumise 
ohu vältimiseks. Programmist „InvestEU“ 

(24) COVID-19 pandeemia põhjustatud 
majanduskriisi tõttu ei ole vahendite 
jaotumine turul täiesti tõhus ja tajutav risk 
pärsib oluliselt erasektori investeeringuid. 
InvestEU fondi põhitegevus, mis seisneb 
majanduslikult elujõuliste projektidega 
seotud riski vähendamises, et kaasata 
erasektori rahastamine, on sellistes 
tingimustes eriti oluline ja seda tuleks 
toetada, muu hulgas ebaühtlase taastumise 
ohu vältimiseks. Programmist „InvestEU“ 
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peaks olema võimalik anda taastumisetapis 
äriühingutele hädavajalikku toetust ja 
samal ajal tagada investorite selge 
keskendumine liidu keskmise pikkusega ja 
pikaajalistele prioriteetidele, nagu Euroopa 
roheline kokkulepe, Euroopa rohelise 
kokkuleppe investeerimiskava, Euroopa 
digitaalse tuleviku kujundamise strateegia 
ja tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste 
üleminekute jaoks. See peaks 
märkimisväärselt suurendama Euroopa 
Investeerimispanga grupi, riiklike 
tugipankade ja finantseerimisasutuste ning 
muude rakenduspartnerite 
riskivõtmisvõimet, et toetada majanduse 
taastumist.

peaks olema võimalik anda taastumisetapis 
äriühingutele hädavajalikku toetust ja 
samal ajal tagada investorite selge 
keskendumine liidu keskmise pikkusega ja 
pikaajalistele prioriteetidele, nagu Euroopa 
roheline kokkulepe, Euroopa rohelise 
kokkuleppe investeerimiskava, Euroopa 
digitaalse tuleviku kujundamise strateegia 
ja tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste 
üleminekute jaoks. See peaks 
märkimisväärselt suurendama Euroopa 
Investeerimispanga grupi, riiklike 
tugipankade ja finantseerimisasutuste ning 
muude rakenduspartnerite 
riskivõtmisvõimet, et toetada majanduse 
taastumist, kuid ilma liigselt erasektori 
osaliste jaoks riski vähendamata.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Victor Negrescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Covid-19 pandeemia põhjustatud 
majanduskriisi tõttu ei ole vahendite 
jaotumine turul täiesti tõhus ja tajutav risk 
pärsib oluliselt erasektori investeeringuid. 
InvestEU fondi põhitegevus, mis seisneb 
majanduslikult elujõuliste projektidega 
seotud riski vähendamises, et kaasata 
erasektori rahastamine, on sellistes 
tingimustes eriti oluline ja seda tuleks 
toetada, muu hulgas ebaühtlase taastumise 
ohu vältimiseks. Programmist „InvestEU“ 
peaks olema võimalik anda taastumisetapis 
äriühingutele hädavajalikku toetust ja 
samal ajal tagada investorite selge 
keskendumine liidu keskmise pikkusega ja 
pikaajalistele prioriteetidele, nagu Euroopa 
roheline kokkulepe, Euroopa rohelise 
kokkuleppe investeerimiskava, Euroopa 
digitaalse tuleviku kujundamise strateegia 

(24) COVID-19 pandeemia põhjustatud 
majanduskriisi tõttu ei ole vahendite 
jaotumine turul täiesti tõhus ja tajutav risk 
pärsib oluliselt erasektori investeeringuid. 
InvestEU fondi põhitegevus, mis seisneb 
majanduslikult elujõuliste projektidega 
seotud riski vähendamises, et kaasata 
erasektori rahastamine, on sellistes 
tingimustes eriti oluline ja seda tuleks 
toetada, muu hulgas ebaühtlase taastumise 
ohu vältimiseks ja liikmesriikide vaheliste 
lõhede vähendamiseks. Programmist 
„InvestEU“ peaks olema võimalik anda 
taastumisetapis äriühingutele 
hädavajalikku toetust ja samal ajal tagada 
investorite selge keskendumine liidu 
keskmise pikkusega ja pikaajalistele 
prioriteetidele, nagu Euroopa roheline 
kokkulepe, Euroopa rohelise kokkuleppe 
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ja tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste 
üleminekute jaoks. See peaks 
märkimisväärselt suurendama Euroopa 
Investeerimispanga grupi, riiklike 
tugipankade ja finantseerimisasutuste ning 
muude rakenduspartnerite 
riskivõtmisvõimet, et toetada majanduse 
taastumist.

investeerimiskava, Euroopa digitaalse 
tuleviku kujundamise strateegia ja tugev 
sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute 
jaoks. See peaks märkimisväärselt 
suurendama Euroopa Investeerimispanga 
grupi, riiklike tugipankade ja 
finantseerimisasutuste ning muude 
rakenduspartnerite riskivõtmisvõimet, et 
toetada majanduse taastumist.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Inese Vaidere

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Covid-19 pandeemia põhjustatud 
majanduskriisi tõttu ei ole vahendite 
jaotumine turul täiesti tõhus ja tajutav risk 
pärsib oluliselt erasektori investeeringuid. 
InvestEU fondi põhitegevus, mis seisneb 
majanduslikult elujõuliste projektidega 
seotud riski vähendamises, et kaasata 
erasektori rahastamine, on sellistes 
tingimustes eriti oluline ja seda tuleks 
toetada, muu hulgas ebaühtlase taastumise 
ohu vältimiseks. Programmist „InvestEU“ 
peaks olema võimalik anda taastumisetapis 
äriühingutele hädavajalikku toetust ja 
samal ajal tagada investorite selge 
keskendumine liidu keskmise pikkusega ja 
pikaajalistele prioriteetidele, nagu Euroopa 
roheline kokkulepe, Euroopa rohelise 
kokkuleppe investeerimiskava, Euroopa 
digitaalse tuleviku kujundamise strateegia 
ja tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste 
üleminekute jaoks. See peaks 
märkimisväärselt suurendama Euroopa 
Investeerimispanga grupi, riiklike 
tugipankade ja finantseerimisasutuste ning 
muude rakenduspartnerite 
riskivõtmisvõimet, et toetada majanduse 

(24) COVID-19 pandeemia põhjustatud 
majanduskriisi tõttu ei ole vahendite 
jaotumine turul täiesti tõhus ja tajutav risk 
pärsib oluliselt erasektori investeeringuid. 
InvestEU fondi põhitegevus, mis seisneb 
majanduslikult elujõuliste projektidega 
seotud riski vähendamises, et kaasata 
erasektori rahastamine, on sellistes 
tingimustes eriti oluline ja seda tuleks 
toetada, muu hulgas ebaühtlase taastumise 
ohu vältimiseks. Programmist „InvestEU“ 
peaks olema võimalik anda taastumisetapis 
äriühingutele, eriti VKEdele, hädavajalikku 
toetust ja samal ajal tagada investorite 
selge keskendumine liidu keskmise 
pikkusega ja pikaajalistele prioriteetidele, 
nagu Euroopa roheline kokkulepe, Euroopa 
rohelise kokkuleppe investeerimiskava, 
Euroopa digitaalse tuleviku kujundamise 
strateegia ja tugev sotsiaalne Euroopa 
õiglaste üleminekute jaoks. See peaks 
märkimisväärselt suurendama Euroopa 
Investeerimispanga grupi, riiklike 
tugipankade ja finantseerimisasutuste ning 
muude rakenduspartnerite 
riskivõtmisvõimet, et toetada majanduse 
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taastumist. taastumist.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Covid-19 pandeemia on suur šokk 
maailma ja liidu majandusele. Prognooside 
kohaselt kahaneb ELi SKP palju rohkem 
kui 2009. aasta finantskriisi ajal ja sellel 
on paratamatult kahjulik sotsiaalne mõju. 
Pandeemia puhkemine on osutanud 
vajadusele tegeleda strateegilise 
haavatavusega, et parandada liidu 
reageerimist hädaolukordadele ja selle 
majanduse üldist vastupanuvõimet. Ühtne 
turg ja võrdsed tingimused, millest saavad 
kasu ka kõige enam mõjutatud 
liikmesriigid, on võimalik säilitada ainult 
juhul, kui Euroopa majandus on 
vastupidav, kaasav ja integreeritud.

(25) COVID-19 pandeemia on suur šokk 
maailma ja liidu majandusele. Prognooside 
kohaselt kahaneb ELi SKP palju rohkem 
kui esialgu prognoositud ja kui 
2008. aasta finantskriisi ajal ja sellel on 
paratamatult kahjulik sotsiaalne mõju. 
Pandeemia puhkemine on osutanud 
vajadusele viivitamatult ja tõhusalt 
tegeleda strateegilise haavatavusega, et 
parandada liidu reageerimist 
hädaolukordadele ja meie ühiskondade 
ning majanduste üldist vastupanuvõime 
ning kestlikkust. Ühtne turg ja võrdsed 
tingimused, millest saavad kasu ka kõige 
enam mõjutatud liikmesriigid ja 
piirkonnad, on võimalik säilitada ainult 
juhul, kui Euroopa majandus on 
sotsiaalselt tasakaalus, vastupidav, kestlik, 
kaasav ja integreeritud.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Covid-19 pandeemia on suur šokk 
maailma ja liidu majandusele. Prognooside 

(25) COVID-19 pandeemia on suur šokk 
maailma ja liidu majandusele. Prognooside 
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kohaselt kahaneb ELi SKP palju rohkem 
kui 2009. aasta finantskriisi ajal ja sellel on 
paratamatult kahjulik sotsiaalne mõju. 
Pandeemia puhkemine on osutanud 
vajadusele tegeleda strateegilise 
haavatavusega, et parandada liidu 
reageerimist hädaolukordadele ja selle 
majanduse üldist vastupanuvõimet. Ühtne 
turg ja võrdsed tingimused, millest saavad 
kasu ka kõige enam mõjutatud 
liikmesriigid, on võimalik säilitada ainult 
juhul, kui Euroopa majandus on 
vastupidav, kaasav ja integreeritud.

kohaselt kahaneb ELi SKP palju rohkem 
kui 2009. aasta finantskriisi ajal ja sellel on 
paratamatult kahjulik sotsiaalne mõju, 
mida süvendab Euroopa Keskpanga 
jätkuvalt paindlik rahanduspoliitika. 
Pandeemia puhkemine on osutanud 
vajadusele tegeleda strateegilise 
haavatavusega mõningates liikmesriikides 
ja sektorites, et parandada liidu 
reageerimist hädaolukordadele ja selle 
majanduse üldist vastupanuvõimet. Ühtne 
turg ja võrdsed tingimused, millest saavad 
kasu ka kõige enam mõjutatud 
liikmesriigid, on võimalik säilitada ainult 
juhul, kui Euroopa majandus on 
vastupidav, kaasav ja integreeritud.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Covid-19 pandeemia on suur šokk 
maailma ja liidu majandusele. Prognooside 
kohaselt kahaneb ELi SKP palju rohkem 
kui 2009. aasta finantskriisi ajal ja sellel on 
paratamatult kahjulik sotsiaalne mõju. 
Pandeemia puhkemine on osutanud 
vajadusele tegeleda strateegilise 
haavatavusega, et parandada liidu 
reageerimist hädaolukordadele ja selle 
majanduse üldist vastupanuvõimet. Ühtne 
turg ja võrdsed tingimused, millest saavad 
kasu ka kõige enam mõjutatud 
liikmesriigid, on võimalik säilitada ainult 
juhul, kui Euroopa majandus on 
vastupidav, kaasav ja integreeritud.

(25) COVID-19 pandeemia on suur šokk 
maailma ja liidu majandusele. Prognooside 
kohaselt kahaneb ELi SKP palju rohkem 
kui 2009. aasta finantskriisi ajal ja sellel on 
paratamatult kahjulik sotsiaalne mõju. 
Pandeemia puhkemine on osutanud 
vajadusele tegeleda strateegilise 
haavatavusega, et parandada liidu 
reageerimist hädaolukordadele ja selle 
majanduse üldist vastupanuvõimet. Ühtne 
turg ja võrdsed tingimused, millest saavad 
kasu ka kõige enam mõjutatud 
liikmesriigid ja liikmesriigid, millel on 
vähene eelarveline võimekus sekkuda 
oma erasektori toetamiseks riikliku abi 
skeemide kaudu, on võimalik säilitada 
ainult juhul, kui Euroopa majandus on 
vastupidav, kaasav ja integreeritud.

Or. en
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Muudatusettepanek 176
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Covid-19 pandeemia on suur šokk 
maailma ja liidu majandusele. Prognooside 
kohaselt kahaneb ELi SKP palju rohkem 
kui 2009. aasta finantskriisi ajal ja sellel on 
paratamatult kahjulik sotsiaalne mõju. 
Pandeemia puhkemine on osutanud 
vajadusele tegeleda strateegilise 
haavatavusega, et parandada liidu 
reageerimist hädaolukordadele ja selle 
majanduse üldist vastupanuvõimet. Ühtne 
turg ja võrdsed tingimused, millest saavad 
kasu ka kõige enam mõjutatud 
liikmesriigid, on võimalik säilitada ainult 
juhul, kui Euroopa majandus on 
vastupidav, kaasav ja integreeritud.

(25) COVID-19 pandeemia on suur šokk 
maailma ja liidu majandusele. ELi SKP on 
juba kahanenud palju rohkem kui 
2009. aasta finantskriisi ajal ja sellel on 
paratamatult kahjulik sotsiaalne mõju. 
Pandeemia puhkemine on osutanud 
vajadusele tegeleda strateegilise 
haavatavusega, et parandada liidu 
reageerimist hädaolukordadele ja selle 
majanduse üldist vastupanuvõimet. Ühtse 
turu terviklikkus ja võrdsed tingimused, 
millest saavad kasu ka kõige enam 
mõjutatud liikmesriigid, on võimalik 
säilitada ainult juhul, kui Euroopa 
majandus on vastupidav, digitaliseeritud, 
innovaatiline, kaasav ja integreeritud.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharus peaks 
põhirõhk olema selliste liikmesriigis 
asutatud ja liidus tegutsevate lõplike 
vahendite saajate toetamisel, kelle tegevus 
on liidu jaoks strateegilise tähtsusega, 
võttes eriti arvesse rohe- ja digipööret ja 
vastupanuvõime suurendamist järgmistes 
valdkondades: i) elutähtsate 
tervishoiuteenuste osutamine, ravimite 

(28) Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharus peaks 
põhirõhk olema selliste liikmesriigis 
asutatud ja liidus tegutsevate lõplike 
vahendite saajate toetamisel, kelle tegevus 
on liidu jaoks strateegilise tähtsusega, 
kooskõlas Euroopa uues 
tööstusstrateegias kirjeldatud 
prioriteetidega rohelise ja digitaalse 
Euroopa jaoks ning tööstuslikel 
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ning meditsiiniseadmete ja -tarvete 
valmistamine ja nende varu loomine, 
tervisekriisidele reageerimise suutlikkuse 
ja elanikkonnakaitse tugevdamine; ii) nii 
füüsiline kui ka virtuaalne elutähtis taristu; 
iii) elutähtsa taristu toimimiseks ja 
hooldamiseks vajalike kaupade tarnimine 
ja teenuste osutamine; peamine progressi 
võimaldav murranguline keskkonnasäästlik 
ja digitehnoloogia ning pöördelised 
uuendused, millesse investeerimine on 
liidu tööstuse tuleviku seisukohalt 
strateegilise tähtsusega, sealhulgas 
tehisintellekt, plokiahel, tarkvara, 
robootika, pooljuhid, mikroprotsessorid, 
tipptasemel pilvandmetöötluse tehnoloogia, 
kõrgjõudlusega andmetöötlus, 
küberjulgeolek, kvanttehnoloogia, 
fotoonika, tööstuslik biotehnoloogia, 
taastuvenergiatehnoloogia, energia 
salvestamise tehnoloogia, sealhulgas akud, 
kestlik transporditehnoloogia, puhta 
vesiniku ja kütuseelemendirakendused, 
tööstuse CO2-heite vähendamise 
tehnoloogia, süsinikdioksiidi kogumine ja 
säilitamine, ringmajanduse tehnoloogia, 
biomeditsiin, nanotehnoloogia, ravimid ja 
kõrgtehnoloogiline materjal; v) 
tootmisrajatised info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
komponentide ja seadmete masstootmiseks 
ELis; vi) avaliku sektori osalejate, 
ettevõtete või tarbijate jaoks elutähtsate 
kaupade tarnimine ja nende varu loomine 
liidus; vii) liidu ja selle liikmesriikide 
julgeoleku, näiteks kaitse- ja 
kosmosesektori ning küberturvalisuse jaoks 
elutähtsad tehnoloogiad ja sisendid ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 
artikli 2 punktis 1 määratletud kahesuguse 
kasutusega kaubad. Lõpliku vahendite 
saaja registrijärgne asukoht peaks olema 
liikmesriigis ja ta peaks tegutsema liidus, 
s.t tema töötajad peaksid asuma ja tema 
tootmine, teadus- ja arendustegevus ja muu 
äritegevus peaksid toimuma suurel määral 
liidus. Samuti tuleks toetada projekte, mille 
tegevus toimub ELi eri paikades ja aitab sel 
viisil mitmekesistada ühtse turu 

ökosüsteemidel põhineva 
arengumudeliga. Komponent peaks 
toetama projekte, mis toetavad 
liikmesriikide majanduste 
konkurentsivõimet, soodustavad 
ettevõtlust ja vähendavad sõltuvust 
haavatavatest tarneahelatest. Strateegilise 
tähtsusega valdkondade hulka kuuluvad 
i) elutähtsate tervishoiuteenuste osutamine, 
ravimite ning meditsiiniseadmete ja -
tarvete valmistamine ja nende varu 
loomine, tervisekriisidele reageerimise 
suutlikkuse ja elanikkonnakaitse 
tugevdamine, ii) elutähtis taristu, nii 
füüsiline kui ka virtuaalne; iia) kriitilise 
tähtsusega varajane avastamis- ja 
koordineeritud reageerimisvõime, et 
reageerida kriisiohtudele, ning oluliste 
avaliku ja erasektori institutsioonide ja 
sektorite tegevuse ja teenuste 
järjepidevuslahenduste edendamine; iib) 
elutähtsad investeeringud renoveerimisse 
ja uuenduslike lahenduste kaasamine 
ehitussektorisse, iic) ettevõtlust 
edendavate tingimuste toetamine, 
erasektori arenduste, sealhulgas 
idufirmade ja VKEde, rahastamine, 
erastamisprotsessid, tehnoloogilise 
arenguga kohanemine ja kestlik sektori 
areng; iid) investeeringud ja tehniline abi 
ettevõtlusoskuste toetamiseks, et luua uusi 
idufirmasid, VKEsid ja pereettevõtteid, 
ning klastrite võrgustike ja digitaalse 
innovatsiooni keskuste arendamiseks üle 
kogu mandri; iii) elutähtsa taristu 
toimimiseks ja hooldamiseks vajalike 
kaupade tarnimine ja teenuste osutamine; 
iv) Euroopa uuendusliku ja kestliku 
taasindustrialiseerimise toetamine, 
järgides Euroopa uues tööstusstrateegias 
kirjeldatud prioriteete rohelise ja 
digitaalse Euroopa jaoks ning 
industriaalsetel ökosüsteemidel põhinevat 
arengumudelit läbi peamise progressi 
võimaldava murrangulise 
keskkonnasäästliku ja digitehnoloogia 
ning pöördeliste uuenduste, millesse 
investeerimine on liidu tööstuse tuleviku 
seisukohalt strateegilise tähtsusega, 
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strateegilisi tarneahelaid. sealhulgas tehisintellekt, plokiahel, 
tarkvara, robootika, pooljuhid, 
mikroprotsessorid, tipptasemel 
pilvandmetöötluse tehnoloogia, 
kõrgjõudlusega andmetöötlus, 
küberjulgeolek, kvanttehnoloogia, 
fotoonika, tööstuslik biotehnoloogia, 
taastuvenergiatehnoloogia, energia 
salvestamise tehnoloogia, sealhulgas akud, 
kestlik transporditehnoloogia, puhta 
vesiniku ja kütuseelemendirakendused, 
tööstuse CO2-heite vähendamise 
tehnoloogia, süsinikdioksiidi kogumine ja 
säilitamine, ringmajanduse tehnoloogia, 
biomeditsiin, nanotehnoloogia, ravimid ja 
kõrgtehnoloogiline materjal; v) 
tootmisrajatised info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
komponentide ja seadmete masstootmiseks 
ELis; vi) avaliku sektori osalejate, 
ettevõtete või tarbijate jaoks elutähtsate 
kaupade tarnimine ja nende varu loomine 
liidus; vii) liidu ja selle liikmesriikide 
julgeoleku, näiteks kaitse- ja 
kosmosesektori ning küberturvalisuse jaoks 
elutähtsad tehnoloogiad ja sisendid ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 
artikli 2 punktis 1 määratletud kahesuguse 
kasutusega kaubad. Lõpliku vahendite 
saaja registrijärgne asukoht peaks olema 
liikmesriigis ja ta peaks tegutsema liidus, 
s.t tema töötajad peaksid asuma ja tema 
tootmine, teadus- ja arendustegevus ja muu 
äritegevus peaksid toimuma suurel määral 
liidus. Samuti tuleks toetada projekte, mille 
tegevus toimub ELi eri paikades ja aitab sel 
viisil mitmekesistada ühtse turu 
strateegilisi tarneahelaid.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharus peaks 
põhirõhk olema selliste liikmesriigis 
asutatud ja liidus tegutsevate lõplike 
vahendite saajate toetamisel, kelle tegevus 
on liidu jaoks strateegilise tähtsusega, 
võttes eriti arvesse rohe- ja digipööret ja 
vastupanuvõime suurendamist järgmistes 
valdkondades: i) elutähtsate 
tervishoiuteenuste osutamine, ravimite 
ning meditsiiniseadmete ja -tarvete 
valmistamine ja nende varu loomine, 
tervisekriisidele reageerimise suutlikkuse 
ja elanikkonnakaitse tugevdamine; ii) nii 
füüsiline kui ka virtuaalne elutähtis taristu; 
iii) elutähtsa taristu toimimiseks ja 
hooldamiseks vajalike kaupade tarnimine 
ja teenuste osutamine; peamine progressi 
võimaldav murranguline keskkonnasäästlik 
ja digitehnoloogia ning pöördelised 
uuendused, millesse investeerimine on 
liidu tööstuse tuleviku seisukohalt 
strateegilise tähtsusega, sealhulgas 
tehisintellekt, plokiahel, tarkvara, 
robootika, pooljuhid, mikroprotsessorid, 
tipptasemel pilvandmetöötluse tehnoloogia, 
kõrgjõudlusega andmetöötlus, 
küberjulgeolek, kvanttehnoloogia, 
fotoonika, tööstuslik biotehnoloogia, 
taastuvenergiatehnoloogia, energia 
salvestamise tehnoloogia, sealhulgas akud, 
kestlik transporditehnoloogia, puhta 
vesiniku ja kütuseelemendirakendused, 
tööstuse CO2-heite vähendamise 
tehnoloogia, süsinikdioksiidi kogumine ja 
säilitamine, ringmajanduse tehnoloogia, 
biomeditsiin, nanotehnoloogia, ravimid ja 
kõrgtehnoloogiline materjal; v) 
tootmisrajatised info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
komponentide ja seadmete masstootmiseks 
ELis; vi) avaliku sektori osalejate, 
ettevõtete või tarbijate jaoks elutähtsate 
kaupade tarnimine ja nende varu loomine 
liidus; vii) liidu ja selle liikmesriikide 
julgeoleku, näiteks kaitse- ja 

(28) Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharus peaks 
põhirõhk olema selliste liikmesriigis 
asutatud ja liidus tegutsevate lõplike 
vahendite saajate toetamisel, kelle tegevus 
on liidu jaoks strateegilise tähtsusega, 
võttes eriti arvesse rohe- ja digipööret ja 
vastupanuvõime suurendamist järgmistes 
valdkondades: i) elutähtsate 
tervishoiuteenuste osutamine, ravimite 
ning meditsiiniseadmete ja -tarvete, 
kaitsevahendite valmistamine ja nende 
varu loomine, kriisis vajalike toodete 
kestliku ja eetilise tootmise, hankimise, 
haldamise ja mitte-eksklusiivse 
litsentseerimise toetamine, et tagada 
nende taskukohasus kooskõlas teiste liidu 
instrumentide, tervisekriisidele 
reageerimise suutlikkuse ja 
elanikkonnakaitse tugevdamine vastavalt 
tervisekriiside korral elutähtsate toodete 
laialdase kättesaadavuse ja taskukohasuse 
põhimõtetele; ii) nii füüsiline kui ka 
virtuaalne elutähtis taristu; iii) elutähtsa 
taristu toimimiseks ja hooldamiseks 
vajalike kaupade tarnimine ja teenuste 
osutamine; iv) peamine progressi 
võimaldav murranguline keskkonnasäästlik 
ja digitehnoloogia ning pöördelised 
uuendused, millesse investeerimine on 
liidu kestliku tuleviku seisukohalt 
strateegilise tähtsusega, sealhulgas eetiline 
tehisintellekt, hajusraamatu tehnoloogia, 
plokiahel, tarkvara, robootika, pooljuhid, 
mikroprotsessorid, tipptasemel 
pilvandmetöötluse tehnoloogia, 
kõrgjõudlusega andmetöötlus, 
küberjulgeolek, kvanttehnoloogia, 
fotoonika, tööstuslik biotehnoloogia, 
taastuvenergiatehnoloogia, eelkõige 
avamerel arendatava taastuvenergia 
tootmise strateegia, katusepealsete 
päikesepaneelidega energia tootmise 
strateegia ja renoveerimislaine strateegia 
rakendamiseks, energia salvestamise 
tehnoloogia, sealhulgas akud, kestlik 
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kosmosesektori ning küberturvalisuse jaoks 
elutähtsad tehnoloogiad ja sisendid ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 
artikli 2 punktis 1 määratletud kahesuguse 
kasutusega kaubad. Lõpliku vahendite 
saaja registrijärgne asukoht peaks olema 
liikmesriigis ja ta peaks tegutsema liidus, 
s.t tema töötajad peaksid asuma ja tema 
tootmine, teadus- ja arendustegevus ja muu 
äritegevus peaksid toimuma suurel määral 
liidus. Samuti tuleks toetada projekte, mille 
tegevus toimub ELi eri paikades ja aitab sel 
viisil mitmekesistada ühtse turu 
strateegilisi tarneahelaid.

transporditehnoloogia, rohelise vesiniku ja 
kütuseelemendirakendused, heiteta 
tööstustehnoloogiad nagu näiteks CO2-
vaba terase tootmine, ringmajanduse 
tehnoloogia, biomeditsiin, 
nanotehnoloogia, ravimid ja 
kõrgtehnoloogiline materjal; v) 
ümbertöötlemis- ja tootmisrajatised info- 
ja kommunikatsioonitehnoloogia 
komponentide ja seadmete masstootmiseks 
ELis; vi) avaliku sektori osalejate, 
ettevõtete või tarbijate jaoks elutähtsate 
kaupade tarnimine ja nende varu loomine 
liidus; vii) liidu ja selle liikmesriikide 
julgeoleku, näiteks julgeoleku- ja 
kosmosesektori ning küberturvalisuse jaoks 
elutähtsad tehnoloogiad ja sisendid ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 
artikli 2 punktis 1 vastavalt mis tahes 
järgnevatele muudatustele ja 
õigusaktidele määratletud kahesuguse 
kasutusega kaupade tsiviilkomponendid. 
Lõplikul vahendite saajal peaksid olema 
kohustuslikud üleminekuplaanid 
kestlikumale majandustegevusele, tema 
registrijärgne asukoht peaks olema 
liikmesriigis, tal ei tohiks olla 
tütarettevõtjaid, kellel ei ole tegelikke 
majandustegevusi riikides, mis on 
loetletud koostööd mittetegevate 
jurisdiktsioonide ELi loetelus, ja ta peaks 
tegutsema liidus, s.t tema töötajad peaksid 
asuma ja tema tootmine, teadus- ja 
arendustegevus ja muu äritegevus peaksid 
toimuma suurel määral liidus. Samuti 
tuleks toetada projekte, mille tegevus 
toimub ELi eri paikades ja aitab sel viisil 
mitmekesistada ühtse turu strateegilisi 
tarneahelaid. Rahastamispaketi jaotamisel 
tuleks eelkõige tagada toetus projektidele, 
mis aitavad päästa elusid lühemas, 
keskmises ja pikemas perspektiivis.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharus peaks 
põhirõhk olema selliste liikmesriigis 
asutatud ja liidus tegutsevate lõplike 
vahendite saajate toetamisel, kelle tegevus 
on liidu jaoks strateegilise tähtsusega, 
võttes eriti arvesse rohe- ja digipööret ja 
vastupanuvõime suurendamist järgmistes 
valdkondades: i) elutähtsate 
tervishoiuteenuste osutamine, ravimite 
ning meditsiiniseadmete ja -tarvete 
valmistamine ja nende varu loomine, 
tervisekriisidele reageerimise suutlikkuse 
ja elanikkonnakaitse tugevdamine; ii) nii 
füüsiline kui ka virtuaalne elutähtis taristu; 
iii) elutähtsa taristu toimimiseks ja 
hooldamiseks vajalike kaupade tarnimine 
ja teenuste osutamine; peamine progressi 
võimaldav murranguline keskkonnasäästlik 
ja digitehnoloogia ning pöördelised 
uuendused, millesse investeerimine on 
liidu tööstuse tuleviku seisukohalt 
strateegilise tähtsusega, sealhulgas 
tehisintellekt, plokiahel, tarkvara, 
robootika, pooljuhid, mikroprotsessorid, 
tipptasemel pilvandmetöötluse tehnoloogia, 
kõrgjõudlusega andmetöötlus, 
küberjulgeolek, kvanttehnoloogia, 
fotoonika, tööstuslik biotehnoloogia, 
taastuvenergiatehnoloogia, energia 
salvestamise tehnoloogia, sealhulgas akud, 
kestlik transporditehnoloogia, puhta 
vesiniku ja kütuseelemendirakendused, 
tööstuse CO2-heite vähendamise 
tehnoloogia, süsinikdioksiidi kogumine ja 
säilitamine, ringmajanduse tehnoloogia, 
biomeditsiin, nanotehnoloogia, ravimid ja 
kõrgtehnoloogiline materjal; v) 
tootmisrajatised info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
komponentide ja seadmete masstootmiseks 
ELis; vi) avaliku sektori osalejate, 
ettevõtete või tarbijate jaoks elutähtsate 

(28) Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharus peaks 
põhirõhk olema selliste liikmesriigis 
asutatud ja liidus tegutsevate lõplike 
vahendite saajate toetamisel, kelle tegevus 
on liidu jaoks strateegilise tähtsusega, 
võttes eriti arvesse rohe- ja digipööret ja 
vastupanuvõime suurendamist järgmistes 
valdkondades: i) elutähtsate 
tervishoiuteenuste osutamine, ravimite 
ning meditsiiniseadmete ja -tarvete 
valmistamine ja nende varu loomine, 
tervisekriisidele reageerimise suutlikkuse 
ja elanikkonnakaitse tugevdamine; ii) nii 
füüsiline kui ka virtuaalne elutähtis taristu; 
iii) elutähtsa taristu toimimiseks ja 
hooldamiseks vajalike kaupade tarnimine 
ja teenuste osutamine; iv) peamine 
progressi võimaldav murranguline 
keskkonnasäästlik ja digitehnoloogia ning 
pöördelised uuendused, millesse 
investeerimine on liidu tööstuse tuleviku 
seisukohalt strateegilise tähtsusega, 
sealhulgas tehisintellekt, plokiahel, 
tarkvara, robootika, pooljuhid, 
mikroprotsessorid, tipptasemel 
pilvandmetöötluse tehnoloogia, 
kõrgjõudlusega andmetöötlus, 
küberjulgeolek, kvanttehnoloogia, 
fotoonika, tööstuslik biotehnoloogia, 
taastuvenergiatehnoloogia, energia 
salvestamise tehnoloogia, sealhulgas akud, 
kestlik transporditehnoloogia, puhta 
vesiniku ja kütuseelemendirakendused, 
tööstuse CO2-heite vähendamise 
tehnoloogia, süsinikdioksiidi kogumine ja 
säilitamine, ringmajanduse tehnoloogia, 
biomeditsiin, nanotehnoloogia, ravimid ja 
kõrgtehnoloogiline materjal; v) 
tootmisrajatised info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
komponentide ja seadmete masstootmiseks 
ELis; vi) avaliku sektori osalejate, 
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kaupade tarnimine ja nende varu loomine 
liidus; vii) liidu ja selle liikmesriikide 
julgeoleku, näiteks kaitse- ja 
kosmosesektori ning küberturvalisuse jaoks 
elutähtsad tehnoloogiad ja sisendid ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 
artikli 2 punktis 1 määratletud kahesuguse 
kasutusega kaubad. Lõpliku vahendite 
saaja registrijärgne asukoht peaks olema 
liikmesriigis ja ta peaks tegutsema liidus, 
s.t tema töötajad peaksid asuma ja tema 
tootmine, teadus- ja arendustegevus ja muu 
äritegevus peaksid toimuma suurel määral 
liidus. Samuti tuleks toetada projekte, mille 
tegevus toimub ELi eri paikades ja aitab sel 
viisil mitmekesistada ühtse turu 
strateegilisi tarneahelaid.

ettevõtete või tarbijate jaoks elutähtsate 
kaupade tarnimine ja nende varu loomine 
liidus; vii) liidu ja selle liikmesriikide 
julgeoleku, näiteks kaitse- ja 
kosmosesektori ning küberturvalisuse jaoks 
elutähtsad tehnoloogiad ja sisendid ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 
artikli 2 punktis 1 määratletud kahesuguse 
kasutusega kaubad. Lõpliku vahendite 
saaja registrijärgne asukoht peaks olema 
liikmesriigis ja ta peaks tegutsema liidus, 
s.t tema töötajad peaksid asuma ja tema 
tootmine, teadus- ja arendustegevus ja muu 
äritegevus peaksid toimuma suurel määral 
liidus. Samuti tuleks toetada projekte, mille 
tegevus toimub ELi eri paikades ja aitab sel 
viisil mitmekesistada ühtse turu 
strateegilisi tarneahelaid.

Vastavalt komisjoni soovitusele C(2020) 
4885 final ei tohi maksevõime toetamise 
komponendi kaudu toetust saav üksus a) 
olla maksuresident ega olla asutatud 
koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide 
ELi loetellu kantud jurisdiktsioonide 
õigusaktide alusel; b) olla otseselt ega 
kaudselt koostööd mittetegevate 
jurisdiktsioonide ELi loetellu kantud 
jurisdiktsioonide aktsionäride kontrolli all 
kuni tegelikult kasu saava omaniku 
tasandini, nagu on määratletud direktiivi 
(EL) 2015/849**** artikli 3 punktis 6; c) 
kontrollida otseselt ega kaudselt 
tütarettevõtjaid ega oma alalisi 
jurisdiktsioone; d) jagada osalust 
ettevõtjatega, kes asuvad 
jurisdiktsioonides, mis on kantud 
koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide 
ELi loetellu.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharus peaks 
põhirõhk olema selliste liikmesriigis 
asutatud ja liidus tegutsevate lõplike 
vahendite saajate toetamisel, kelle tegevus 
on liidu jaoks strateegilise tähtsusega, 
võttes eriti arvesse rohe- ja digipööret ja 
vastupanuvõime suurendamist järgmistes 
valdkondades: i) elutähtsate 
tervishoiuteenuste osutamine, ravimite 
ning meditsiiniseadmete ja -tarvete 
valmistamine ja nende varu loomine, 
tervisekriisidele reageerimise suutlikkuse 
ja elanikkonnakaitse tugevdamine; ii) nii 
füüsiline kui ka virtuaalne elutähtis taristu; 
iii) elutähtsa taristu toimimiseks ja 
hooldamiseks vajalike kaupade tarnimine 
ja teenuste osutamine; iv) peamine 
progressi võimaldav murranguline 
keskkonnasäästlik ja digitehnoloogia ning 
pöördelised uuendused, millesse 
investeerimine on liidu tööstuse tuleviku 
seisukohalt strateegilise tähtsusega, 
sealhulgas tehisintellekt, plokiahel, 
tarkvara, robootika, pooljuhid, 
mikroprotsessorid, tipptasemel 
pilvandmetöötluse tehnoloogia, 
kõrgjõudlusega andmetöötlus, 
küberjulgeolek, kvanttehnoloogia, 
fotoonika, tööstuslik biotehnoloogia, 
taastuvenergiatehnoloogia, energia 
salvestamise tehnoloogia, sealhulgas akud, 
kestlik transporditehnoloogia, puhta 
vesiniku ja kütuseelemendirakendused, 
tööstuse CO2-heite vähendamise 
tehnoloogia, süsinikdioksiidi kogumine ja 
säilitamine, ringmajanduse tehnoloogia, 
biomeditsiin, nanotehnoloogia, ravimid ja 
kõrgtehnoloogiline materjal; v) 
tootmisrajatised info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
komponentide ja seadmete masstootmiseks 
ELis; vi) avaliku sektori osalejate, 
ettevõtete või tarbijate jaoks elutähtsate 
kaupade tarnimine ja nende varu loomine 
liidus; vii) liidu ja selle liikmesriikide 

(28) Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharus peaks 
põhirõhk olema selliste liikmesriigis 
asutatud ja liidus tegutsevate lõplike 
vahendite saajate toetamisel, kelle tegevus 
on liidu jaoks strateegilise tähtsusega, 
võttes eriti arvesse Euroopa Liidu kliima- 
ja keskkonnaeesmärke, eriti eesmärki 
saavutada kliimaneutraalsus 
2015. aastaks, digipööret ja 
vastupanuvõime suurendamist järgmistes 
valdkondades: elutähtsate 
tervishoiuteenuste osutamine, ravimite 
ning meditsiiniseadmete ja -tarvete 
valmistamine ja nende varu loomine, 
tervisekriisidele reageerimise suutlikkuse 
ja elanikkonnakaitse tugevdamine; nii 
füüsiline kui ka virtuaalne elutähtis taristu; 
iii) elutähtsa taristu toimimiseks ja 
hooldamiseks vajalike kaupade tarnimine 
ja teenuste osutamine; iv) peamine 
progressi võimaldav murranguline 
keskkonnasäästlik ja digitehnoloogia ning 
pöördelised uuendused, millesse 
investeerimine on liidu tööstuse tuleviku 
seisukohalt strateegilise tähtsusega, 
sealhulgas tehisintellekt, plokiahel, 
tarkvara, robootika, pooljuhid, 
mikroprotsessorid, tipptasemel 
pilvandmetöötluse tehnoloogia, 
kõrgjõudlusega andmetöötlus, 
küberjulgeolek, kvanttehnoloogia, 
fotoonika, tööstuslik biotehnoloogia, 
taastuvenergiatehnoloogia, energia 
salvestamise tehnoloogia, sealhulgas akud, 
kestlik transporditehnoloogia, puhta 
vesiniku ja kütuseelemendirakendused, 
tööstuse CO2-heite vähendamise 
tehnoloogia, süsinikdioksiidi kogumine ja 
säilitamine, ringmajanduse tehnoloogia, 
biomeditsiin, nanotehnoloogia, ravimid ja 
kõrgtehnoloogiline materjal; v) 
tootmisrajatised info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
komponentide ja seadmete masstootmiseks 
ELis; vi) avaliku sektori osalejate, 
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julgeoleku, näiteks kaitse- ja 
kosmosesektori ning küberturvalisuse jaoks 
elutähtsad tehnoloogiad ja sisendid ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 
artikli 2 punktis 1 määratletud kahesuguse 
kasutusega kaubad. Lõpliku vahendite 
saaja registrijärgne asukoht peaks olema 
liikmesriigis ja ta peaks tegutsema liidus, 
s.t tema töötajad peaksid asuma ja tema 
tootmine, teadus- ja arendustegevus ja muu 
äritegevus peaksid toimuma suurel määral 
liidus. Samuti tuleks toetada projekte, mille 
tegevus toimub ELi eri paikades ja aitab sel 
viisil mitmekesistada ühtse turu 
strateegilisi tarneahelaid.

ettevõtete või tarbijate jaoks elutähtsate 
kaupade tarnimine ja nende varu loomine 
liidus; vii) liidu ja selle liikmesriikide 
julgeoleku, näiteks kaitse- ja 
kosmosesektori ning küberturvalisuse jaoks 
elutähtsad tehnoloogiad ja sisendid ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 
artikli 2 punktis 1 määratletud kahesuguse 
kasutusega kaubad. Lõpliku vahendite 
saaja registrijärgne asukoht peaks olema 
liikmesriigis ja ta peaks tegutsema liidus, 
s.t tema töötajad peaksid asuma ja tema 
tootmine, teadus- ja arendustegevus ja muu 
äritegevus peaksid toimuma suurel määral 
liidus. Samuti tuleks toetada projekte, mille 
tegevus toimub ELi eri paikades ja aitab sel 
viisil mitmekesistada ühtse turu 
strateegilisi tarneahelaid. Tegevused ei 
tohiks olla käesoleva määruse alusel 
rahastamiskõlblikud, kui need ei ole 
kooskõlas Pariisi kokkuleppe ja Euroopa 
rohelise kokkuleppe kliima- ja 
keskkonnaeesmärkide saavutamisega, 
eelkõige 2050. aastaks kliimaneutraalsuse 
saavutamise eesmärkidega ja 
eesmärkidega, mis on seatud vastavalt 
määrusele XXXX/XX (Euroopa 
kliimaseadus), või ei ole kooskõlas „ei 
kahjusta oluliselt“ kriteeriumidele, mis on 
kehtestatud määrusega 2020/852 
[määrus, millega kehtestatakse kestlike 
investeeringute hõlbustamise raamistik 
(ELi taksonoomia)]

Or. en

Muudatusettepanek 181
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharus peaks 
põhirõhk olema selliste liikmesriigis 

(28) Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharus peaks 
põhirõhk olema selliste liikmesriigis 
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asutatud ja liidus tegutsevate lõplike 
vahendite saajate toetamisel, kelle tegevus 
on liidu jaoks strateegilise tähtsusega, 
võttes eriti arvesse rohe- ja digipööret ja 
vastupanuvõime suurendamist järgmistes 
valdkondades: elutähtsate 
tervishoiuteenuste osutamine, ravimite 
ning meditsiiniseadmete ja -tarvete 
valmistamine ja nende varu loomine, 
tervisekriisidele reageerimise suutlikkuse 
ja elanikkonnakaitse tugevdamine; nii 
füüsiline kui ka virtuaalne elutähtis taristu; 
ii) nii füüsiline kui ka virtuaalne elutähtis 
taristu; iii) elutähtsa taristu toimimiseks ja 
hooldamiseks vajalike kaupade tarnimine 
ja teenuste osutamine; iv) peamine 
progressi võimaldav murranguline 
keskkonnasäästlik ja digitehnoloogia ning 
pöördelised uuendused, millesse 
investeerimine on liidu tööstuse tuleviku 
seisukohalt strateegilise tähtsusega, 
sealhulgas tehisintellekt, plokiahel, 
tarkvara, robootika, pooljuhid, 
mikroprotsessorid, tipptasemel 
pilvandmetöötluse tehnoloogia, 
kõrgjõudlusega andmetöötlus, 
küberjulgeolek, kvanttehnoloogia, 
fotoonika, tööstuslik biotehnoloogia, 
taastuvenergiatehnoloogia, energia 
salvestamise tehnoloogia, sealhulgas akud, 
kestlik transporditehnoloogia, puhta 
vesiniku ja kütuseelemendirakendused, 
tööstuse CO2-heite vähendamise 
tehnoloogia, süsinikdioksiidi kogumine ja 
säilitamine, ringmajanduse tehnoloogia, 
biomeditsiin, nanotehnoloogia, ravimid ja 
kõrgtehnoloogiline materjal; v) 
tootmisrajatised info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
komponentide ja seadmete masstootmiseks 
ELis; vi) avaliku sektori osalejate, 
ettevõtete või tarbijate jaoks elutähtsate 
kaupade tarnimine ja nende varu loomine 
liidus; vii) liidu ja selle liikmesriikide 
julgeoleku, näiteks kaitse- ja 
kosmosesektori ning küberturvalisuse jaoks 
elutähtsad tehnoloogiad ja sisendid ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 
artikli 2 punktis 1 määratletud kahesuguse 

asutatud ja liidus tegutsevate lõplike 
vahendite saajate toetamisel, kelle tegevus 
on liidu jaoks strateegilise tähtsusega, 
võttes eriti arvesse rohe- ja digipööret ja 
vastupanuvõime suurendamist järgmistes 
valdkondades: i) tegevused, mis aitavad 
kaasa ELi taksonoomiale ja „ei kahjusta 
oluliselt põhimõttele vastavate 
keskkonnaeesmärkide saavutamisele; ii) 
elutähtsate tervishoiuteenuste osutamine, 
ravimite ning meditsiiniseadmete ja -
tarvete valmistamine ja nende varu 
loomine, tervisekriisidele reageerimise 
suutlikkuse ja elanikkonnakaitse 
tugevdamine; nii füüsiline kui ka virtuaalne 
elutähtis taristu; iii) nii füüsiline kui ka 
virtuaalne elutähtis taristu; iv) elutähtsa 
taristu toimimiseks ja hooldamiseks 
vajalike kaupade tarnimine ja teenuste 
osutamine; v) peamine progressi võimaldav 
murranguline keskkonnasäästlik ja 
digitehnoloogia ning pöördelised 
uuendused, millesse investeerimine on 
liidu tööstuse tuleviku seisukohalt 
strateegilise tähtsusega, sealhulgas 
tehisintellekt, plokiahel, tarkvara, 
robootika, pooljuhid, mikroprotsessorid, 
tipptasemel pilvandmetöötluse tehnoloogia, 
kõrgjõudlusega andmetöötlus, 
küberjulgeolek, kvanttehnoloogia, 
fotoonika, tööstuslik biotehnoloogia, 
taastuvenergiatehnoloogia, energia 
salvestamise tehnoloogia, sealhulgas akud, 
kestlik transporditehnoloogia, puhta 
vesiniku ja kütuseelemendirakendused, 
tööstuse CO2-heite vähendamise 
tehnoloogia, süsinikdioksiidi kogumine ja 
säilitamine, ringmajanduse tehnoloogia, 
biomeditsiin, nanotehnoloogia, ravimid ja 
kõrgtehnoloogiline materjal; vi) 
tootmisrajatised info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
komponentide ja seadmete masstootmiseks 
ELis; vii) avaliku sektori osalejate, 
ettevõtete või tarbijate jaoks elutähtsate 
kaupade tarnimine ja nende varu loomine 
liidus; viii) liidu ja selle liikmesriikide 
julgeoleku, näiteks kaitse- ja 
kosmosesektori ning küberturvalisuse jaoks 



AM\1212517ET.docx 151/365 PE657.232v01-00

ET

kasutusega kaubad. Lõpliku vahendite 
saaja registrijärgne asukoht peaks olema 
liikmesriigis ja ta peaks tegutsema liidus, 
s.t tema töötajad peaksid asuma ja tema 
tootmine, teadus- ja arendustegevus ja muu 
äritegevus peaksid toimuma suurel määral 
liidus. Samuti tuleks toetada projekte, mille 
tegevus toimub ELi eri paikades ja aitab sel 
viisil mitmekesistada ühtse turu 
strateegilisi tarneahelaid.

elutähtsad tehnoloogiad ja sisendid ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 
artikli 2 punktis 1 määratletud kahesuguse 
kasutusega kaubad. Lõpliku vahendite 
saaja registrijärgne asukoht peaks olema 
liikmesriigis ja ta peaks tegutsema liidus, 
s.t tema töötajad peaksid asuma ja tema 
tootmine, teadus- ja arendustegevus ja muu 
äritegevus peaksid toimuma suurel määral 
liidus. Samuti tuleks toetada projekte, mille 
tegevus toimub ELi eri paikades ja aitab sel 
viisil mitmekesistada ühtse turu 
strateegilisi tarneahelaid.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Sabine Verheyen
kultuuri- ja hariduskomisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharus peaks 
põhirõhk olema selliste liikmesriigis 
asutatud ja liidus tegutsevate lõplike 
vahendite saajate toetamisel, kelle tegevus 
on liidu jaoks strateegilise tähtsusega, 
võttes eriti arvesse rohe- ja digipööret ja 
vastupanuvõime suurendamist järgmistes 
valdkondades: i) elutähtsate 
tervishoiuteenuste osutamine, ravimite 
ning meditsiiniseadmete ja -tarvete 
valmistamine ja nende varu loomine, 
tervisekriisidele reageerimise suutlikkuse 
ja elanikkonnakaitse tugevdamine; ii) nii 
füüsiline kui ka virtuaalne elutähtis taristu; 
iii) elutähtsa taristu toimimiseks ja 
hooldamiseks vajalike kaupade tarnimine 
ja teenuste osutamine; iv) peamine 
progressi võimaldav murranguline 
keskkonnasäästlik ja digitehnoloogia ning 
pöördelised uuendused, millesse 
investeerimine on liidu tööstuse tuleviku 

(28) Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharus peaks 
põhirõhk olema selliste liikmesriigis 
asutatud ja liidus tegutsevate lõplike 
vahendite saajate toetamisel, kelle tegevus 
on liidu jaoks strateegilise tähtsusega, 
võttes eriti arvesse rohe- ja digipööret ja 
vastupanuvõime suurendamist järgmistes 
valdkondades: elutähtsate 
tervishoiuteenuste osutamine, ravimite 
ning meditsiiniseadmete ja -tarvete 
valmistamine ja nende varu loomine, 
tervisekriisidele reageerimise suutlikkuse 
ja elanikkonnakaitse tugevdamine; nii 
füüsiline kui ka virtuaalne elutähtis taristu 
või intellektuaalsel omandil põhinev 
taristu, nagu näiteks audiovisuaalse sisu 
loomise ja levitamise taristu; iii) elutähtsa 
taristu toimimiseks ja hooldamiseks 
vajalike kaupade tarnimine ja teenuste 
osutamine; peamine progressi võimaldav 
murranguline keskkonnasäästlik ja 
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seisukohalt strateegilise tähtsusega, 
sealhulgas tehisintellekt, plokiahel, 
tarkvara, robootika, pooljuhid, 
mikroprotsessorid, tipptasemel 
pilvandmetöötluse tehnoloogia, 
kõrgjõudlusega andmetöötlus, 
küberjulgeolek, kvanttehnoloogia, 
fotoonika, tööstuslik biotehnoloogia, 
taastuvenergiatehnoloogia, energia 
salvestamise tehnoloogia, sealhulgas akud, 
kestlik transporditehnoloogia, puhta 
vesiniku ja kütuseelemendirakendused, 
tööstuse CO2-heite vähendamise 
tehnoloogia, süsinikdioksiidi kogumine ja 
säilitamine, ringmajanduse tehnoloogia, 
biomeditsiin, nanotehnoloogia, ravimid ja 
kõrgtehnoloogiline materjal; v) 
tootmisrajatised info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
komponentide ja seadmete masstootmiseks 
ELis; vi) avaliku sektori osalejate, 
ettevõtete või tarbijate jaoks elutähtsate 
kaupade tarnimine ja nende varu loomine 
liidus; vii) liidu ja selle liikmesriikide 
julgeoleku, näiteks kaitse- ja 
kosmosesektori ning küberturvalisuse jaoks 
elutähtsad tehnoloogiad ja sisendid ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 
artikli 2 punktis 1 määratletud kahesuguse 
kasutusega kaubad. Lõpliku vahendite 
saaja registrijärgne asukoht peaks olema 
liikmesriigis ja ta peaks tegutsema liidus, 
s.t tema töötajad peaksid asuma ja tema 
tootmine, teadus- ja arendustegevus ja muu 
äritegevus peaksid toimuma suurel määral 
liidus. Samuti tuleks toetada projekte, mille 
tegevus toimub ELi eri paikades ja aitab sel 
viisil mitmekesistada ühtse turu 
strateegilisi tarneahelaid.

digitehnoloogia ning pöördelised 
uuendused, millesse investeerimine on 
liidu tööstuse tuleviku seisukohalt 
strateegilise tähtsusega, sealhulgas 
tehisintellekt, plokiahel, tarkvara, 
robootika, pooljuhid, mikroprotsessorid, 
tipptasemel pilvandmetöötluse tehnoloogia, 
kõrgjõudlusega andmetöötlus, 
küberjulgeolek, kvanttehnoloogia, 
fotoonika, tööstuslik biotehnoloogia, 
taastuvenergiatehnoloogia, energia 
salvestamise tehnoloogia, sealhulgas akud, 
kestlik transporditehnoloogia, puhta 
vesiniku ja kütuseelemendirakendused, 
tööstuse CO2-heite vähendamise 
tehnoloogia, süsinikdioksiidi kogumine ja 
säilitamine, ringmajanduse tehnoloogia, 
biomeditsiin, nanotehnoloogia, ravimid ja 
kõrgtehnoloogiline materjal; v) 
tootmisrajatised info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
komponentide ja seadmete masstootmiseks 
ELis; vi) avaliku sektori osalejate, 
ettevõtete või tarbijate jaoks elutähtsate 
kaupade tarnimine ja nende varu loomine 
liidus; vii) liidu ja selle liikmesriikide 
julgeoleku, näiteks kaitse- ja 
kosmosesektori ning küberturvalisuse jaoks 
elutähtsad tehnoloogiad ja sisendid ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 
artikli 2 punktis 1 määratletud kahesuguse 
kasutusega kaubad. Lõpliku vahendite 
saaja registrijärgne asukoht peaks olema 
liikmesriigis ja ta peaks tegutsema liidus, 
s.t tema töötajad peaksid asuma ja tema 
tootmine, teadus- ja arendustegevus ja muu 
äritegevus peaksid toimuma suurel määral 
liidus. Samuti tuleks toetada projekte, mille 
tegevus toimub ELi eri paikades ja aitab sel 
viisil mitmekesistada ühtse turu 
strateegilisi tarneahelaid.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharus peaks 
põhirõhk olema selliste liikmesriigis 
asutatud ja liidus tegutsevate lõplike 
vahendite saajate toetamisel, kelle tegevus 
on liidu jaoks strateegilise tähtsusega, 
võttes eriti arvesse rohe- ja digipööret ja 
vastupanuvõime suurendamist järgmistes 
valdkondades: i) elutähtsate 
tervishoiuteenuste osutamine, ravimite 
ning meditsiiniseadmete ja -tarvete 
valmistamine ja nende varu loomine, 
tervisekriisidele reageerimise suutlikkuse 
ja elanikkonnakaitse tugevdamine; ii) nii 
füüsiline kui ka virtuaalne elutähtis taristu; 
iii) elutähtsa taristu toimimiseks ja 
hooldamiseks vajalike kaupade tarnimine 
ja teenuste osutamine; peamine progressi 
võimaldav murranguline keskkonnasäästlik 
ja digitehnoloogia ning pöördelised 
uuendused, millesse investeerimine on 
liidu tööstuse tuleviku seisukohalt 
strateegilise tähtsusega, sealhulgas 
tehisintellekt, plokiahel, tarkvara, 
robootika, pooljuhid, mikroprotsessorid, 
tipptasemel pilvandmetöötluse tehnoloogia, 
kõrgjõudlusega andmetöötlus, 
küberjulgeolek, kvanttehnoloogia, 
fotoonika, tööstuslik biotehnoloogia, 
taastuvenergiatehnoloogia, energia 
salvestamise tehnoloogia, sealhulgas akud, 
kestlik transporditehnoloogia, puhta 
vesiniku ja kütuseelemendirakendused, 
tööstuse CO2-heite vähendamise 
tehnoloogia, süsinikdioksiidi kogumine ja 
säilitamine, ringmajanduse tehnoloogia, 
biomeditsiin, nanotehnoloogia, ravimid ja 
kõrgtehnoloogiline materjal; v) 
tootmisrajatised info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
komponentide ja seadmete masstootmiseks 
ELis; vi) avaliku sektori osalejate, 
ettevõtete või tarbijate jaoks elutähtsate 

(28) Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharus peaks 
põhirõhk olema selliste liikmesriigis 
asutatud ja liidus tegutsevate lõplike 
vahendite saajate toetamisel, kelle tegevus 
on liidu jaoks strateegilise tähtsusega, 
võttes eriti arvesse rohe- ja digipööret ja 
vastupanuvõime suurendamist järgmistes 
valdkondades: i) elutähtsate 
tervishoiuteenuste osutamine, ravimite 
ning meditsiiniseadmete ja -tarvete 
valmistamine ja nende varu loomine, 
tervisekriisidele reageerimise suutlikkuse, 
riiklike tervishoiusüsteemide ja 
elanikkonnakaitse tugevdamine; ii) nii 
füüsiline kui ka virtuaalne elutähtis taristu; 
iii) elutähtsa taristu toimimiseks ja 
hooldamiseks vajalike kaupade tarnimine 
ja teenuste osutamine; peamine progressi 
võimaldav murranguline keskkonnasäästlik 
ja digitehnoloogia ning pöördelised 
uuendused, millesse investeerimine on 
liidu kestliku tuleviku seisukohalt 
strateegilise tähtsusega, sealhulgas 
tehisintellekt, plokiahel, tarkvara, 
robootika, pooljuhid, mikroprotsessorid, 
tipptasemel pilvandmetöötluse tehnoloogia, 
kõrgjõudlusega andmetöötlus, 
küberjulgeolek, kvanttehnoloogia, 
fotoonika, tööstuslik biotehnoloogia, 
taastuvenergiatehnoloogia, energia 
salvestamise tehnoloogia, sealhulgas akud, 
kestlik transporditehnoloogia, puhta 
vesiniku ja kütuseelemendirakendused, 
tööstuse ja kogu majanduse CO2-heite 
vähendamise tehnoloogia, süsinikdioksiidi 
kogumine ja säilitamine, ringmajanduse 
tehnoloogia, biomeditsiin, 
nanotehnoloogia, ravimid ja 
kõrgtehnoloogiline materjal; v) 
tootmisrajatised info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
komponentide ja seadmete masstootmiseks 
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kaupade tarnimine ja nende varu loomine 
liidus; vii) liidu ja selle liikmesriikide 
julgeoleku, näiteks kaitse- ja 
kosmosesektori ning küberturvalisuse jaoks 
elutähtsad tehnoloogiad ja sisendid ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 
artikli 2 punktis 1 määratletud kahesuguse 
kasutusega kaubad. Lõpliku vahendite 
saaja registrijärgne asukoht peaks olema 
liikmesriigis ja ta peaks tegutsema liidus, 
s.t tema töötajad peaksid asuma ja tema 
tootmine, teadus- ja arendustegevus ja muu 
äritegevus peaksid toimuma suurel määral 
liidus. Samuti tuleks toetada projekte, mille 
tegevus toimub ELi eri paikades ja aitab sel 
viisil mitmekesistada ühtse turu 
strateegilisi tarneahelaid.

ELis; vi) avaliku sektori osalejate, 
ettevõtete või tarbijate jaoks elutähtsate 
kaupade tarnimine ja nende varu loomine 
liidus; vii) liidu ja selle liikmesriikide 
julgeoleku, näiteks kaitse- ja 
kosmosesektori ning küberturvalisuse jaoks 
elutähtsad tehnoloogiad ja sisendid ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 
artikli 2 punktis 1 määratletud kahesuguse 
kasutusega kaubad. Lõpliku vahendite 
saaja registrijärgne asukoht peaks olema 
liikmesriigis ja ta peaks tegutsema liidus, 
s.t tema töötajad peaksid asuma ja tema 
tootmine, teadus- ja arendustegevus ja muu 
äritegevus peaksid toimuma suurel määral 
liidus. Samuti tuleks toetada projekte, mille 
tegevus toimub ELi eri paikades ja aitab sel 
viisil mitmekesistada ühtse turu 
strateegilisi tarneahelaid.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharus peaks 
põhirõhk olema selliste liikmesriigis 
asutatud ja liidus tegutsevate lõplike 
vahendite saajate toetamisel, kelle tegevus 
on liidu jaoks strateegilise tähtsusega, 
võttes eriti arvesse rohe- ja digipööret ja 
vastupanuvõime suurendamist järgmistes 
valdkondades: i) elutähtsate 
tervishoiuteenuste osutamine, ravimite 
ning meditsiiniseadmete ja -tarvete 
valmistamine ja nende varu loomine, 
tervisekriisidele reageerimise suutlikkuse 
ja elanikkonnakaitse tugevdamine; ii) nii 
füüsiline kui ka virtuaalne elutähtis taristu; 
iii) elutähtsa taristu toimimiseks ja 
hooldamiseks vajalike kaupade tarnimine 

(28) Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharus peaks 
põhirõhk olema selliste liikmesriigis 
asutatud ja liidus tegutsevate lõplike 
vahendite saajate toetamisel, kelle otsene 
või kaudne tegevus on liidu jaoks 
strateegilise tähtsusega, võttes eriti arvesse 
rohe- ja digipööret ja vastupanuvõime 
suurendamist järgmistes valdkondades: i) 
elutähtsate tervishoiuteenuste osutamine, 
ravimite ning meditsiiniseadmete ja -
tarvete valmistamine ja nende varu 
loomine, tervisekriisidele reageerimise 
suutlikkuse ja elanikkonnakaitse 
tugevdamine; ii) nii füüsiline kui ka 
virtuaalne elutähtis taristu; iii) elutähtsa 
taristu toimimiseks ja hooldamiseks 
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ja teenuste osutamine; iv) peamine 
progressi võimaldav murranguline 
keskkonnasäästlik ja digitehnoloogia ning 
pöördelised uuendused, millesse 
investeerimine on liidu tööstuse tuleviku 
seisukohalt strateegilise tähtsusega, 
sealhulgas tehisintellekt, plokiahel, 
tarkvara, robootika, pooljuhid, 
mikroprotsessorid, tipptasemel 
pilvandmetöötluse tehnoloogia, 
kõrgjõudlusega andmetöötlus, 
küberjulgeolek, kvanttehnoloogia, 
fotoonika, tööstuslik biotehnoloogia, 
taastuvenergiatehnoloogia, energia 
salvestamise tehnoloogia, sealhulgas akud, 
kestlik transporditehnoloogia, puhta 
vesiniku ja kütuseelemendirakendused, 
tööstuse CO2-heite vähendamise 
tehnoloogia, süsinikdioksiidi kogumine ja 
säilitamine, ringmajanduse tehnoloogia, 
biomeditsiin, nanotehnoloogia, ravimid ja 
kõrgtehnoloogiline materjal; v) 
tootmisrajatised info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
komponentide ja seadmete masstootmiseks 
ELis; vi) avaliku sektori osalejate, 
ettevõtete või tarbijate jaoks elutähtsate 
kaupade tarnimine ja nende varu loomine 
liidus; vii) liidu ja selle liikmesriikide 
julgeoleku, näiteks kaitse- ja 
kosmosesektori ning küberturvalisuse jaoks 
elutähtsad tehnoloogiad ja sisendid ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 
artikli 2 punktis 1 määratletud kahesuguse 
kasutusega kaubad. Lõpliku vahendite 
saaja registrijärgne asukoht peaks olema 
liikmesriigis ja ta peaks tegutsema liidus, 
s.t tema töötajad peaksid asuma ja tema 
tootmine, teadus- ja arendustegevus ja muu 
äritegevus peaksid toimuma suurel määral 
liidus. Samuti tuleks toetada projekte, mille 
tegevus toimub ELi eri paikades ja aitab sel 
viisil mitmekesistada ühtse turu 
strateegilisi tarneahelaid.

vajalike kaupade tarnimine ja teenuste 
osutamine; iv) peamine progressi 
võimaldav murranguline keskkonnasäästlik 
ja digitehnoloogia ning pöördelised 
uuendused, millesse investeerimine on 
liidu tööstuse tuleviku seisukohalt 
strateegilise tähtsusega, sealhulgas 
tehisintellekt, plokiahel, tarkvara, 
robootika, pooljuhid, mikroprotsessorid, 
tipptasemel pilvandmetöötluse tehnoloogia, 
kõrgjõudlusega andmetöötlus, 
küberjulgeolek, kvanttehnoloogia, 
fotoonika, tööstuslik biotehnoloogia, 
taastuvenergiatehnoloogia, energia 
salvestamise tehnoloogia, sealhulgas akud, 
kestlik transporditehnoloogia, puhta 
vesiniku ja kütuseelemendirakendused, 
tööstuse CO2-heite vähendamise 
tehnoloogia, süsinikdioksiidi kogumine ja 
säilitamine, ringmajanduse tehnoloogia, 
biomeditsiin, nanotehnoloogia, ravimid ja 
kõrgtehnoloogiline materjal; v) 
tootmisrajatised info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
komponentide ja seadmete masstootmiseks 
ELis; vi) avaliku sektori osalejate, 
ettevõtete või tarbijate jaoks elutähtsate 
kaupade tarnimine ja nende varu loomine 
liidus; vii) liidu ja selle liikmesriikide 
julgeoleku, näiteks kaitse- ja 
kosmosesektori ning küberturvalisuse jaoks 
elutähtsad tehnoloogiad ja sisendid ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 
artikli 2 punktis 1 määratletud kahesuguse 
kasutusega kaubad. Lõpliku vahendite 
saaja registrijärgne asukoht peaks olema 
liikmesriigis ja ta peaks tegutsema liidus, 
s.t tema töötajad peaksid asuma ja tema 
tootmine, teadus- ja arendustegevus ja muu 
äritegevus peaksid toimuma suurel määral 
liidus. Samuti tuleks toetada projekte, mille 
tegevus toimub ELi eri paikades ja aitab sel 
viisil mitmekesistada ja tugevdada ühtse 
turu strateegilisi tarneahelaid.

Or. en
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Muudatusettepanek 185
Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharus peaks 
põhirõhk olema selliste liikmesriigis 
asutatud ja liidus tegutsevate lõplike 
vahendite saajate toetamisel, kelle tegevus 
on liidu jaoks strateegilise tähtsusega, 
võttes eriti arvesse rohe- ja digipööret ja 
vastupanuvõime suurendamist järgmistes 
valdkondades: i) elutähtsate 
tervishoiuteenuste osutamine, ravimite 
ning meditsiiniseadmete ja -tarvete 
valmistamine ja nende varu loomine, 
tervisekriisidele reageerimise suutlikkuse 
ja elanikkonnakaitse tugevdamine; ii) nii 
füüsiline kui ka virtuaalne elutähtis taristu; 
iii) elutähtsa taristu toimimiseks ja 
hooldamiseks vajalike kaupade tarnimine 
ja teenuste osutamine; iv) peamine 
progressi võimaldav murranguline 
keskkonnasäästlik ja digitehnoloogia ning 
pöördelised uuendused, millesse 
investeerimine on liidu tööstuse tuleviku 
seisukohalt strateegilise tähtsusega, 
sealhulgas tehisintellekt, plokiahel, 
tarkvara, robootika, pooljuhid, 
mikroprotsessorid, tipptasemel 
pilvandmetöötluse tehnoloogia, 
kõrgjõudlusega andmetöötlus, 
küberjulgeolek, kvanttehnoloogia, 
fotoonika, tööstuslik biotehnoloogia, 
taastuvenergiatehnoloogia, energia 
salvestamise tehnoloogia, sealhulgas akud, 
kestlik transporditehnoloogia, puhta 
vesiniku ja kütuseelemendirakendused, 
tööstuse CO2-heite vähendamise 
tehnoloogia, süsinikdioksiidi kogumine ja 
säilitamine, ringmajanduse tehnoloogia, 
biomeditsiin, nanotehnoloogia, ravimid ja 
kõrgtehnoloogiline materjal; v) 
tootmisrajatised info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 

(28) Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharus peaks 
põhirõhk olema selliste liikmesriigis 
asutatud ja liidus tegutsevate lõplike 
vahendite saajate toetamisel, kelle tegevus 
on liidu jaoks strateegilise tähtsusega, 
võttes eriti arvesse rohe- ja digipööret ja 
vastupanuvõime suurendamist järgmistes 
valdkondades: i) elutähtsate 
tervishoiuteenuste osutamine, ravimite ja 
vaktsiinide, meditsiiniseadmete ja -tarvete 
valmistamine ja nende varu loomine, 
tervisekriisidele reageerimise suutlikkuse 
ja elanikkonnakaitse tugevdamine; ii) nii 
füüsiline kui ka virtuaalne elutähtis taristu, 
sealhulgas üleeuroopalised võrgud 
transpordi-, energia- ja digitaalsektoris 
ning eelkõige nende piiriülene taristu; iii) 
elutähtsa taristu toimimiseks ja 
hooldamiseks vajalike kaupade tarnimine 
ja teenuste osutamine; iv) peamine 
progressi võimaldav murranguline 
keskkonnasäästlik ja digitehnoloogia ning 
pöördelised uuendused, millesse 
investeerimine on liidu tööstuse tuleviku 
seisukohalt strateegilise tähtsusega, 
sealhulgas tehisintellekt, plokiahel, 
tarkvara, robootika, pooljuhid, 
mikroprotsessorid, tipptasemel 
pilvandmetöötluse tehnoloogia, 
kõrgjõudlusega andmetöötlus, 
küberjulgeolek, kvanttehnoloogia, 
fotoonika, tööstuslik biotehnoloogia, 
taastuvenergiatehnoloogia, energia 
salvestamise tehnoloogia, sealhulgas akud, 
kestlik transporditehnoloogia, puhta 
vesiniku ja kütuseelemendirakendused, 
tööstuse CO2-heite vähendamise 
tehnoloogia, süsinikdioksiidi kogumine ja 
säilitamine, ringmajanduse tehnoloogia, 
biomeditsiin, nanotehnoloogia, ravimid ja 
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komponentide ja seadmete masstootmiseks 
ELis; vi) avaliku sektori osalejate, 
ettevõtete või tarbijate jaoks elutähtsate 
kaupade tarnimine ja nende varu loomine 
liidus; vii) liidu ja selle liikmesriikide 
julgeoleku, näiteks kaitse- ja 
kosmosesektori ning küberturvalisuse jaoks 
elutähtsad tehnoloogiad ja sisendid ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 
artikli 2 punktis 1 määratletud kahesuguse 
kasutusega kaubad. Lõpliku vahendite 
saaja registrijärgne asukoht peaks olema 
liikmesriigis ja ta peaks tegutsema liidus, 
s.t tema töötajad peaksid asuma ja tema 
tootmine, teadus- ja arendustegevus ja muu 
äritegevus peaksid toimuma suurel määral 
liidus. Samuti tuleks toetada projekte, mille 
tegevus toimub ELi eri paikades ja aitab sel 
viisil mitmekesistada ühtse turu 
strateegilisi tarneahelaid.

kõrgtehnoloogiline materjal; v) 
tootmisrajatised info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
komponentide ja seadmete masstootmiseks 
ELis; vi) avaliku sektori osalejate, 
ettevõtete või tarbijate jaoks elutähtsate 
kaupade tarnimine ja nende varu loomine 
liidus; vii) liidu ja selle liikmesriikide 
julgeoleku, näiteks kaitse- ja 
kosmosesektori ning küberturvalisuse jaoks 
elutähtsad tehnoloogiad ja sisendid ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 
artikli 2 punktis 1 määratletud kahesuguse 
kasutusega kaubad. Lõpliku vahendite 
saaja registrijärgne asukoht peaks olema 
liikmesriigis ja ta peaks tegutsema liidus, 
s.t tema töötajad peaksid asuma ja tema 
tootmine, teadus- ja arendustegevus ja muu 
äritegevus peaksid toimuma suurel määral 
liidus. Samuti tuleks toetada projekte, mille 
tegevus toimub ELi eri paikades ja aitab sel 
viisil mitmekesistada ühtse turu 
strateegilisi tarneahelaid.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharu peaks samuti 
olema suunatud sellistele liidus asutatud ja 
tegutsevatele tarnijatele, kelle tegevus on 
liidu jaoks strateegilise tähtsusega, kes 
vajavad pikaajalisi investeeringuid või 
kelle suhtes kohaldatakse välismaiste 
otseinvesteeringute 
taustauuringumehhanismi. Lisaks peaks 
Euroopa strateegiliste investeeringute 
poliitikaharu raames olema võimalik 
toetada eelkõige üleeuroopalist huvi 

(29) Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharu peaks samuti 
olema suunatud sellistele liidus asutatud ja 
tegutsevatele tarnijatele, kelle tegevus on 
liidu jaoks strateegilise tähtsusega, kes 
vajavad pikaajalisi investeeringuid või 
kelle suhtes kohaldatakse välismaiste 
otseinvesteeringute 
taustauuringumehhanismi. Lisaks peaks 
Euroopa strateegiliste investeeringute 
poliitikaharu raames olema võimalik 
toetada eelkõige üleeuroopalist huvi 
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pakkuvaid tähtsaid projekte. pakkuvaid tähtsaid projekte, mis on 
vastavuses liidu kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidega, võttes eelkõige 
arvesse määrust, millega kehtestatakse 
kestlike investeeringute hõlbustamise 
raamistik ja suurendatakse läbipaistvust 
nende rakendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Clotilde Armand

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharu peaks samuti 
olema suunatud sellistele liidus asutatud ja 
tegutsevatele tarnijatele, kelle tegevus on 
liidu jaoks strateegilise tähtsusega, kes 
vajavad pikaajalisi investeeringuid või 
kelle suhtes kohaldatakse välismaiste 
otseinvesteeringute 
taustauuringumehhanismi. Lisaks peaks 
Euroopa strateegiliste investeeringute 
poliitikaharu raames olema võimalik 
toetada eelkõige üleeuroopalist huvi 
pakkuvaid tähtsaid projekte.

(29) Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharu peaks samuti 
olema suunatud sellistele liidus asutatud ja 
tegutsevatele tarnijatele, kelle tegevus on 
liidu jaoks strateegilise tähtsusega, kes 
vajavad pikaajalisi investeeringuid või 
kelle suhtes kohaldatakse välismaiste 
otseinvesteeringute 
taustauuringumehhanismi. Lisaks peaks 
Euroopa strateegiliste investeeringute 
poliitikaharu raames olema võimalik 
toetada eelkõige üleeuroopalist huvi 
pakkuvaid tähtsaid projekte, eelkõige neid, 
mille eesmärgiks on ületada majandusliku 
arengu lõhe idapoolsete ja läänepoolsete 
ELi liikmesriikide vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Bogdan Rzońca

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(29) Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharu peaks samuti 
olema suunatud sellistele liidus asutatud ja 
tegutsevatele tarnijatele, kelle tegevus on 
liidu jaoks strateegilise tähtsusega, kes 
vajavad pikaajalisi investeeringuid või 
kelle suhtes kohaldatakse välismaiste 
otseinvesteeringute 
taustauuringumehhanismi. Lisaks peaks 
Euroopa strateegiliste investeeringute 
poliitikaharu raames olema võimalik 
toetada eelkõige üleeuroopalist huvi 
pakkuvaid tähtsaid projekte.

(29) Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharu peaks samuti 
olema suunatud sellistele liidus asutatud ja 
tegutsevatele tarnijatele, kelle tegevus on 
liidu jaoks strateegilise tähtsusega, kes 
vajavad pikaajalisi investeeringuid või 
kelle suhtes kohaldatakse välismaiste 
otseinvesteeringute 
taustauuringumehhanismi, välja arvatud 
juhul, kui nad ohustavad liidu 
terviklikkust, stabiilsust või kaitsehuve. 
Lisaks peaks Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharu raames olema 
võimalik toetada eelkõige üleeuroopalist 
huvi pakkuvaid tähtsaid projekte.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharu peaks samuti 
olema suunatud sellistele liidus asutatud ja 
tegutsevatele tarnijatele, kelle tegevus on 
liidu jaoks strateegilise tähtsusega, kes 
vajavad pikaajalisi investeeringuid või 
kelle suhtes kohaldatakse välismaiste 
otseinvesteeringute 
taustauuringumehhanismi. Lisaks peaks 
Euroopa strateegiliste investeeringute 
poliitikaharu raames olema võimalik 
toetada eelkõige üleeuroopalist huvi 
pakkuvaid tähtsaid projekte.

(29) Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharu peaks samuti 
olema suunatud sellistele liidus asutatud ja 
tegutsevatele tarnijatele, kelle tegevus on 
liidu jaoks strateegilise tähtsusega ja kes 
tegutsevad vastavalt „ei kahjusta 
oluliselt“ põhimõttele ning vajavad 
pikaajalisi investeeringuid või kelle suhtes 
kohaldatakse välismaiste 
otseinvesteeringute 
taustauuringumehhanismi. Lisaks peaks 
Euroopa strateegiliste investeeringute 
poliitikaharu raames olema võimalik 
toetada eelkõige üleeuroopalist huvi 
pakkuvaid tähtsaid projekte.

Or. en

Muudatusettepanek 190
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Inese Vaidere

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29a) InvestEU fondist eraldatavate 
rahasummade ning eelkõige strateegilise 
Euroopa investeerimissuuna ja selle 
kindlaksmääratud strateegiliste 
prioriteetide nähtavus peaks olema 
tagatud tõhusa teabevahetusega, milles 
tõstetakse esile liidu rahastatavaid 
meetmeid ja tulemusi, et edendada 
taastumisel programmi „InvestEU“ liidu 
lisaväärtust.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29a) Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharu lisamine on 
vajalik globaalse COVID-19 puhangu ja 
selle mõjude inimeste eludele tõttu. See 
peaks toetama kestlikku majanduslikku 
taastumist ja suurendama vastupidavust, 
tagades samas kõigi InvestEU kaudu 
toetatud investeeringute range 
täiendavuse.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 193
Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(30) Nagu on sätestatud Euroopa 
rohelises kokkuleppes ja Euroopa rohelise 
kokkuleppe investeerimiskavas, tuleks 
kehtestada õiglase ülemineku 
mehhanism, et tegeleda 2050. aastaks ELi 
kliimaneutraalsuse saavutamise ja liidu 
uue 2030. aasta kliimaeesmärkide 
saavutamisega seotud sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaga seotud 
tagajärgedega. Mehhanism peaks 
keskenduma piirkondadele ja 
majandussektoritele, mida üleminek kõige 
rohkem mõjutab, arvestades nende 
sõltuvust fossiilkütustest, sealhulgas 
kivisöest, turbast ja põlevikivist, või 
kasvuhoonegaase tekitavatest tööstuslikest 
protsessidest, kuid millel on vähem 
võimekust vajalikke investeeringuid 
rahastada. See peaks koosnema kolmest 
sambast: õiglase ülemineku fond, 
sihtotstarbeline õiglase ülemineku kava 
InvestEU raames ja avaliku sektori 
laenurahastu, et kaasata asjaomastesse 
piirkondadesse või nende kasuks 
täiendavaid investeeringuid.

Or. en
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Muudatusettepanek 194
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(30) Nagu on ette pandud Euroopa 
rohelises kokkuleppes1a ja Euroopa 
rohelise kokkuleppe investeerimiskavas1b, 
tuleks kehtestada õiglase ülemineku 
mehhanism, et tegeleda 2050. aastaks ELi 
kliimaneutraalsuse saavutamise ja liidu 
uue 2030. aasta kliimaeesmärkide 
saavutamisega seotud sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaga seotud 
tagajärgedega. See mehhanism koosneks 
kolmest sambast; õiglase ülemineku fond 
(1. sammas), sihtotstarbeline õiglase 
ülemineku kava InvestEU raames (2. 
sammas) ja avaliku sektori laenurahastu 
(3. sammas), peaksid keskenduma 
piirkondadele, mida roheline üleminek 
kõige rohkem mõjutav ja millel on vähem 
võimekust vajalike investeeringuid 
rahastada. Iseenesest peaks InvestEU 
fondist samuti toetama õiglase ülemineku 
piirkondi toetavate investeeringute 
rahastamist.

_________________
1a COM(2019)640 final
1b COM(2020)21

Or. en

Muudatusettepanek 195
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) InvestEU fondist peaks samuti (30) InvestEU fondist peaks samuti 



AM\1212517ET.docx 163/365 PE657.232v01-00

ET

toetama õiglase ülemineku piirkondi 
toetavate investeeringute rahastamist.

toetama õiglase ülemineku piirkondi 
toetavate investeeringute rahastamist, 
keskendudes eriti piirkondadele, mis 
seisavad silmitsi tõsisemate sotsiaalsete ja 
majanduslike üleminekust tingitud 
väljakutsetega kooskõlas Euroopa 
rohelise kokkuleppe, Euroopa rohelise 
kokkuleppe investeerimiskava ja õiglase 
ülemineku mehhanismi kehtestamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Bogdan Rzońca

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(30) InvestEU fondist peaks samuti 
toetama õiglase ülemineku piirkondi 
toetavate investeeringute rahastamist. 
Selliseid investeeringuid ei tohiks võtta 
arvesse siis, kui hinnatakse, kas 
programmimeetmete kontsentratsioon 
ühes kindlas geograafilises piirkonnas on 
ülemäärane.

Or. en

Muudatusettepanek 197
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(30) InvestEU fondist peaks samuti 
toetama õiglase ülemineku piirkondi 
toetavate investeeringute ja 
majandustegevuste rahastamist. Samuti ka 
vastavate piirkondade võimalus InvestEU 
nõustamiskeskuse kaudu eriotstarbelisest 
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tehnilisest abist kasu saada.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(30) InvestEU fondist peaks samuti 
toetama õiglase ülemineku piirkondi 
toetavate investeeringute rahastamist, isegi 
kui toetatavad projektid ei asu nendes 
piirkondades, tingimusel, et need on 
nende piirkondade ülemineku toetamisel 
võtmetähtsusega.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Clotilde Armand

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(30) InvestEU fondist peaks samuti 
toetama õiglase ülemineku piirkondi 
toetavate investeeringute rahastamist. 
Eelnev teaduslik hindamine ja kohalike 
huvide esindajatega konsulteerimine on 
InvestEU eesmärkide saavutamiseks 
asendamatu tähtsusega.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(30) InvestEU fondist peaks samuti 
toetama õiglase ülemineku piirkondi 
toetavate investeeringute rahastamist, 
eelkõige energiatõhususe ja 
taastuvenergia valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30a) Komisjon võttis õiglase ülemineku 
fondi loomise ettepaneku vastu 
14. jaanuaril 2020. Fondi paremaks 
programmeerimiseks ja rakendamiseks 
peaksid liikmesriikide poolt vastavalt 
määruse [õiglase ülemineku fondi 
määrus] artiklile 7 koostatud 
territoriaalsed õiglase ülemineku kavad 
sätestama üleminekuprotsessi 
põhisammud ja ajakava ning tuvastama 
kliimaneutraalsemale majandusele 
üleminekust kõige rohkem negatiivselt 
mõjutatud territooriumid, millel on 
väiksem võimekus üleminekust tingitud 
väljakutsetega toime tulla.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30a) Õiglase ülemineku mehhanismi 
teise samba rakendamiseks tuleks 
InvestEU raames luua spetsiaalne õiglase 
ülemineku skeem, mis rakenduks 
horisontaalselt kõigis poliitikaharudes. 
See skeem pakuks rahastust 
lisainvesteeringuvajadustele, et toetada 
vastavalt määruse [õiglase ülemineku 
fondi määrus] artiklile 7 koostatud 
territoriaalsetes õiglase ülemineku 
kavades määratletud ja komisjoni poolt 
heaks kiidetud piirkondi.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30b) InvestEU raames tuleks luua 
spetsiaalne õiglase ülemineku skeem, mis 
rakenduks horisontaalselt kõigis 
poliitikaharudes. See moodustab õiglase 
ülemineku mehhanismi teise samba, mis 
toetab lisainvesteeringuid, et 
potentsiaalselt tuua kasu kõigile 
territoriaalsetes õiglase ülemineku 
kavades määratletud piirkondadele. See 
skeem peaks läbi mitmesuguste 
finantstoodete võimaldama 
investeeringuid laia valikusse 
projektidesse, kooskõlas investeeringute 
abikõlblikkusele InvestEU raames. 
Õiglase ülemineku kavades määratletud 
piirkondade projektid või projektid, mis 
neile piirkondadele kasu toovad, isegi kui 
nad ise ei asu neis piirkondades, võivad 
skeemist kasu saada, kuid ainult juhul, 
kui õiglase ülemineku piirkondade väline 
rahastamine on määrava tähtsusega 
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nende piirkondade ülemineku jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 204
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Iga poliitikaharu peaks koosnema 
kahest osast, st ELi osast ja liikmesriigi 
osast. ELi osa kaudu tuleks kõrvaldada 
liiduüleseid või liikmesriigis esinevaid 
konkreetseid turutõrkeid või 
ebaoptimaalseid investeerimisolukordi 
proportsionaalsel viisil. Toetatavatel 
toimingutel peaks olema selge liidu 
lisaväärtus. Liikmesriigi osa peaks andma 
liikmesriikidele ja piirkondlikele 
ametiasutustele võimaluse eraldada osa 
eelarve jagatud täitmise alla kuuluvate 
fondide vahenditest ELi tagatise 
eraldisteks, et kasutada ELi tagatist 
rahastamis- ja investeerimistoiminguteks, 
millega kõrvaldatakse konkreetsed 
turutõrked või lahendatakse 
mitteoptimaalseid investeerimisolukordi 
oma territooriumil, sealhulgas haavatavates 
ja kaugemates piirkondades, nagu liidu 
äärepoolseimad piirkonnad, vastavalt 
osaluslepingu sätetele, et saavutada eelarve 
jagatud täitmise alla kuuluvate fondide 
eesmärgid. Toimingud, mida toetatakse 
InvestEU fondist ELi või liikmesriigi osa 
kaudu, ei tohiks dubleerida ega välja 
tõrjuda erainvesteeringuid ega moonutada 
konkurentsi siseturul.

(31) Iga poliitikaharu peaks koosnema 
kahest osast, st ELi osast ja liikmesriigi 
osast. ELi osa kaudu tuleks kõrvaldada 
liiduüleseid või liikmesriigis esinevaid 
konkreetseid turutõrkeid või 
ebaoptimaalseid investeerimisolukordi 
proportsionaalsel viisil. Toetatavatel 
toimingutel peaks olema selge liidu 
lisaväärtus. Liikmesriigi osa peaks andma 
liikmesriikidele ja piirkondlikele 
ametiasutustele võimaluse eraldada osa 
eelarve jagatud täitmise alla kuuluvate 
fondide vahenditest ELi tagatise 
eraldisteks, et kasutada ELi tagatist 
rahastamis- ja investeerimistoiminguteks, 
millega kõrvaldatakse konkreetsed 
turutõrked või lahendatakse 
mitteoptimaalseid investeerimisolukordi 
oma territooriumil, sealhulgas haavatavates 
ja kaugemates piirkondades, nagu liidu 
äärepoolseimad piirkonnad, vastavalt 
osaluslepingu sätetele, et saavutada eelarve 
jagatud täitmise alla kuuluvate fondide 
eesmärgid. . Lisaks võivad taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahendi alla 
kuuluvad taaste- ja vastupidamiskavad 
sisaldada lisamakseid liikmesriikide 
osadesse. Toimingud, mida toetatakse 
InvestEU fondist ELi või liikmesriigi osa 
kaudu, ei tohiks dubleerida ega välja 
tõrjuda erainvesteeringuid ega moonutada 
konkurentsi siseturul.

Or. en
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Selgitus

Selleks, et taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi alla kuuluvad vahendid toidaksid 
liikmesriikide osi, peab see olema programmeeritud liikmesriikide taaste- ja 
vastupidavuskavadesse ning olema kooskõlas taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi 
määrusega.

Muudatusettepanek 205
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriigi osa tuleks luua 
spetsiaalselt nii, et liidu tagatise andmiseks 
oleks võimalik kasutada eelarve jagatud 
täitmise alla kuuluvaid fonde. See 
võimalus suurendaks liidu tagatise 
lisaväärtust, toetades selle kaudu suuremat 
hulka vahendite saajaid ja projekte ning 
mitmekesistades vahendeid eelarve jagatud 
täitmise alla kuuluvate fondide eesmärkide 
saavutamiseks, tagades samas tingimuslike 
kohustuste sidusa riskijuhtimise, 
rakendades kaudse eelarve täitmise raames 
antud ELi tagatist. Liit peaks tagama 
liikmesriigi osa raames komisjoni ja 
rakenduspartnerite vahel sõlmitud 
tagatislepingutega ette nähtud rahastamis- 
ja investeerimistoimingud. Eelarve jagatud 
täitmise alla kuuluvad fondid peaksid 
tegema tagatise eraldised vastavalt 
eraldiste määrale, mille on kindlaks 
määranud komisjon ja nagu on sätestatud 
liikmesriigiga allkirjastatud osaluslepingus, 
võttes aluseks toimingute laadi ja sellest 
tuleneva eeldatava kahjumi. Liikmesriigid 
kannaksid eeldatavat kahjumit ületava 
kahjumi, andes liidule 
kompensatsioonitagatise. Sellised 
kokkulepped tuleks sõlmida ühes 
osaluslepingus iga liikmesriigiga, kes 
vabatahtlikult otsustab sellist võimalust 
kasutada. Osalusleping peaks hõlmama 
ühte või mitut konkreetset tagatislepingut, 

(32) Liikmesriigi osa tuleks luua 
spetsiaalselt nii, et liidu tagatise andmiseks 
oleks võimalik kasutada eelarve jagatud 
täitmise alla kuuluvaid fonde või 
lisamakseid taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendi alla kuuluvatest 
taaste- ja vastupidavuskavadest. See 
võimalus suurendaks liidu tagatise 
lisaväärtust, toetades selle kaudu suuremat 
hulka vahendite saajaid ja projekte ning 
mitmekesistades vahendeid eelarve jagatud 
täitmise alla kuuluvate fondide eesmärkide 
saavutamiseks, tagades samas tingimuslike 
kohustuste sidusa riskijuhtimise, 
rakendades kaudse eelarve täitmise raames 
antud ELi tagatist. Liit peaks tagama 
liikmesriigi osa raames komisjoni ja 
rakenduspartnerite vahel sõlmitud 
tagatislepingutega ette nähtud rahastamis- 
ja investeerimistoimingud. Eelarve jagatud 
täitmise alla kuuluvad fondid peaksid 
tegema tagatise eraldised vastavalt 
eraldiste määrale, mille on kindlaks 
määranud komisjon ja nagu on sätestatud 
liikmesriigiga allkirjastatud osaluslepingus, 
võttes aluseks toimingute laadi ja sellest 
tuleneva eeldatava kahjumi. Liikmesriigid 
kannaksid eeldatavat kahjumit ületava 
kahjumi, andes liidule 
kompensatsioonitagatise. Sellised 
kokkulepped tuleks sõlmida ühes 
osaluslepingus iga liikmesriigiga, kes 
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mida rakendatakse asjaomases liikmesriigis 
InvestEU fondi reeglite alusel, ja kõiki 
piirkondadele ette nähtud tagatisi. Eraldiste 
määra kehtestamiseks igal üksikjuhul 
eraldi tuleb teha erand määruse (EL, 
Euratom) nr 2018/1046 30 
(„finantsmäärus“) artikli 211 lõikest 1. 
Selline ülesehitus näeks ette ka ühtsed 
reeglid, mis käsitlevad eelarvelist tagatist, 
mida toetatakse keskselt hallatavatest 
fondidest või eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluvatest fondidest, mis hõlbustaks 
nende kombineerimist.

vabatahtlikult otsustab sellist võimalust 
kasutada. Osalusleping peaks hõlmama 
ühte või mitut konkreetset tagatislepingut, 
mida rakendatakse asjaomases liikmesriigis 
InvestEU fondi reeglite alusel, ja kõiki 
piirkondadele ette nähtud tagatisi. Eraldiste 
määra kehtestamiseks igal üksikjuhul 
eraldi tuleb teha erand määruse (EL, 
Euratom) nr 2018/104630 („finantsmäärus“) 
artikli 211 lõikest 1. Selline ülesehitus 
näeks ette ka ühtsed reeglid, mis käsitlevad 
eelarvelist tagatist, mida toetatakse keskselt 
hallatavatest fondidest või taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahendi alla 
kuuluvatest taaste- ja 
vastupidavuskavadest, mis hõlbustaks 
nende kombineerimist.

_________________ _________________
30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 
2018. aasta määrus (EL, Euratom) 
2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve 
suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja 
millega muudetakse määrusi (EL) nr 
1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 
1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 
1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 
223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 
541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 
193, 30.7.2018, lk 1).

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 
2018. aasta määrus (EL, Euratom) 
2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve 
suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja 
millega muudetakse määrusi (EL) nr 
1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 
1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 
1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 
223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 
541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 
193, 30.7.2018, lk 1).

Or. en

Selgitus

Selleks, et taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi alla kuuluvad vahendid toidaksid 
liikmesriikide osi, peab see olema programmeeritud liikmesriikide taaste- ja 
vastupidavuskavadesse ning olema kooskõlas taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi 
määrusega.

Muudatusettepanek 206
Victor Negrescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriigi osa tuleks luua 
spetsiaalselt nii, et liidu tagatise andmiseks 
oleks võimalik kasutada eelarve jagatud 
täitmise alla kuuluvaid fonde. See 
võimalus suurendaks liidu tagatise 
lisaväärtust, toetades selle kaudu suuremat 
hulka vahendite saajaid ja projekte ning 
mitmekesistades vahendeid eelarve jagatud 
täitmise alla kuuluvate fondide eesmärkide 
saavutamiseks, tagades samas tingimuslike 
kohustuste sidusa riskijuhtimise, 
rakendades kaudse eelarve täitmise raames 
antud ELi tagatist. Liit peaks tagama 
liikmesriigi osa raames komisjoni ja 
rakenduspartnerite vahel sõlmitud 
tagatislepingutega ette nähtud rahastamis- 
ja investeerimistoimingud. Eelarve jagatud 
täitmise alla kuuluvad fondid peaksid 
tegema tagatise eraldised vastavalt 
eraldiste määrale, mille on kindlaks 
määranud komisjon ja nagu on sätestatud 
liikmesriigiga allkirjastatud osaluslepingus, 
võttes aluseks toimingute laadi ja sellest 
tuleneva eeldatava kahjumi. Liikmesriigid 
kannaksid eeldatavat kahjumit ületava 
kahjumi, andes liidule 
kompensatsioonitagatise. Sellised 
kokkulepped tuleks sõlmida ühes 
osaluslepingus iga liikmesriigiga, kes 
vabatahtlikult otsustab sellist võimalust 
kasutada. Osalusleping peaks hõlmama 
ühte või mitut konkreetset tagatislepingut, 
mida rakendatakse asjaomases liikmesriigis 
InvestEU fondi reeglite alusel, ja kõiki 
piirkondadele ette nähtud tagatisi. Eraldiste 
määra kehtestamiseks igal üksikjuhul 
eraldi tuleb teha erand määruse (EL, 
Euratom) nr 2018/104630 („finantsmäärus“) 
artikli 211 lõikest 1. Selline ülesehitus 
näeks ette ka ühtsed reeglid, mis käsitlevad 
eelarvelist tagatist, mida toetatakse keskselt 
hallatavatest fondidest või eelarve jagatud 
täitmise alla kuuluvatest fondidest, mis 
hõlbustaks nende kombineerimist.

(32) Liikmesriigi osa tuleks luua 
spetsiaalselt nii, et liidu tagatise andmiseks 
oleks võimalik kasutada eelarve jagatud 
täitmise alla kuuluvaid fonde. See 
võimalus suurendaks liidu tagatise 
lisaväärtust, toetades selle kaudu suuremat 
hulka vahendite saajaid ja projekte ning 
mitmekesistades vahendeid eelarve jagatud 
täitmise alla kuuluvate fondide eesmärkide 
saavutamiseks, tagades samas tingimuslike 
kohustuste sidusa riskijuhtimise, 
rakendades kaudse eelarve täitmise raames 
antud ELi tagatist. Liit peaks tagama 
liikmesriigi osa raames komisjoni ja 
rakenduspartnerite vahel sõlmitud 
tagatislepingutega ette nähtud rahastamis- 
ja investeerimistoimingud. Eelarve jagatud 
täitmise alla kuuluvad fondid peaksid 
tegema tagatise eraldised vastavalt 
eraldiste määrale, mille on kindlaks 
määranud komisjon ja nagu on sätestatud 
liikmesriigiga allkirjastatud osaluslepingus, 
võttes aluseks toimingute laadi ja sellest 
tuleneva eeldatava kahjumi ja võttes 
arvesse iga liikmesriigi mitmekesiseid 
sotsiaalmajanduslikke olusid. 
Liikmesriigid kannaksid eeldatavat 
kahjumit ületava kahjumi, andes liidule 
kompensatsioonitagatise. Sellised 
kokkulepped tuleks sõlmida ühes 
osaluslepingus iga liikmesriigiga, kes 
vabatahtlikult otsustab sellist võimalust 
kasutada. Osalusleping peaks hõlmama 
ühte või mitut konkreetset tagatislepingut, 
mida rakendatakse asjaomases liikmesriigis 
InvestEU fondi reeglite alusel, ja kõiki 
piirkondadele ette nähtud tagatisi. Eraldiste 
määra kehtestamiseks igal üksikjuhul 
eraldi tuleb teha erand määruse (EL, 
Euratom) nr 2018/104630 („finantsmäärus“) 
artikli 211 lõikest 1. Selline ülesehitus 
näeks ette ka ühtsed reeglid, mis käsitlevad 
eelarvelist tagatist, mida toetatakse keskselt 
hallatavatest fondidest või eelarve jagatud 
täitmise alla kuuluvatest fondidest, mis 
hõlbustaks nende kombineerimist.
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_________________ _________________
30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 
2018. aasta määrus (EL, Euratom) 
2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve 
suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja 
millega muudetakse määrusi (EL) nr 
1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 
1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 
1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 
223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 
541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 
193, 30.7.2018, lk 1).

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 
2018. aasta määrus (EL, Euratom) 
2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve 
suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja 
millega muudetakse määrusi (EL) nr 
1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 
1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 
1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 
223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 
541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 
193, 30.7.2018, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 207
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Komisjoni ja EIP grupi vahel 
tuleks luua partnerlussidemed, mis 
põhinevad kummagi partneri tugevatel 
külgedel ja mille eesmärk on tagada 
maksimaalne poliitiline mõju, vahendite 
tõhus kasutamine, eelarve ja 
riskijuhtimise hoolikas järelevalve ning 
mille kaudu tuleks toetada tõhusat ja 
kaasavat otsest juurdepääsu ELi 
tagatisele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 208
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Komisjoni ja EIP grupi vahel tuleks 
luua partnerlussidemed, mis põhinevad 
kummagi partneri tugevatel külgedel ja 
mille eesmärk on tagada maksimaalne 
poliitiline mõju, vahendite tõhus 
kasutamine, eelarve ja riskijuhtimise 
hoolikas järelevalve ning mille kaudu 
tuleks toetada tõhusat ja kaasavat otsest 
juurdepääsu ELi tagatisele.

(33) Komisjoni ja EIP grupi vahel tuleks 
luua partnerlussidemed, mis põhinevad 
kummagi partneri tugevatel külgedel ja 
mille eesmärk on tagada maksimaalne 
poliitiline mõju, vahendite tõhus 
kasutamine, eelarve ja riskijuhtimise 
hoolikas järelevalve ning mille kaudu 
tuleks toetada tõhusat ja kaasavat otsest 
juurdepääsu ELi tagatisele. Euroopa 
Investeerimispank peaks viivitamatult 
viima oma transpordilaenupoliitika 
täielikult kooskõlla üldiselt Euroopa 
rohelise kokkuleppega ja konkreetselt ELi 
kliimaeesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Selleks et komisjon saaks toetada 
Euroopa Investeerimisfondi (EIF) kaudu 
Euroopa majandust, peaks komisjonil 
olema võimalik osaleda ühes või mitmes 
EIFi kapitali suurendamises, et EIF saaks 
jätkata Euroopa majanduse ja selle 
taastumise toetamist. Liidul peaks olema 
võimalik säilitada oma osaluse üldine tase 
EIFi kapitalis, võttes nõuetekohaselt 
arvesse selle rahalisi tagajärgi. Selleks 
tuleks 2021.–2027. aasta mitmeaastases 
finantsraamistikus ette näha piisav 
rahastamispakett.

(34) Selleks et komisjon saaks toetada 
Euroopa Investeerimisfondi (EIF) kaudu 
Euroopa majandust, peaks komisjonil 
olema võimalik osaleda ühes või mitmes 
EIFi kapitali suurendamises, et EIF saaks 
jätkata Euroopa majanduse ja selle rohelise 
taastumise toetamist. Liidul peaks olema 
võimalik säilitada oma osaluse üldine tase 
EIFi kapitalis, võttes nõuetekohaselt 
arvesse selle rahalisi tagajärgi. Selleks 
tuleks 2021.–2027. aasta mitmeaastases 
finantsraamistikus ette näha piisav 
rahastamispakett.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Sirpa Pietikäinen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Komisjon peaks küsima mitte ainult 
EIP grupi, vaid vastavalt vajadusele ka 
teiste võimalike rakenduspartnerite 
seisukohti investeerimissuuniste, 
kliimameetmete jälgimise süsteemi, 
kestlikkuskontrolli suuniste ja ühiste 
meetodite kohta, et tagada kaasatus ja 
toimimine kuni juhtimisorganite loomiseni, 
mille järel tuleks rakenduspartnerid kaasata 
programmi „InvestEU“ nõuandekogu ja 
juhatuse raames.

(35) Komisjon peaks küsima mitte ainult 
EIP grupi, vaid vastavalt vajadusele ka 
teiste võimalike rakenduspartnerite, ja ka 
teiste sidusrühmade, sealhulgas kohalike 
ametivõimude ja kodanikuühiskonna, 
seisukohti investeerimissuuniste, 
kliimameetmete jälgimise süsteemi, 
kestlikkuskontrolli suuniste ja ühiste 
meetodite, sealhulgas loodusliku kapitali 
arvestuse ja elutsükli analüüsi, kohta, et 
tagada kaasatus ja toimimine kuni 
juhtimisorganite loomiseni, mille järel 
tuleks rakenduspartnerid kaasata 
programmi „InvestEU“ nõuandekogu ja 
juhatuse raames.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Komisjon peaks küsima mitte ainult 
EIP grupi, vaid vastavalt vajadusele ka 
teiste võimalike rakenduspartnerite 
seisukohti investeerimissuuniste, 
kliimameetmete jälgimise süsteemi, 
kestlikkuskontrolli suuniste ja ühiste 
meetodite kohta, et tagada kaasatus ja 
toimimine kuni juhtimisorganite loomiseni, 
mille järel tuleks rakenduspartnerid kaasata 
programmi „InvestEU“ nõuandekogu ja 
juhatuse raames.

(35) Komisjon peaks küsima mitte ainult 
EIP grupi, vaid vastavalt vajadusele ka 
teiste võimalike rakenduspartnerite, ja ka 
teiste sidusrühmade, sealhulgas kohalike 
ametivõimude ja kodanikuühiskonna, 
seisukohti investeerimissuuniste, kliima- ja 
keskkonnameetmete jälgimise süsteemi, 
kestlikkuskontrolli suuniste ja ühiste 
meetodite kohta, et tagada kaasatus ja 
toimimine kuni juhtimisorganite loomiseni, 
mille järel tuleks rakenduspartnerid kaasata 
programmi „InvestEU“ nõuandekogu ja 
juhatuse raames.
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Or. en

Muudatusettepanek 212
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Komisjon peaks küsima mitte ainult 
EIP grupi, vaid vastavalt vajadusele ka 
teiste võimalike rakenduspartnerite 
seisukohti investeerimissuuniste, 
kliimameetmete jälgimise süsteemi, 
kestlikkuskontrolli suuniste ja ühiste 
meetodite kohta, et tagada kaasatus ja 
toimimine kuni juhtimisorganite loomiseni, 
mille järel tuleks rakenduspartnerid kaasata 
programmi „InvestEU“ nõuandekogu ja 
juhatuse raames.

(35) Komisjon peaks küsima mitte ainult 
EIP grupi, vaid vastavalt vajadusele ka 
teiste võimalike rakenduspartnerite 
seisukohti investeerimissuuniste, 
kliimameetmete jälgimise süsteemi, 
kestlikkuskontrolli suuniste ja ühiste 
meetodite ning tööhõivele ja töökohtadele 
avaldatava mõju kohta, et tagada kaasatus 
ja toimimine kuni juhtimisorganite 
loomiseni, mille järel tuleks 
rakenduspartnerid kaasata programmi 
„InvestEU“ nõuandekogu ja juhatuse 
raames.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Komisjon peaks küsima mitte ainult 
EIP grupi, vaid vastavalt vajadusele ka 
teiste võimalike rakenduspartnerite 
seisukohti investeerimissuuniste, 
kliimameetmete jälgimise süsteemi, 
kestlikkuskontrolli suuniste ja ühiste 
meetodite kohta, et tagada kaasatus ja 
toimimine kuni juhtimisorganite loomiseni, 
mille järel tuleks rakenduspartnerid kaasata 
programmi „InvestEU“ nõuandekogu ja 

(35) Komisjon peaks küsima mitte ainult 
EIP grupi, vaid vastavalt vajadusele ka 
teiste võimalike rakenduspartnerite 
seisukohti investeerimissuuniste, 
kliimameetmete jälgimise süsteemi, 
kestlikkuskontrolli suuniste ja ühiste 
meetodite ning tööhõivele ja töökohtadele 
avaldatava mõju kohta, et tagada kaasatus 
ja toimimine kuni juhtimisorganite 
loomiseni, mille järel tuleks 
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juhatuse raames. rakenduspartnerid kaasata programmi 
„InvestEU“ nõuandekogu ja juhatuse 
raames.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) InvestEU fond peaks olema avatud 
selliste kolmandate riikide osalusele, mis 
on Euroopa Vabakaubanduse 
Assotsiatsiooni liikmed, ühinevad riigid, 
kandidaatriigid ja potentsiaalsed 
kandidaatriigid, Euroopa 
naabruspoliitikaga hõlmatud riigid ja muud 
riigid, kooskõlas tingimustega, mis on 
sätestatud liidu ja kõnealuste riikide vahel. 
See peaks võimaldama pidevat koostööd 
asjaomaste riikidega, kui see on 
asjakohane, eelkõige teadusuuringute ja 
innovatsiooni ning VKEde valdkonnas.

(36) InvestEU fond peaks olema avatud 
selliste kolmandate riikide osalusele, mis 
on Euroopa Vabakaubanduse 
Assotsiatsiooni liikmed, ühinevad riigid, 
kandidaatriigid ja potentsiaalsed 
kandidaatriigid, Euroopa 
naabruspoliitikaga hõlmatud riigid ja muud 
riigid, kooskõlas tingimustega, mis on 
sätestatud liidu ja kõnealuste riikide vahel. 
Koostööd tuleks teha ja toetust pakkuda 
fossiilkütustest sõltuvuse vähendamiseks 
ja taskukohase taastuvenergia 
kättesaadavuse suurendamiseks ning 
teadusele, tehnoloogiale ja 
innovatsioonile juurdepääsu toetamiseks 
kooskõlas kestliku arengu eesmärkidega. 
See peaks võimaldama pidevat koostööd 
asjaomaste riikidega, kui see on 
asjakohane, eelkõige teadusuuringute ja 
innovatsiooni ning VKEde valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) InvestEU fond peaks olema avatud 
selliste kolmandate riikide osalusele, mis 
on Euroopa Vabakaubanduse 
Assotsiatsiooni liikmed, ühinevad riigid, 
kandidaatriigid ja potentsiaalsed 
kandidaatriigid, Euroopa 
naabruspoliitikaga hõlmatud riigid ja 
muud riigid, kooskõlas tingimustega, mis 
on sätestatud liidu ja kõnealuste riikide 
vahel. See peaks võimaldama pidevat 
koostööd asjaomaste riikidega, kui see on 
asjakohane, eelkõige teadusuuringute ja 
innovatsiooni ning VKEde valdkonnas.

(36) InvestEU fond peaks olema avatud 
selliste kolmandate riikide osalusele, mis 
on Euroopa Vabakaubanduse 
Assotsiatsiooni liikmed ja sellega 
ühinemas. See peaks võimaldama pidevat 
koostööd asjaomaste riikidega, kui see on 
asjakohane, eelkõige teadusuuringute ja 
innovatsiooni ning VKEde valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) ELi tagatis summas 75 153 850 000 
eurot (jooksevhindades) liidu tasandil 
peaks eeldatavasti kaasama rohkem kui 
1 000 000 000 000 eurot täiendavaid 
investeeringuid kogu liidus ja tuleks 
soovituslikult jaotada poliitikaharude 
vahel. Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharule tuleks 
siiski ette näha eraldi osa ELi tagatisest.

(38) ELi tagatis summas 25 000 000 000 
eurot (jooksevhindades) liidu tasandil 
peaks eeldatavasti kaasama rohkem kui 
650 000 000 000 eurot täiendavaid 
investeeringuid kogu liidus ja tuleks 
soovituslikult jaotada poliitikaharude 
vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 217
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) ELi tagatis summas 75 153 850 000 
eurot (jooksevhindades) liidu tasandil 
peaks eeldatavasti kaasama rohkem kui 
1 000 000 000 000 eurot täiendavaid 
investeeringuid kogu liidus ja tuleks 
soovituslikult jaotada poliitikaharude 
vahel. Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharule tuleks siiski 
ette näha eraldi osa ELi tagatisest.

(38) ELi tagatis summas 80 523 320 000 
eurot (jooksevhindades) liidu tasandil 
peaks eeldatavasti kaasama rohkem kui 
1 071 000 000 000 eurot täiendavaid 
investeeringuid kogu liidus ja tuleks 
soovituslikult jaotada poliitikaharude 
vahel. Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharule tuleks siiski 
ette näha eraldi osa ELi tagatisest.

Or. en

Muudatusettepanek 218
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) InvestEU fondi aluseks olevat ELi 
tagatist peaks kaudselt rakendama 
komisjon, tuginedes rakenduspartneritele, 
kellel on vajaduse korral kontakt 
finantsvahendajatega ja lõplike vahendite 
saajatega. Rakenduspartnerite valik peaks 
olema läbipaistev ja huvide konflikte ei 
tohiks tekkida. Komisjon peaks iga 
rakenduspartneriga sõlmima tagatislepingu, 
millega eraldatakse InvestEU fondist 
tagatis, et toetada rakenduspartneri 
rahastamis- ja investeerimistoiminguid, 
mis vastavad InvestEU fondi 
rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidele ja 
aitavad saavutada selle eesmärke. ELi 
tagatisega seotud riskijuhtimine ei tohiks 
takistada rakenduspartnerite otsest 
juurdepääsu ELi tagatisele. Kui ELi tagatis 
on rakenduspartneritele antud ELi osa 
raames, peaksid nad olema täielikult 
vastutavad kogu investeerimisprotsessi 
ning rahastamis- või 
investeerimistoimingutega seotud 
nõuetekohaste hoolsusmeetmete eest. 

(40) InvestEU fondi aluseks olevat ELi 
tagatist peaks kaudselt rakendama 
komisjon, tuginedes rakenduspartneritele, 
kellel on vajaduse korral kontakt 
finantsvahendajatega ja lõplike vahendite 
saajatega. Rakenduspartnerite valik peaks 
olema läbipaistev ja huvide konflikte ei 
tohiks tekkida. Komisjon peaks iga 
rakenduspartneriga sõlmima tagatislepingu, 
millega eraldatakse InvestEU fondist 
tagatis, et toetada rakenduspartneri 
rahastamis- ja investeerimistoiminguid, 
mis vastavad InvestEU fondi 
rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidele ja 
aitavad saavutada selle eesmärke. ELi 
tagatisega seotud riskijuhtimine ei tohiks 
takistada rakenduspartnerite otsest 
juurdepääsu ELi tagatisele. Kui ELi tagatis 
on rakenduspartneritele antud ELi osa 
raames, peaksid nad olema täielikult 
vastutavad kogu investeerimisprotsessi 
ning rahastamis- või 
investeerimistoimingutega seotud 
nõuetekohaste hoolsusmeetmete eest. 



PE657.232v01-00 178/365 AM\1212517ET.docx

ET

InvestEU fond peaks toetama projekte, 
millel on tüüpiliselt kõrgem riskiprofiil kui 
projektidel, mida toetatakse 
rakenduspartnerite tavategevusega, ja mida 
ei saaks ajavahemikul, mil ELi tagatist on 
võimalik kasutada, teiste avaliku või 
erasektori rahastamisallikatega ilma 
InvestEU fondi toetuseta üldse või samas 
ulatuses ellu viia. Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharusse 
kuuluvate rahastamis- või 
investeerimistoimingute puhul võidakse 
siiski täiendavuskriteeriumi suhtes 
kohaldada eritingimusi, mis tulenevad 
selle poliitikaharu eesmärkidest.

InvestEU fond peaks toetama projekte, 
millel on tüüpiliselt kõrgem riskiprofiil kui 
projektidel, mida toetatakse 
rakenduspartnerite tavategevusega, ja mida 
ei saaks ajavahemikul, mil ELi tagatist on 
võimalik kasutada, teiste avaliku või 
erasektori rahastamisallikatega ilma 
InvestEU fondi toetuseta üldse või samas 
ulatuses ellu viia.

Or. en

Muudatusettepanek 219
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) InvestEU fondil peaks olema 
juhtimisstruktuur, mille toimimine peaks 
olema kooskõlas selle ainsa eesmärgiga, 
nimelt tagada ELi tagatise nõuetekohane 
kasutamine kooskõlas investeerimisotsuste 
poliitilise sõltumatuse tagamisega. 
Juhtimisstruktuuri peaksid moodustama 
nõuandekogu, juhatus ja täiesti sõltumatu 
investeeringute komitee. Juhtimisstruktuuri 
üldises koosseisus tuleks püüda saavutada 
sooline tasakaal. Juhtimisstruktuur ei 
tohiks minna vastuollu EIP grupi ega teiste 
rakenduspartnerite otsustusprotsessiga, 
sekkuda otsuste tegemisse ega asendada 
nende vastavaid juhtorganeid.

(41) InvestEU fondil peaks olema 
juhtimisstruktuur, mille toimimine peaks 
olema kooskõlas selle ainsa eesmärgiga, 
nimelt tagada ELi tagatise nõuetekohane 
kasutamine kooskõlas investeerimisotsuste 
poliitilise sõltumatuse tagamisega. 
Juhtimisstruktuuri peaksid moodustama 
nõuandekogu, juhatus ja täiesti sõltumatu 
investeeringute komitee. Juhtimisstruktuuri 
ja iga komitee üldises koosseisus tuleks 
tagada sooline tasakaal, mille puhul 
alaesindatud soo osakaal on vähemalt 
40 %. Juhtimisstruktuur ei tohiks minna 
vastuollu EIP grupi ega teiste 
rakenduspartnerite otsustusprotsessiga, 
sekkuda otsuste tegemisse ega asendada 
nende vastavaid juhtorganeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 220
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) InvestEU fondil peaks olema 
juhtimisstruktuur, mille toimimine peaks 
olema kooskõlas selle ainsa eesmärgiga, 
nimelt tagada ELi tagatise nõuetekohane 
kasutamine kooskõlas investeerimisotsuste 
poliitilise sõltumatuse tagamisega. 
Juhtimisstruktuuri peaksid moodustama 
nõuandekogu, juhatus ja täiesti sõltumatu 
investeeringute komitee. 
Juhtimisstruktuuri üldises koosseisus 
tuleks püüda saavutada sooline tasakaal. 
Juhtimisstruktuur ei tohiks minna vastuollu 
EIP grupi ega teiste rakenduspartnerite 
otsustusprotsessiga, sekkuda otsuste 
tegemisse ega asendada nende vastavaid 
juhtorganeid.

(41) InvestEU fondil peaks olema 
juhtimisstruktuur, mille toimimine peaks 
olema kooskõlas selle ainsa eesmärgiga, 
nimelt tagada ELi tagatise nõuetekohane 
kasutamine kooskõlas investeerimisotsuste 
poliitilise sõltumatuse tagamisega. 
Juhtimisstruktuuri peaksid moodustama 
nõuandekogu, juhatus ja täiesti sõltumatu 
investeeringute komitee. Juhtimisstruktuur 
ei tohiks minna vastuollu EIP grupi ega 
teiste rakenduspartnerite 
otsustusprotsessiga, sekkuda otsuste 
tegemisse ega asendada nende vastavaid 
juhtorganeid.

Or. en

Muudatusettepanek 221
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Tuleks luua nõuandekogu, kuhu 
kuuluvad rakenduspartnerite ja 
liikmesriikide esindajad ning üks Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee nimetatud 
ekspert ja üks Regioonide Komitee 
nimetatud ekspert, et vahetada teavet ja 
arvamusi InvestEU fondi raames 
kasutatavate finantstoodete kohta ning 
arutleda muutuvate vajaduste ja uute 
toodete, sealhulgas konkreetsete 

(42) Tuleks luua nõuandekogu, kuhu 
kuuluvad rakenduspartnerite ja 
liikmesriikide esindajad ning üks Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee nimetatud 
ekspert ja üks Regioonide Komitee 
nimetatud ekspert, et vahetada teavet ja 
arvamusi InvestEU fondi raames 
kasutatavate finantstoodete kohta ning 
arutleda muutuvate vajaduste ja uute 
toodete, sealhulgas konkreetsete 
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piirkondlike turulünkade üle. piirkondlike turulünkade üle. 
Nõuandekogu liikmeks võib nimetada 
ametiühingu esindaja, kellel ei ole 
hääleõigust. Ta nimetatakse 
nõuandekogu liikmeks Euroopa 
Komisjoni poolt tööjõudu esindava 
Euroopa sotsiaalpartneri ettepanekul.

Or. en

Muudatusettepanek 222
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Tuleks luua nõuandekogu, kuhu 
kuuluvad rakenduspartnerite ja 
liikmesriikide esindajad ning üks Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee nimetatud 
ekspert ja üks Regioonide Komitee 
nimetatud ekspert, et vahetada teavet ja 
arvamusi InvestEU fondi raames 
kasutatavate finantstoodete kohta ning 
arutleda muutuvate vajaduste ja uute 
toodete, sealhulgas konkreetsete 
piirkondlike turulünkade üle.

(42) Tuleks luua nõuandekogu, kuhu 
kuuluvad rakenduspartnerite ja 
liikmesriikide esindajad ning üks Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee nimetatud 
ekspert ja üks Regioonide Komitee 
nimetatud ekspert, et vahetada teavet ja 
arvamusi InvestEU fondi raames 
kasutatavate finantstoodete kohta ning 
arutleda muutuvate vajaduste ja uute 
toodete, sealhulgas konkreetsete 
piirkondlike turulünkade üle. Komisjon 
võib tööjõudu esindava Euroopa 
sotsiaalpartneri ettepanekul nimetada 
nõukogu liikmeks ametiühingu esindaja, 
kellel ei ole hääleõigust.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(44) Juhatus, mis koosneb komisjoni ja 
rakenduspartnerite esindajatest ja ühest 
hääleõiguseta eksperdist, kelle on 
nimetanud Euroopa Parlament, peaks 
kindlaks määrama InvestEU fondi 
strateegilised ja praktilised suunised.

(44) Sooliselt tasakaalus juhatus, mis 
koosneb komisjoni ja rakenduspartnerite 
esindajatest ja ühest hääleõiguseta 
eksperdist, kelle on nimetanud Euroopa 
Parlament, peaks kindlaks määrama 
InvestEU fondi strateegilised ja praktilised 
suunised.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Komisjon peaks hindama, kas 
rakenduspartneri esitatud investeerimis- ja 
rahastamistoimingud on kooskõlas kogu 
liidu õiguse ja poliitikaga. Otsused 
rahastamis- ja investeerimistoimingute 
kohta peaks aga lõppkokkuvõttes tegema 
rakenduspartner.

(45) Komisjon peaks hindama, kas 
rakenduspartneri esitatud investeerimis- ja 
rahastamistoimingud on kooskõlas kogu 
liidu õiguse ja poliitikaga ning nende 
kooskõla „ei kahjusta oluliselt“ 
põhimõttega, mis kehtestati 
taksonoomiamääruses. Otsused 
rahastamis- ja investeerimistoimingute 
kohta peaks aga lõppkokkuvõttes tegema 
rakenduspartner.

Or. en

Muudatusettepanek 225
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Komisjon peaks hindama, kas 
rakenduspartneri esitatud investeerimis- ja 
rahastamistoimingud on kooskõlas kogu 
liidu õiguse ja poliitikaga. Otsused 
rahastamis- ja investeerimistoimingute 
kohta peaks aga lõppkokkuvõttes tegema 

(45) Komisjon peaks hindama, kas 
rakenduspartneri esitatud investeerimis- ja 
rahastamistoimingud on kooskõlas kogu 
liidu õiguse ja poliitikaga, eelkõige „ei 
kahjusta oluliselt“ põhimõttega, mis on 
sätestatud ELi taksonoomia määruses. 
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rakenduspartner. Otsused rahastamis- ja 
investeerimistoimingute kohta peaks aga 
lõppkokkuvõttes tegema rakenduspartner.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Sõltumatutest ekspertidest koosnev 
investeeringute komitee peaks jõudma 
seisukohale seoses ELi tagatise vormis 
toetuse andmisega rahastamis- ja 
investeerimistoimingutele, mis vastavad 
rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidele, 
pakkudes seega välisekspertiisi 
projektidega seotud investeeringute 
hindamise raames. Investeeringute komitee 
peaks tegutsema eri koosseisudes, et 
parimal viisil hõlmata erinevaid 
poliitikavaldkondi ja sektoreid.

(46) Sõltumatutest ekspertidest koosnev 
investeeringute komitee peaks jõudma 
seisukohale seoses ELi tagatise vormis 
toetuse andmisega rahastamis- ja 
investeerimistoimingutele, mis vastavad 
rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidele, eriti 
„ei kahjusta oluliselt“ põhimõttele, 
pakkudes seega välisekspertiisi 
projektidega seotud investeeringute 
hindamise raames. Investeeringute komitee 
peaks tegutsema eri koosseisudes, et 
parimal viisil hõlmata erinevaid 
poliitikavaldkondi ja sektoreid.

Or. en

Muudatusettepanek 227
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Investeeringute komitee peaks 
alates selle loomisest vastutama ELi 
tagatise andmise eest määruse (EL) 
2015/1017 kohaldamisalasse kuuluvatele 
rahastamis- ja investeerimistoimingutele, et 
hoida ära paralleelsete struktuuride loomist 

(47) Investeeringute komitee peaks 
alates selle loomisest vastutama ELi 
tagatise andmise eest määruse (EL) 
2015/1017 kohaldamisalasse kuuluvatele 
rahastamis- ja investeerimistoimingutele, et 
hoida ära paralleelsete struktuuride loomist 
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ELi tagatise kasutamise ettepanekute 
hindamiseks.

ELi tagatise kasutamise ettepanekute 
hindamiseks, pärast asjakohaseid 
konsulteerimisi kõigi huvitatud 
osapooltega ja täieliku läbipaistvuse ja 
aruandluskohustusega.

Or. en

Muudatusettepanek 228
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Investeeringute komitee peaks 
alates selle loomisest vastutama ELi 
tagatise andmise eest määruse (EL) 
2015/1017 kohaldamisalasse kuuluvatele 
rahastamis- ja investeerimistoimingutele, et 
hoida ära paralleelsete struktuuride loomist 
ELi tagatise kasutamise ettepanekute 
hindamiseks.

(47) Investeeringute komitee peaks 
alates selle loomisest vastutama ELi 
tagatise andmise eest määruse (EL) 
2015/1017 kohaldamisalasse kuuluvatele 
rahastamis- ja investeerimistoimingutele, et 
hoida ära paralleelsete struktuuride loomist 
ELi tagatise kasutamise ettepanekute 
hindamiseks, ja konsulteerima 
ekspertidega kliima-, keskkonna- ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonidest.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) InvestEU fondi kasutuselevõtuks 
vajalike rakenduspartnerite valikul peaks 
komisjon võtma arvesse vastaspoole 
suutlikkust täita InvestEU fondi eesmärke 
ja panustada oma vahenditega, et tagada 
piisav geograafiline katvus ja hajutatus, 

(49) InvestEU fondi kasutuselevõtuks 
vajalike rakenduspartnerite valikul peaks 
komisjon võtma arvesse vastaspoole 
suutlikkust täita InvestEU fondi eesmärke 
ja panustada oma vahenditega, et tagada 
piisav geograafiline katvus, sooline 
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kaasata erainvestoreid, tagada piisav 
riskide hajutatus ning pakkuda lahendusi 
turutõrgete ja ebaoptimaalsete 
investeerimisolukordade kõrvaldamiseks. 
Võttes arvesse aluslepingute kohast EIP 
grupi rolli, grupi suutlikkust tegutseda 
kõigis liikmesriikides ning praeguste 
rahastamisvahendite ja EFSI raames 
saadud kogemusi, peaks EIP grupp jääma 
privilegeeritud rakenduspartneriks 
InvestEU fondi ELi osa raames. Lisaks EIP 
grupile peaksid liikmesriikide tugipangad 
või finantseerimisasutused olema 
võimelised pakkuma mitmesuguseid 
täiendavaid finantstooteid, pidades silmas, 
et nende kogemustest ja suutlikkusest riigi 
ja piirkondlikul tasandil võib olla kasu 
avaliku sektori vahendite mõju 
maksimeerimisel kogu liidu territooriumil 
ning projektide õiglase geograafilise 
tasakaalu tagamisel. Programmi 
„InvestEU“ tuleks rakendada nii, et see 
soodustaks väiksematele ja noorematele 
tugipankadele ja finantseerimisasutustele 
võrdsete tingimuste loomist. Lisaks peaks 
ka muudel rahvusvahelistel 
finantseerimisasutustel olema võimalik 
saada rakenduspartneriks, eriti juhul, kui 
neil on suhteline eelis eriteadmiste ja 
kogemuste seisukohast teatavates 
liikmesriikides ning kui neil on liidu 
enamusosalus. Samuti peaks olema 
võimalik saada rakenduspartneriks muudel 
üksustel, kes täidavad finantsmääruses 
sätestatud kriteeriume.

tasakaal ja mitmekesisus, kaasata 
erainvestoreid, tagada piisav riskide 
hajutatus ning pakkuda lahendusi 
turutõrgete ja ebaoptimaalsete 
investeerimisolukordade kõrvaldamiseks. 
Võttes arvesse aluslepingute kohast EIP 
grupi rolli, grupi suutlikkust tegutseda 
kõigis liikmesriikides ning praeguste 
rahastamisvahendite ja EFSI raames 
saadud kogemusi, peaks EIP grupp jääma 
privilegeeritud rakenduspartneriks 
InvestEU fondi ELi osa raames. Lisaks EIP 
grupile peaksid liikmesriikide tugipangad 
või finantseerimisasutused olema 
võimelised pakkuma mitmesuguseid 
täiendavaid finantstooteid, pidades silmas, 
et nende kogemustest ja suutlikkusest riigi 
ja piirkondlikul tasandil võib olla kasu 
avaliku sektori vahendite mõju 
maksimeerimisel kogu liidu territooriumil 
ning projektide õiglase geograafilise 
tasakaalu tagamisel. Programmi 
„InvestEU“ tuleks rakendada nii, et see 
soodustaks väiksematele ja noorematele 
tugipankadele ja finantseerimisasutustele 
võrdsete tingimuste loomist. Lisaks peaks 
ka muudel rahvusvahelistel 
finantseerimisasutustel olema võimalik 
saada rakenduspartneriks, eriti juhul, kui 
neil on suhteline eelis eriteadmiste ja 
kogemuste seisukohast teatavates 
liikmesriikides ning kui neil on liidu 
enamusosalus. Samuti peaks olema 
võimalik saada rakenduspartneriks muudel 
üksustel, kes täidavad finantsmääruses 
sätestatud kriteeriume.

Or. en

Muudatusettepanek 230
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(53) InvestEU fondil peaks olema 
vajaduse korral võimalik sujuvalt, 
tõrgeteta ja tõhusalt kombineerida toetusi 
ja/või rahastamisvahendeid, mida 
rahastatakse liidu eelarvest või muudest 
fondidest (nagu ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemi innovatsioonifond) 
ELi tagatisega olukorras, kus seda on 
vaja, et parimal viisil toetada 
investeeringuid konkreetsete turutõrgete 
või ebaoptimaalsete 
investeerimisolukordade kõrvaldamiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 231
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) InvestEU nõustamiskeskus peaks 
toetama iga poliitikaharu alla kuuluvate 
usaldusväärsete investeerimisprojektide 
arendamist nõustamisalgatuste kaudu, 
mille viivad ellu kas EIP grupp, teised 
nõustamispartnerid või komisjon ise. 
InvestEU nõustamiskeskus peaks toetama 
geograafilist hajutatust, et aidata sellega 
saavutada liidu majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärki ning 
vähendada piirkondlikke erinevusi. 
InvestEU nõustamiskeskus peaks pöörama 
eritähelepanu väikeste projektide 
koondamisele suurematesse portfellidesse. 
Komisjon, EIP grupp ja teised 
nõustamispartnerid peaksid tegema tihedat 
koostööd, et tagada kogu liidus toetuse 
tõhusus, koostoime ja tulemuslik 
geograafiline katvus, võttes arvesse 
kohalike rakenduspartnerite ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) 2015/101734 loodud Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse 

(55) InvestEU nõustamiskeskus peaks 
toetama iga poliitikaharu alla kuuluvate 
usaldusväärsete investeerimisprojektide 
arendamist nõustamisalgatuste kaudu, 
mille viivad ellu kas EIP grupp, teised 
nõustamispartnerid või komisjon ise. 
InvestEU nõustamiskeskus peaks toetama 
geograafilist hajutatust, et aidata sellega 
saavutada liidu majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärki ning 
vähendada piirkondlikke erinevusi. 
InvestEU nõustamiskeskus peaks pöörama 
eritähelepanu väikeste projektide 
koondamisele suurematesse portfellidesse. 
Komisjon, EIP grupp ja teised 
nõustamispartnerid peaksid tegema tihedat 
koostööd, et tagada kogu liidus toetuse 
tõhusus, koostoime ja tulemuslik 
geograafiline katvus, võttes arvesse 
kohalike rakenduspartnerite ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) 2015/101734 loodud Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse 
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eriteadmisi ja kohalikku suutlikkust. Lisaks 
peaks InvestEU nõustamiskeskus tagama 
keskse kontaktpunkti, mille kaudu ta annab 
avaliku sektori asutustele ja 
projektiarendajatele projektide arendamisel 
abi.

eriteadmisi ja kohalikku suutlikkust. Lisaks 
peaks InvestEU nõustamiskeskus tagama 
keskse kontaktpunkti, mille kaudu ta annab 
avaliku sektori asutustele ja 
projektiarendajatele projektide arendamisel 
abi. InvestEU nõustamiskeskus peaks 
tagama selle mõju ja tõhususe, võttes 
samas arvesse ja kaasates soovitusi ja 
õppetunde, mis esitati Euroopa 
Kontrollikoja eriaruandes Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse kohta34a.

_________________ _________________
34 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).

34 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).
34a Euroopa Kontrollikoda, Eriaruanne 
12/2020: Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus: kuigi 
keskus loodi investeeringute 
suurendamiseks ELis, on selle mõju seni 
väike.

Or. en

Muudatusettepanek 232
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) InvestEU nõustamiskeskus peaks 
toetama iga poliitikaharu alla kuuluvate 
usaldusväärsete investeerimisprojektide 
arendamist nõustamisalgatuste kaudu, 
mille viivad ellu kas EIP grupp, teised 
nõustamispartnerid või komisjon ise. 
InvestEU nõustamiskeskus peaks toetama 

(55) InvestEU nõustamiskeskus peaks 
toetama iga poliitikaharu alla kuuluvate 
usaldusväärsete investeerimisprojektide 
arendamist nõustamisalgatuste ja kohaliku 
tasandi projektide toetamise keskuste, mis 
toovad kokku innovaatorid, projektide 
toetajad ja rahastajad, kaudu, mille viivad 
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geograafilist hajutatust, et aidata sellega 
saavutada liidu majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärki ning 
vähendada piirkondlikke erinevusi. 
InvestEU nõustamiskeskus peaks pöörama 
eritähelepanu väikeste projektide 
koondamisele suurematesse portfellidesse. 
Komisjon, EIP grupp ja teised 
nõustamispartnerid peaksid tegema tihedat 
koostööd, et tagada kogu liidus toetuse 
tõhusus, koostoime ja tulemuslik 
geograafiline katvus, võttes arvesse 
kohalike rakenduspartnerite ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) 2015/101734 loodud Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse 
eriteadmisi ja kohalikku suutlikkust. Lisaks 
peaks InvestEU nõustamiskeskus tagama 
keskse kontaktpunkti, mille kaudu ta annab 
avaliku sektori asutustele ja 
projektiarendajatele projektide arendamisel 
abi.

ellu kas EIP grupp, teised 
nõustamispartnerid või komisjon ise. 
InvestEU nõustamiskeskus peaks toetama 
geograafilist hajutatust, et aidata sellega 
saavutada liidu kliimaneutraalsuse, 
rohelise kokkuleppe, majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
eesmärki ning vähendada piirkondlikke 
erinevusi. InvestEU nõustamiskeskus 
peaks pöörama eritähelepanu väikeste 
projektide koondamisele suurematesse 
portfellidesse. Komisjon, EIP grupp ja 
teised nõustamispartnerid peaksid tegema 
tihedat koostööd, et tagada kogu liidus 
toetuse tõhusus, koostoime ja tulemuslik 
geograafiline katvus, võttes arvesse 
kohalike rakenduspartnerite ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) 2015/101734 loodud Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse 
eriteadmisi ja kohalikku suutlikkust. Lisaks 
peaks InvestEU nõustamiskeskus tagama 
keskse kontaktpunkti, mille kaudu ta annab 
avaliku sektori asutustele ja 
projektiarendajatele projektide arendamisel 
abi.

_________________ _________________
34 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).

34 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 233
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) InvestEU nõustamiskeskus peaks 
toetama iga poliitikaharu alla kuuluvate 
usaldusväärsete investeerimisprojektide 
arendamist nõustamisalgatuste kaudu, 
mille viivad ellu kas EIP grupp, teised 
nõustamispartnerid või komisjon ise. 
InvestEU nõustamiskeskus peaks toetama 
geograafilist hajutatust, et aidata sellega 
saavutada liidu majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärki ning 
vähendada piirkondlikke erinevusi. 
InvestEU nõustamiskeskus peaks pöörama 
eritähelepanu väikeste projektide 
koondamisele suurematesse portfellidesse. 
Komisjon, EIP grupp ja teised 
nõustamispartnerid peaksid tegema tihedat 
koostööd, et tagada kogu liidus toetuse 
tõhusus, koostoime ja tulemuslik 
geograafiline katvus, võttes arvesse 
kohalike rakenduspartnerite ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) 2015/101734 loodud Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse 
eriteadmisi ja kohalikku suutlikkust. Lisaks 
peaks InvestEU nõustamiskeskus tagama 
keskse kontaktpunkti, mille kaudu ta annab 
avaliku sektori asutustele ja 
projektiarendajatele projektide arendamisel 
abi.

(55) InvestEU nõustamiskeskus peaks 
toetama iga poliitikaharu alla kuuluvate 
usaldusväärsete investeerimisprojektide 
arendamist nõustamisalgatuste kaudu, 
mille viivad ellu kas EIP grupp, teised 
nõustamispartnerid või komisjon ise. 
InvestEU nõustamiskeskus peaks toetama 
geograafilist hajutatust, et aidata sellega 
saavutada liidu majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärki ning 
vähendada piirkondlikke erinevusi, 
kaasates võimaluse eelistada oma 
tehnilise toe ja abi eraldamisel 
vähemarenenud piirkondi. . InvestEU 
nõustamiskeskus peaks pöörama 
eritähelepanu väikeste projektide 
koondamisele suurematesse portfellidesse. 
Komisjon, EIP grupp ja teised 
nõustamispartnerid peaksid tegema tihedat 
koostööd, et tagada kogu liidus toetuse 
tõhusus, koostoime ja tulemuslik 
geograafiline katvus, võttes arvesse 
kohalike rakenduspartnerite ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) 2015/101734 loodud Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuse 
eriteadmisi ja kohalikku suutlikkust. Lisaks 
peaks InvestEU nõustamiskeskus tagama 
keskse kontaktpunkti, mille kaudu ta annab 
avaliku sektori asutustele ja 
projektiarendajatele projektide arendamisel 
abi.

_________________ _________________
34 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).

34 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
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Muudatusettepanek 234
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Et tagada kogu liidus 
nõustamisteenuste ulatuslik geograafiline 
katvus ja suurendada edukalt kohalikul 
tasandil teadmisi InvestEU fondi kohta, 
tuleks vajaduse korral ning olemasolevaid 
tugisüsteeme arvesse võttes tagada 
InvestEU nõustamiskeskuste kohalike 
esinduste ja selliste kohalike partnerite 
olemasolu, kes annavad kohapeal reaalset, 
ennetavat ja vajadustele vastavat abi. 
Kohalikul tasandil nõustamistoe andmise 
hõlbustamiseks ning toe tõhususe, 
koostoime ja tulemusliku geograafilise 
katvuse tagamiseks kogu liidus peaks 
InvestEU nõustamiskeskus tegema 
koostööd liikmesriikide tugipankade või 
finantseerimisasutustega ja kasutama nende 
eriteadmisi.

(57) Et tagada kogu liidus 
nõustamisteenuste ulatuslik geograafiline 
katvus ja suurendada edukalt kohalikul 
tasandil teadmisi InvestEU fondi kohta, 
tuleks vajaduse korral ning olemasolevaid 
tugisüsteeme arvesse võttes tagada 
InvestEU nõustamiskeskuste kohalike 
esinduste ja selliste kohalike partnerite 
olemasolu, kes annavad kohapeal reaalset, 
ennetavat ja vajadustele vastavat abi. 
Kohalikul tasandil nõustamistoe andmise 
hõlbustamiseks ning toe tõhususe, 
koostoime ja tulemusliku geograafilise 
katvuse tagamiseks kogu liidus peaks 
InvestEU nõustamiskeskus tegema 
koostööd liikmesriikide tugipankade või 
finantseerimisasutustega ja kasutama nende 
eriteadmisi ning looma kohalikke ja 
regionaalse tasandi projektide toetamise 
keskusi, mis toovad kokku innovaatorid, 
projektide toetajad ja rahastajad ning 
aitavad projektidel rahastamiskõlblikuks 
saada.

Or. en

Muudatusettepanek 235
Sabine Verheyen
kultuuri- ja hariduskomisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Seoses InvestEU fondiga on vaja 
anda projekti väljatöötamise ja suutlikkuse 

(59) Seoses InvestEU fondiga on vaja 
anda projekti väljatöötamise ja suutlikkuse 
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suurendamise toetust, et edendada 
kvaliteetsete projektide algatamiseks 
vajalikku organisatsioonilist suutlikkust ja 
turuarendust. Sellist toetust tuleks anda ka 
finantsvahendajatele, kellel on oluline roll 
väikeste ettevõtjate abistamises 
juurdepääsul rahastamisele ja oma täieliku 
potentsiaali realiseerimisel. Peale selle on 
nõustamistoe eesmärk luua tingimused 
võimalike rahastamiskõlblike vahendite 
saajate arvu suurendamiseks tärkavates 
turusegmentides, eelkõige juhul, kui 
üksikute projektide väikse mahu tõttu on 
tehingukulu projekti tasandil 
märkimisväärselt suurem, näiteks 
sotsiaalse rahastamise valdkonnas, 
sealhulgas heategevusorganisatsioonide 
puhul, ning kultuuri- ja loomesektoris. 
Suutlikkuse suurendamise toetus peaks 
täiendama muude liidu programmide 
raames võetud meetmeid, mis hõlmavad 
konkreetset poliitikavaldkonda. Pingutusi 
tuleks teha ka selleks, et toetada võimalike 
projektiarendajate, eelkõige kohalike 
organisatsioonide ja ametiasutuste 
suutlikkuse suurendamist.

suurendamise toetust, et edendada 
kvaliteetsete projektide algatamiseks 
vajalikku organisatsioonilist suutlikkust ja 
turuarendust. Sellist toetust tuleks anda ka 
finantsvahendajatele, kellel on oluline roll 
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate, eriti immateriaalset vara 
loovate ettevõtjate, nagu kultuuri- ja 
loomesektori ettevõtjate abistamises 
juurdepääsul rahastamisele ja oma täieliku 
potentsiaali realiseerimisel. Peale selle on 
nõustamistoe eesmärk luua tingimused 
võimalike rahastamiskõlblike vahendite 
saajate arvu suurendamiseks tärkavates 
turusegmentides, eelkõige juhul, kui 
üksikute projektide väikse mahu tõttu on 
tehingukulu projekti tasandil 
märkimisväärselt suurem, näiteks 
sotsiaalse rahastamise valdkonnas, 
sealhulgas heategevusorganisatsioonide 
puhul, ning kultuuri- ja loomesektoris. 
Suutlikkuse suurendamise toetus peaks 
täiendama muude liidu programmide 
raames võetud meetmeid, mis hõlmavad 
konkreetset poliitikavaldkonda. Pingutusi 
tuleks teha ka selleks, et toetada võimalike 
projektiarendajate, eelkõige kohalike 
organisatsioonide ja ametiasutuste 
suutlikkuse suurendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 236
Inese Vaidere

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Seoses InvestEU fondiga on vaja 
anda projekti väljatöötamise ja suutlikkuse 
suurendamise toetust, et edendada 
kvaliteetsete projektide algatamiseks 
vajalikku organisatsioonilist suutlikkust ja 
turuarendust. Sellist toetust tuleks anda ka 
finantsvahendajatele, kellel on oluline roll 

(59) Seoses InvestEU fondiga on vaja 
anda projekti väljatöötamise ja suutlikkuse 
suurendamise toetust, et edendada 
kvaliteetsete projektide algatamiseks 
vajalikku organisatsioonilist suutlikkust ja 
turuarendust. Sellist toetust tuleks anda ka 
finantsvahendajatele, kellel on oluline roll 
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väikeste ettevõtjate abistamises 
juurdepääsul rahastamisele ja oma täieliku 
potentsiaali realiseerimisel. Peale selle on 
nõustamistoe eesmärk luua tingimused 
võimalike rahastamiskõlblike vahendite 
saajate arvu suurendamiseks tärkavates 
turusegmentides, eelkõige juhul, kui 
üksikute projektide väikse mahu tõttu on 
tehingukulu projekti tasandil 
märkimisväärselt suurem, näiteks 
sotsiaalse rahastamise valdkonnas, 
sealhulgas heategevusorganisatsioonide 
puhul, ning kultuuri- ja loomesektoris. 
Suutlikkuse suurendamise toetus peaks 
täiendama muude liidu programmide 
raames võetud meetmeid, mis hõlmavad 
konkreetset poliitikavaldkonda. Pingutusi 
tuleks teha ka selleks, et toetada võimalike 
projektiarendajate, eelkõige kohalike 
organisatsioonide ja ametiasutuste 
suutlikkuse suurendamist.

väikeste ettevõtjate abistamises 
juurdepääsul rahastamisele ja oma täieliku 
potentsiaali realiseerimisel, ning see peaks 
sisaldama tehnilist abi. Eritähelepanu 
tuleks pöörata eriti VKEde 
halduskoormuse vähendamisele. Peale 
selle on nõustamistoe eesmärk luua 
tingimused võimalike rahastamiskõlblike 
vahendite saajate arvu suurendamiseks 
tärkavates turusegmentides, eelkõige juhul, 
kui üksikute projektide väikse mahu tõttu 
on tehingukulu projekti tasandil 
märkimisväärselt suurem, näiteks 
sotsiaalse rahastamise valdkonnas, 
sealhulgas heategevusorganisatsioonide 
puhul, ning kultuuri- ja loomesektoris. 
Suutlikkuse suurendamise toetus peaks 
täiendama muude liidu programmide 
raames võetud meetmeid, mis hõlmavad 
konkreetset poliitikavaldkonda. Pingutusi 
tuleks teha ka selleks, et toetada võimalike 
projektiarendajate, eelkõige kohalike 
organisatsioonide ja ametiasutuste 
suutlikkuse suurendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 237
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Seoses InvestEU fondiga on vaja 
anda projekti väljatöötamise ja suutlikkuse 
suurendamise toetust, et edendada 
kvaliteetsete projektide algatamiseks 
vajalikku organisatsioonilist suutlikkust ja 
turuarendust. Sellist toetust tuleks anda ka 
finantsvahendajatele, kellel on oluline roll 
väikeste ettevõtjate abistamises 
juurdepääsul rahastamisele ja oma täieliku 
potentsiaali realiseerimisel. Peale selle on 
nõustamistoe eesmärk luua tingimused 

(59) Seoses InvestEU fondiga on vaja 
anda projekti väljatöötamise ja suutlikkuse 
suurendamise toetust, et edendada 
kvaliteetsete projektide algatamiseks 
vajalikku organisatsioonilist suutlikkust ja 
turuarendust. Sellist toetust tuleks anda ka 
finantsvahendajatele, kellel on oluline roll 
väikeste ettevõtjate ja teiste tegutsejate, 
sealhulgas kogukondade ja kohalike 
ametivõimude, abistamises juurdepääsul 
rahastamisele ja oma täieliku potentsiaali 
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võimalike rahastamiskõlblike vahendite 
saajate arvu suurendamiseks tärkavates 
turusegmentides, eelkõige juhul, kui 
üksikute projektide väikse mahu tõttu on 
tehingukulu projekti tasandil 
märkimisväärselt suurem, näiteks 
sotsiaalse rahastamise valdkonnas, 
sealhulgas heategevusorganisatsioonide 
puhul, ning kultuuri- ja loomesektoris. 
Suutlikkuse suurendamise toetus peaks 
täiendama muude liidu programmide 
raames võetud meetmeid, mis hõlmavad 
konkreetset poliitikavaldkonda. Pingutusi 
tuleks teha ka selleks, et toetada võimalike 
projektiarendajate, eelkõige kohalike 
organisatsioonide ja ametiasutuste 
suutlikkuse suurendamist.

realiseerimisel, eelkõige energiatõhususe 
ja taastuvenergia valdkonnas. Peale selle 
on nõustamistoe eesmärk luua tingimused 
võimalike rahastamiskõlblike vahendite 
saajate arvu suurendamiseks tärkavates 
turusegmentides, eelkõige juhul, kui 
üksikute projektide väikse mahu tõttu on 
tehingukulu projekti tasandil 
märkimisväärselt suurem, näiteks 
sotsiaalse rahastamise valdkonnas, 
sealhulgas heategevusorganisatsioonide 
puhul, ning kultuuri- ja loomesektoris. 
Suutlikkuse suurendamise toetus peaks 
täiendama muude liidu programmide 
raames võetud meetmeid, mis hõlmavad 
konkreetset poliitikavaldkonda. Pingutusi 
tuleks teha ka selleks, et toetada võimalike 
projektiarendajate, eelkõige kohalike 
organisatsioonide ja ametiasutuste 
suutlikkuse suurendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 238
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Seoses InvestEU fondiga on vaja 
anda projekti väljatöötamise ja suutlikkuse 
suurendamise toetust, et edendada 
kvaliteetsete projektide algatamiseks 
vajalikku organisatsioonilist suutlikkust ja 
turuarendust. Sellist toetust tuleks anda ka 
finantsvahendajatele, kellel on oluline roll 
väikeste ettevõtjate abistamises 
juurdepääsul rahastamisele ja oma täieliku 
potentsiaali realiseerimisel. Peale selle on 
nõustamistoe eesmärk luua tingimused 
võimalike rahastamiskõlblike vahendite 
saajate arvu suurendamiseks tärkavates 
turusegmentides, eelkõige juhul, kui 
üksikute projektide väikse mahu tõttu on 

(59) Seoses InvestEU fondiga on vaja 
anda projekti väljatöötamise ja suutlikkuse 
suurendamise toetust, et edendada 
kvaliteetsete projektide algatamiseks 
vajalikku organisatsioonilist suutlikkust ja 
turuarendust. Sellist toetust tuleks anda ka 
finantsvahendajatele, kellel on oluline roll 
väikeste ettevõtjate abistamises 
juurdepääsul rahastamisele ja oma täieliku 
potentsiaali realiseerimisel. Peale selle on 
nõustamistoe eesmärk luua tingimused 
võimalike rahastamiskõlblike vahendite 
saajate arvu suurendamiseks tärkavates 
turusegmentides, eelkõige juhul, kui 
üksikute projektide väikse mahu tõttu on 
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tehingukulu projekti tasandil 
märkimisväärselt suurem, näiteks 
sotsiaalse rahastamise valdkonnas, 
sealhulgas heategevusorganisatsioonide 
puhul, ning kultuuri- ja loomesektoris. 
Suutlikkuse suurendamise toetus peaks 
täiendama muude liidu programmide 
raames võetud meetmeid, mis hõlmavad 
konkreetset poliitikavaldkonda. Pingutusi 
tuleks teha ka selleks, et toetada võimalike 
projektiarendajate, eelkõige kohalike 
organisatsioonide ja ametiasutuste 
suutlikkuse suurendamist.

tehingukulu projekti tasandil 
märkimisväärselt suurem, näiteks 
sotsiaalse rahastamise valdkonnas, 
sealhulgas heategevusorganisatsioonide 
puhul, ning kultuuri- ja loomesektoris. 
Suutlikkuse suurendamise toetus peaks 
täiendama muude liidu programmide 
raames võetud meetmeid, mis hõlmavad 
konkreetset poliitikavaldkonda. Pingutusi 
tuleks teha ka selleks, et toetada võimalike 
projektiarendajate, eelkõige kohalike 
organisatsioonide ja ametiasutuste 
suutlikkuse suurendamist. Naiste 
innovaatiliste projektide ja ettevõtete 
alarahastatuse probleemi tuleks eelkõige 
lahendada kriteeriumide läbivaatamise 
abil.

Or. en

Muudatusettepanek 239
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Seoses InvestEU fondiga on vaja 
anda projekti väljatöötamise ja suutlikkuse 
suurendamise toetust, et edendada 
kvaliteetsete projektide algatamiseks 
vajalikku organisatsioonilist suutlikkust ja 
turuarendust. Sellist toetust tuleks anda ka 
finantsvahendajatele, kellel on oluline roll 
väikeste ettevõtjate abistamises 
juurdepääsul rahastamisele ja oma täieliku 
potentsiaali realiseerimisel. Peale selle on 
nõustamistoe eesmärk luua tingimused 
võimalike rahastamiskõlblike vahendite 
saajate arvu suurendamiseks tärkavates 
turusegmentides, eelkõige juhul, kui 
üksikute projektide väikse mahu tõttu on 
tehingukulu projekti tasandil 
märkimisväärselt suurem, näiteks 
sotsiaalse rahastamise valdkonnas, 
sealhulgas heategevusorganisatsioonide 

(59) Seoses InvestEU fondiga on vaja 
anda projekti väljatöötamise ja suutlikkuse 
suurendamise toetust, et edendada 
kvaliteetsete projektide algatamiseks 
vajalikku organisatsioonilist suutlikkust ja 
turuarendust. Sellist toetust tuleks anda ka 
finantsvahendajatele, kellel on oluline roll 
väikeste ettevõtjate abistamises 
juurdepääsul rahastamisele ja oma täieliku 
potentsiaali realiseerimisel, ning see peaks 
sisaldama tehnilist abi eriti nõrkade 
finantsökosüsteemidega liikmesriikidele. 
Peale selle on nõustamistoe eesmärk luua 
tingimused võimalike rahastamiskõlblike 
vahendite saajate arvu suurendamiseks 
tärkavates turusegmentides, eelkõige juhul, 
kui üksikute projektide väikse mahu tõttu 
on tehingukulu projekti tasandil 
märkimisväärselt suurem, näiteks 
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puhul, ning kultuuri- ja loomesektoris. 
Suutlikkuse suurendamise toetus peaks 
täiendama muude liidu programmide 
raames võetud meetmeid, mis hõlmavad 
konkreetset poliitikavaldkonda. Pingutusi 
tuleks teha ka selleks, et toetada võimalike 
projektiarendajate, eelkõige kohalike 
organisatsioonide ja ametiasutuste 
suutlikkuse suurendamist.

sotsiaalse rahastamise valdkonnas, 
sealhulgas heategevusorganisatsioonide 
puhul, ning kultuuri- ja loomesektoris. 
Suutlikkuse suurendamise toetus peaks 
täiendama muude liidu programmide 
raames võetud meetmeid, mis hõlmavad 
konkreetset poliitikavaldkonda. Pingutusi 
tuleks teha ka selleks, et toetada võimalike 
projektiarendajate, eelkõige kohalike 
organisatsioonide ja ametiasutuste 
suutlikkuse suurendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 240
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Seoses InvestEU fondiga on vaja 
anda projekti väljatöötamise ja suutlikkuse 
suurendamise toetust, et edendada 
kvaliteetsete projektide algatamiseks 
vajalikku organisatsioonilist suutlikkust ja 
turuarendust. Sellist toetust tuleks anda ka 
finantsvahendajatele, kellel on oluline roll 
väikeste ettevõtjate abistamises 
juurdepääsul rahastamisele ja oma täieliku 
potentsiaali realiseerimisel. Peale selle on 
nõustamistoe eesmärk luua tingimused 
võimalike rahastamiskõlblike vahendite 
saajate arvu suurendamiseks tärkavates 
turusegmentides, eelkõige juhul, kui 
üksikute projektide väikse mahu tõttu on 
tehingukulu projekti tasandil 
märkimisväärselt suurem, näiteks 
sotsiaalse rahastamise valdkonnas, 
sealhulgas heategevusorganisatsioonide 
puhul, ning kultuuri- ja loomesektoris. 
Suutlikkuse suurendamise toetus peaks 
täiendama muude liidu programmide 
raames võetud meetmeid, mis hõlmavad 
konkreetset poliitikavaldkonda. Pingutusi 
tuleks teha ka selleks, et toetada võimalike 

(59) Seoses InvestEU fondiga on vaja 
anda projekti väljatöötamise ja suutlikkuse 
suurendamise toetust, et edendada 
kvaliteetsete projektide algatamiseks 
vajalikku organisatsioonilist suutlikkust ja 
turuarendust. Sellist toetust tuleks anda ka 
finantsvahendajatele, kellel on oluline roll 
VKEde abistamises juurdepääsul 
rahastamisele ja oma täieliku potentsiaali 
realiseerimisel. Peale selle on nõustamistoe 
eesmärk luua tingimused võimalike 
rahastamiskõlblike vahendite saajate arvu 
suurendamiseks tärkavates 
turusegmentides, eelkõige juhul, kui 
üksikute projektide väikse või keskmise 
mahu tõttu on tehingukulu projekti tasandil 
märkimisväärselt suurem, näiteks 
sotsiaalse rahastamise valdkonnas, 
sealhulgas heategevusorganisatsioonide 
puhul, ning kultuuri- ja loomesektoris. 
Suutlikkuse suurendamise toetus peaks 
täiendama muude liidu programmide 
raames võetud meetmeid, mis hõlmavad 
konkreetset poliitikavaldkonda. Pingutusi 
tuleks teha ka selleks, et toetada võimalike 
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projektiarendajate, eelkõige kohalike 
organisatsioonide ja ametiasutuste 
suutlikkuse suurendamist.

projektiarendajate, eelkõige kohalike 
organisatsioonide ja ametiasutuste 
suutlikkuse suurendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 241
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Tuleks luua InvestEU portaal, mis 
on kergesti ligipääsetav ja kasutajasõbralik 
projektide andmebaas, mis aitab muuta 
rahastamist taotlevad 
investeerimisprojektid nähtavamaks, 
keskendudes eelkõige sellele, et luua 
rakenduspartnerite jaoks selliste võimalike 
investeerimisprojektide register, mis on 
kooskõlas liidu õiguse ja poliitikaga.

(60) Tuleks luua InvestEU portaal, mis 
on kergesti ligipääsetav ja kasutajasõbralik 
projektide andmebaas ja avalik ELi 
kestlikkuse andmeregister, mis aitab 
muuta rahastamist taotlevad 
investeerimisprojektid nähtavamaks, 
keskendudes eelkõige sellele, et luua 
rakenduspartnerite jaoks selliste võimalike 
investeerimisprojektide register, mis on 
kooskõlas liidu õiguse ja poliitikaga.

Or. en

Muudatusettepanek 242
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Covid-19 kriisi enneolematu mõju 
leevendamiseks tuleks programmi 
„InvestEU“ raames võtta [Euroopa Liidu 
taasterahastu] määruse kohaselt ja selle 
alusel eraldatud vahendite piires taaste- ja 
vastupidavuse rahastamise meetmeid. 
Selliseid lisavahendeid tuleks kasutada 
nii, et oleks tagatud määruses [Euroopa 
taasterahastu] sätestatud tähtaegade 
järgimine.

välja jäetud



PE657.232v01-00 196/365 AM\1212517ET.docx

ET

Or. en

Muudatusettepanek 243
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Covid-19 kriisi enneolematu mõju 
leevendamiseks tuleks programmi 
„InvestEU“ raames võtta [Euroopa Liidu 
taasterahastu] määruse kohaselt ja selle 
alusel eraldatud vahendite piires taaste- ja 
vastupidavuse rahastamise meetmeid. 
Selliseid lisavahendeid tuleks kasutada nii, 
et oleks tagatud määruses [Euroopa 
taasterahastu] sätestatud tähtaegade 
järgimine.

(61) COVID-19 kriisi enneolematu mõju 
leevendamiseks ja Euroopa kodanikele 
pikaajaliste keskkonnaalaste ja 
sotsiaalsete kasutegurite, nagu 
kvaliteetsed pikaajalised töökohad ja 
taristud pakkumiseks, seahulgas ettevõtete 
kestlike ja digitaalsete üleminekute 
toetamise kaudu, tuleks programmi 
„InvestEU“ raames võtta [Euroopa Liidu 
taasterahastu] määruse kohaselt ja selle 
alusel eraldatud vahendite piires taaste- ja 
vastupidavuse rahastamise meetmeid ning 
kooskõlas strateegilise Euroopa 
investeerimissuuna eesmärkidega toetada 
pikaajalist majanduskasvu, kvaliteetseid 
töökohti ja konkurentsivõimet. Selliseid 
lisavahendeid tuleks kasutada nii, et oleks 
tagatud määruses [Euroopa taasterahastu] 
sätestatud tähtaegade järgimine.

Or. en

Muudatusettepanek 244
Inese Vaidere

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Covid-19 kriisi enneolematu mõju 
leevendamiseks tuleks programmi 
„InvestEU“ raames võtta [Euroopa Liidu 
taasterahastu] määruse kohaselt ja selle 

(61) COVID-19 kriisi enneolematu mõju 
leevendamiseks ja vastavalt Euroopa 
strateegiliste investeeringute poliitikaharu 
eesmärkidele toetada pikaajalist kasvu, 
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alusel eraldatud vahendite piires taaste- ja 
vastupidavuse rahastamise meetmeid. 
Selliseid lisavahendeid tuleks kasutada nii, 
et oleks tagatud määruses [Euroopa 
taasterahastu] sätestatud tähtaegade 
järgimine.

kvaliteetseid töökohti ja 
konkurentsivõimet, tuleks programmi 
„InvestEU“ raames võtta [Euroopa Liidu 
taasterahastu] määruse kohaselt ja selle 
alusel eraldatud vahendite piires taaste- ja 
vastupidavuse rahastamise meetmeid ning 
kooskõlas strateegilise Euroopa 
investeerimissuuna eesmärkidega toetada 
pikaajalist majanduskasvu, kvaliteetseid 
töökohti ja konkurentsivõimet. Selliseid 
lisavahendeid tuleks kasutada nii, et oleks 
tagatud määruses [Euroopa taasterahastu] 
sätestatud tähtaegade järgimine.

Or. en

Muudatusettepanek 245
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Covid-19 kriisi enneolematu mõju 
leevendamiseks tuleks programmi 
„InvestEU“ raames võtta [Euroopa Liidu 
taasterahastu] määruse kohaselt ja selle 
alusel eraldatud vahendite piires taaste- ja 
vastupidavuse rahastamise meetmeid. 
Selliseid lisavahendeid tuleks kasutada nii, 
et oleks tagatud määruses [Euroopa 
taasterahastu] sätestatud tähtaegade 
järgimine.

(61) COVID-19 kriisi enneolematu mõju 
leevendamiseks tuleks programmi 
„InvestEU“ raames võtta [Euroopa Liidu 
taasterahastu] määruse kohaselt ja selle 
alusel eraldatud vahendite piires taaste- ja 
vastupidavuse rahastamise meetmeid. 
Selliseid lisavahendeid tuleks kasutada nii, 
et oleks tagatud määruses [Euroopa 
taasterahastu] sätestatud tähtaegade 
järgimine. Need ajapiirangud peaksid 
kohalduma rakenduspartneritega 
tagatislepingute sõlmimisele.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Covid-19 kriisi enneolematu mõju 
leevendamiseks tuleks programmi 
„InvestEU“ raames võtta [Euroopa Liidu 
taasterahastu] määruse kohaselt ja selle 
alusel eraldatud vahendite piires taaste- ja 
vastupidavuse rahastamise meetmeid. 
Selliseid lisavahendeid tuleks kasutada nii, 
et oleks tagatud määruses [Euroopa 
taasterahastu] sätestatud tähtaegade 
järgimine.

(61) COVID-19 kriisi enneolematu mõju 
leevendamiseks ja Euroopa majanduse 
pikaajaliseks tugevdamiseks tuleks 
programmi „InvestEU“ raames võtta 
[Euroopa Liidu taasterahastu] määruse 
kohaselt ja selle alusel eraldatud vahendite 
piires taaste- ja vastupidavuse rahastamise 
meetmeid. Selliseid lisavahendeid tuleks 
kasutada nii, et oleks tagatud määruses 
[Euroopa taasterahastu] sätestatud 
tähtaegade järgimine.

Or. en

Muudatusettepanek 247
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62) Vastavalt 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppe35 punktidele 22 ja 
23 tuleb programmi „InvestEU“ hinnata 
teabe põhjal, mis on kogutud konkreetsete 
järelevalvekorra alusel, vältides samal ajal 
ülereguleerimist ja halduskoormust, 
eelkõige liikmesriikides. Niisugune kord 
võib asjakohasel juhul sisaldada ka 
mõõdetavaid näitajaid, mille alusel saab 
hinnata programmi „InvestEU“ mõju 
kohapeal.

(62) Vastavalt 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppe35 punktidele 22 ja 
23 tuleb programmi „InvestEU“ hinnata 
teabe põhjal, mis on kogutud konkreetsete 
järelevalvekorra alusel, vältides samal ajal 
ülereguleerimist ja halduskoormust, 
eelkõige liikmesriikides. Niisugune kord 
peaks sisaldama ka mõõdetavaid ja 
võrreldavaid kestlikkuse näitajaid ja 
kestlikkuskontrolli, mille alusel saab 
hinnata programmi „InvestEU“ mõju 
keskkonnale kohapeal.

_________________ _________________

ELT L 123, 12.5.2016, lk 1. ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 248
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Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62) Vastavalt 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppe35 punktidele 22 ja 
23 tuleb programmi „InvestEU“ hinnata 
teabe põhjal, mis on kogutud konkreetsete 
järelevalvekorra alusel, vältides samal ajal 
ülereguleerimist ja halduskoormust, 
eelkõige liikmesriikides. Niisugune kord 
võib asjakohasel juhul sisaldada ka 
mõõdetavaid näitajaid, mille alusel saab 
hinnata programmi „InvestEU“ mõju 
kohapeal.

(62) Vastavalt 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppe35 punktidele 22 ja 
23 tuleb programmi „InvestEU“ hinnata 
teabe põhjal, mis on kogutud konkreetsete 
järelevalvekorra alusel, vältides samal ajal 
ülereguleerimist ja halduskoormust, 
eelkõige liikmesriikides. Niisugune kord 
võib asjakohasel juhul sisaldada ka 
mõõdetavaid näitajaid, sealhulgas 
kestlikkuse näitajaid, mille alusel saab 
hinnata programmi „InvestEU“ mõju 
kohapeal.

_________________ _________________

ELT L 123, 12.5.2016, lk 1. ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 249
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 63

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(63) Tuleks rakendada väljund-, 
tulemus- ja mõjunäitajatel põhinev kindel 
järelevalveraamistik, et jälgida edusamme 
liidu eesmärkide saavutamisel. Selleks et 
tagada aruandekohustus liidu kodanike ees, 
peaks komisjon igal aastal esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
programmi „InvestEU“ edusammude, mõju 
ja toimingute kohta.

(63) Tuleks rakendada väljund-, 
tulemus- ja mõjunäitajatel põhinev kindel 
järelevalveraamistik, et jälgida edusamme 
liidu eesmärkide saavutamisel. Selleks et 
tagada läbipaistvus ja aruandekohustus 
liidu kodanike ees, peaks komisjon igal 
aastal esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande programmi „InvestEU“ 
edusammude, sotsiaalse, majandusliku ja 
keskkonnamõju ja toimingute kohta. 
Vajaduse korral tuleks neile 
aastaaruannetele lisada käesoleva 
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määruse muutmise seadusandlikud 
ettepanekud.

Or. en

Muudatusettepanek 250
Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(64) Käesoleva määruse suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu poolt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 322 alusel vastu võetud 
horisontaalseid finantsreegleid. Need 
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.

(64) Käesoleva määruse suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu poolt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 322 alusel vastu võetud 
horisontaalseid finantsreegleid. 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. Liidu finantshuve kaitstakse 
vastavalt liidu aluslepingutes sisalduvatele 
üldpõhimõtetele, eelkõige ELi lepingu 
artiklis 2 sätestatud väärtustele.

Or. en

Selgitus

Et viia tekst kooskülla Euroopa Ülemkogu 21. juuli 2020. aasta järeldustega.

Muudatusettepanek 251
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 67
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(67) Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) 
kuuluvad kolmandad riigid võivad liidu 
programmides osaleda koostöö raames, mis 
kehtestati EMP lepinguga, milles on 
sätestatud, et programme rakendatakse 
kõnealuse lepingu kohaselt tehtava otsuse 
alusel. Ka kolmandad riigid võivad 
osaleda muude õigusaktide alusel. 
Käesolevas määruses tuleks kehtestada 
erisäte, et anda vastutavale 
eelarvevahendite käsutajale, OLAFile ja 
Euroopa Kontrollikojale õigused ja 
juurdepääs, mida neil on vaja oma volituste 
täieulatuslikuks kasutamiseks.

(67) Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) 
kuuluvad kolmandad riigid võivad liidu 
programmides osaleda koostöö raames, mis 
kehtestati EMP lepinguga, milles on 
sätestatud, et programme rakendatakse 
kõnealuse lepingu kohaselt tehtava otsuse 
alusel. Käesolevas määruses tuleks 
kehtestada erisäte, et anda vastutavale 
eelarvevahendite käsutajale, OLAFile ja 
Euroopa Kontrollikojale õigused ja 
juurdepääs, mida neil on vaja oma volituste 
täieulatuslikuks kasutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „ELi tagatis“ – liidu eelarvega 
antud tagasivõtmatu, tingimusteta ja 
nõudmisel väljamakstav eelarveline 
tagatis, mille puhul hakkavad 
finantsmääruse artikli 219 lõike 1 kohased 
eelarvelised tagatised kehtima siis, kui 
jõustuvad individuaalsed tagatislepingud 
rakenduspartneritega;

(2) „ELi tagatis“ – liidu eelarvega 
antud tagatis, mille puhul jõustuvad 
finantsmääruse artikli 219 lõike 1 kohased 
eelarvelised tagatised siis, kui sõlmitakse 
individuaalsed tagatislepingud 
rakenduspartneritega;

Or. en

Muudatusettepanek 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „segarahastamistoiming“ – liidu 
eelarvest toetatav toiming, mille puhul 
kombineeritakse liidu eelarvest 
tagastamatus vormis antav toetus või 
tagastatavas vormis antav toetus või 
mõlemad arengut rahastavate asutuste või 
muude avalik-õiguslike 
finantseerimisasutuste või erasektori 
finantseerimisasutuste ja investorite antava 
tagastatavas vormis toetusega; käesoleva 
määratluse kohaldamisel võib muudest 
allikatest kui liidu eelarve rahastatavaid 
liidu programme (nt ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemi innovatsioonifond) 
ühendada liidu eelarvest rahastavate liidu 
programmidega;

(5) „segarahastamistoiming“ – liidu 
eelarvest toetatav toiming, mille puhul 
kombineeritakse liidu eelarvest 
tagastamatus vormis antav toetus või 
tagastatavas vormis antav toetus või 
mõlemad arengut rahastavate asutuste või 
muude avalik-õiguslike 
finantseerimisasutuste või erasektori 
finantseerimisasutuste ja investorite antava 
tagastatavas vormis toetusega;

Or. en

Muudatusettepanek 254
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) „osalusleping“ – õiguslik vahend, 
millega komisjon ja üks või mitu 
liikmesriiki määravad kindlaks, milliste 
tingimuste kohaselt tuleb liikmesriigi osa 
puhul ELi tagatist kasutada, nagu on 
sätestatud artiklis 9;

(9) „osalusleping“ – õiguslik vahend, 
millega komisjon ja üks või mitu 
liikmesriiki määravad kindlaks, milliste 
tingimuste kohaselt tuleb ELi tagatist 
kasutada liikmesriigi osa puhul ja riikliku 
üleminekukava puhul, mis tagab, et 
investeeringud on vastavuses kliima- ja 
muude keskkonnaeesmärkidega ning 
aitavad neile oluliselt kaasa vastavalt ELi 
taksonoomiale ja „ei kahjusta oluliselt“ 
põhimõttele ,nagu on sätestatud artiklis 9;

Or. en

Muudatusettepanek 255
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9a) „ei kahjusta oluliselt põhimõte“ – 
tähendab „keskkonnaobjektidele olulise 
kahju tegemisest hoidumist“ nagu on 
defineeritud määruse, millega 
kehtestatakse kestlike investeeringute 
hõlbustamise raamistik, artiklis 17;

Or. en

Muudatusettepanek 256
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) „üleeuroopalist huvi pakkuv tähtis 
projekt“ – projekt, mis vastab kõigile 
kriteeriumitele, mis on sätestatud 
komisjoni teatises „Kriteeriumid, mis 
võimaldavad analüüsida üleeuroopalise 
tähtsusega projektide elluviimise 
toetamiseks antava riigiabi kokkusobivust 
siseturuga“ (ELT C 188, 20.6.2014, lk 4) 
või selle hilisemas muudetud versioonis;

(15) „üleeuroopalist huvi pakkuv tähtis 
projekt“ – projekt, mis vastab kõigile 
kriteeriumitele, mis on sätestatud 
komisjoni teatises „Kriteeriumid, mis 
võimaldavad analüüsida üleeuroopalise 
tähtsusega projektide elluviimise 
toetamiseks antava riigiabi kokkusobivust 
siseturuga“ (ELT C 188, 20.6.2014, lk 4) 
või selle hilisemas muudetud versioonis, 
vastavalt liidu kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidele, pöörates erilist 
tähelepanu määrusele, millega 
kehtestatakse kestlike investeeringute 
hõlbustamise raamistik ja suurendatakse 
läbipaistvust nende rakendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 257
Sirpa Pietikäinen



PE657.232v01-00 204/365 AM\1212517ET.docx

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) „investeerimissuunised“ – suunised, 
mis on kehtestatud artikli 7 lõikes 7 
osutatud delegeeritud õigusaktiga;

(21) „investeerimissuunised“ – suunised, 
mis on kehtestatud artikli 7 lõikes 7 
osutatud delegeeritud õigusaktiga ja 
täpsustavad seda, kuidas olla vastavuses 
ja panustada oluliselt kliima- ja muudesse 
keskkonnaeesmärkidesse vastavalt ELi 
taksonoomiale ja „ei kahjusta oluliselt“ 
põhimõttele;

Or. en

Muudatusettepanek 258
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

24a) „Vastupidavus“ – võime tulla 
toime ühiskondlike, majanduslike ja 
ökoloogiliste šokkide ja püsivate 
struktuursete muutustega kestlikul viisil, 
et säilitada ühiskondlikku heaolu, ilma 
tulevaste põlvede pärandit ohtu seadmata.

Or. en

Muudatusettepanek 259
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28a) „liidu kliima- ja 
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keskkonnaeesmärgid“ – liidu 
kliimaeesmärgid, mis on sätestatud 
määruses (EL) 2020/… [Euroopa 
kliimaseadus] ja liidu 
keskkonnaeesmärgid, mis on sätestatud 
viimases kättesaadavas keskkonnaalases 
tegevusprogrammis.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28a) „Ettevõtja“ on maksevõime 
toetamise komponendi tähenduses 
ettevõtja, projektiettevõtja, avaliku ja 
erasektori partnerlus või muu õiguslik 
struktuur.

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on esitada kuuenda InvestEU komponendina meedet, mille Euroopa 
Komisjon pakkus välja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi raames maksevõime 
toetamise rahastamisvahendi kaudu, ja samuti ka eelarvevahendite ettepanekut, mis kaasnes 
sellega kehtiva mitmeaastane finantsraamistiku raames. Kavatsust aidata ELi ettevõtjaid, 
kellel on makseraskusi COVID-19 kriisist tingituna, ei tohiks hüljata.

Muudatusettepanek 261
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi „InvestEU“ üldeesmärk 
on toetada liidu poliitikaeesmärke selliste 

1. Programmi „InvestEU“ üldeesmärk 
on toetada liidu poliitikaeesmärke selliste 
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rahastamis- ja investeerimistoimingute 
kaudu, mis aitavad kaasa järgmisele:

rahastamis- ja investeerimistoimingute 
kaudu, mis on täielikus vastavuses liidu 
kliimaeesmärkidega, eelkõige Euroopa 
kliimaseadusega, kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga, mille kriteeriumid on 
sätestatud määruses, millega 
kehtestatakse kestlike investeeringute 
hõlbustamise raamistik, ja rohelise 
kokkuleppe eesmärkidega ning mis 
aitavad kaasa järgmisele:

Or. en

Muudatusettepanek 262
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liidu konkurentsivõime, sealhulgas 
teadusuuringud, innovatsioon ja 
digitaliseerimine;

a) liidu konkurentsivõime, sealhulgas 
majanduskasv, teadusuuringud, 
innovatsioon ja digitaliseerimine;

Or. it

Muudatusettepanek 263
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) liidu majanduse kasv ja tööhõive, 
liidu majanduse kestlikkus ning 
keskkonna- ja kliimamõõde, mis aitavad 
saavutada kestliku arengu eesmärke ja 
Pariisi kliimakokkuleppe eesmärke ning 
luua kvaliteetseid töökohti;

b) liidu majanduse kasv ja tööhõive, 
liidu majanduse kestlikkus ning 
keskkonna- ja kliimamõõde, mis aitavad 
saavutada kestliku arengu eesmärke ja 
Pariisi kliimakokkuleppe eesmärke, 
rohelist üleminekut ring- ja 
kliimaneutraalsele majandusele, liidu 
keskmise pikkusega ja pikaaegseid kliima-
, energia- ja keskkonnaeesmärke ning 
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luua kvaliteetseid töökohti;

Or. en

Muudatusettepanek 264
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) liidu majanduse kasv ja tööhõive, 
liidu majanduse kestlikkus ning 
keskkonna- ja kliimamõõde, mis aitavad 
saavutada kestliku arengu eesmärke ja 
Pariisi kliimakokkuleppe eesmärke ning 
luua kvaliteetseid töökohti;

b) liidu majanduse õiglane, kaasav ja 
kestlik kasv ja kvaliteetne tööhõive, liidu 
majanduse kestlikkus ja vastupidavus ning 
keskkonna- ja kliimamõõde, mis aitavad 
saavutada kestliku arengu eesmärke ja 
Pariisi kliimakokkuleppe, Euroopa 
rohelise kokkuleppe, „ei kahjusta 
oluliselt“ põhimõtte ja Euroopa 
sotsiaalõiguste samba eesmärke ning luua 
kvaliteetseid töökohti;

Or. en

Muudatusettepanek 265
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) liidu majanduse kasv ja tööhõive, 
liidu majanduse kestlikkus ning 
keskkonna- ja kliimamõõde, mis aitavad 
saavutada kestliku arengu eesmärke ja 
Pariisi kliimakokkuleppe eesmärke ning 
luua kvaliteetseid töökohti;

b) liidu majanduse kasv ja tööhõive, 
liidu majanduse kestlikkus ning 
keskkonna- ja kliimamõõde, mis aitavad 
saavutada kestliku arengu eesmärke ja 
Pariisi kliimakokkuleppe eesmärke ning 
luua kvaliteetseid töökohti; sealhulgas 
meetmed ja abinõud, mis maandavad 
mõju tööturule ja kaitsevad töötjaid, keda 
tootmisüleminekud negatiivselt 
mõjutavad;
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Or. en

Muudatusettepanek 266
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) liidu majanduse kasv ja tööhõive, 
liidu majanduse kestlikkus ning 
keskkonna- ja kliimamõõde, mis aitavad 
saavutada kestliku arengu eesmärke ja 
Pariisi kliimakokkuleppe eesmärke ning 
luua kvaliteetseid töökohti;

b) liidu majanduse kasv ja tööhõive, 
liidu majanduse kestlikkus ning 
keskkonna- ja kliimamõõde;

Or. it

Muudatusettepanek 267
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) liidu majanduse kasv ja tööhõive, 
liidu majanduse kestlikkus ning 
keskkonna- ja kliimamõõde, mis aitavad 
saavutada kestliku arengu eesmärke ja 
Pariisi kliimakokkuleppe eesmärke ning 
luua kvaliteetseid töökohti;

b) liidu majanduse kasv ja tööhõive, 
liidu majanduse kestlikkus ning 
kvaliteetsete töökohtade loomine;

Or. en

Muudatusettepanek 268
Sirpa Pietikäinen

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

b) liidu majanduse kasv ja tööhõive, 
liidu majanduse kestlikkus ning 
keskkonna- ja kliimamõõde, mis aitavad 
saavutada kestliku arengu eesmärke ja 
Pariisi kliimakokkuleppe eesmärke ning 
luua kvaliteetseid töökohti;

b) liidu majanduse kasv ja tööhõive, 
liidu majanduse kestlikkus ning 
keskkonna- ja kliimaeesmärgid, mis 
aitavad saavutada Rohelise kokkuleppe 
eesmärke ja kliimaneutraalsust, kestliku 
arengu eesmärke ja Pariisi 
kliimakokkuleppe eesmärke ning luua 
kvaliteetseid töökohti;

Or. en

Muudatusettepanek 269
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) liidu majanduse kasv ja tööhõive, 
liidu majanduse kestlikkus ning 
keskkonna- ja kliimamõõde, mis aitavad 
saavutada kestliku arengu eesmärke ja 
Pariisi kliimakokkuleppe eesmärke ning 
luua kvaliteetseid töökohti;

b) liidu kestlik areng ja kvaliteetne 
tööhõive, eriti liidu kliima- ja 
keskkonnaeesmärkide, kestliku arengu 
eesmärkide ja Pariisi kliimakokkuleppe 
eesmärkide täitmine;

Or. en

Muudatusettepanek 270
Frances Fitzgerald

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) liidu majanduse kasv ja tööhõive, 
liidu majanduse kestlikkus ning 
keskkonna- ja kliimamõõde, mis aitavad 
saavutada kestliku arengu eesmärke ja 
Pariisi kliimakokkuleppe eesmärke ning 
luua kvaliteetseid töökohti;

b) liidu majanduse kasv ja tööhõive, 
uute töökohtade loomine, liidu majanduse 
kestlikkus ning keskkonna- ja 
kliimamõõde, mis aitavad saavutada 
kestliku arengu eesmärke ja Pariisi 
kliimakokkuleppe eesmärke ning luua 
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kvaliteetseid töökohti;

Or. en

Muudatusettepanek 271
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) liidu sotsiaalne vastupanuvõime, 
kaasatus ja innovaatilisus;

c) liidu sotsiaalne õiglus, 
vastupanuvõime, kaasatus, kestlikkus ja 
innovaatilisus, võttes arvesse Euroopa 
sotsiaalõiguste sammast;

Or. en

Muudatusettepanek 272
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) liidu sotsiaalne vastupanuvõime, 
kaasatus ja innovaatilisus;

c) sotsiaalne vastupanuvõime, naiste 
ja meeste võrdõiguslikkus tööturul, liidu 
kaasavus ja innovaatilisus ning sooline 
võrdõiguslikkus;

Or. en

Muudatusettepanek 273
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

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

c) liidu sotsiaalne vastupanuvõime, 
kaasatus ja innovaatilisus;

c) liidu sotsiaalne vastupanuvõime, 
kaasatus ja innovaatilisus; , võttes arvesse 
Euroopa sotsiaalõiguste sammast;

Or. en

Muudatusettepanek 274
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) teaduse ja tehnoloogia arengu 
soodustamine ning kultuuri, hariduse ja 
koolituse edendamine;

d) teaduse ja tehnoloogia arengu 
soodustamine ning Euroopa kultuuri ja 
kvaliteetse hariduse ja koolituse 
edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 275
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) liidu kapitaliturgude integratsioon 
ja ühtse turu tugevdamine, sealhulgas 
lahendused liidu kapitaliturgude 
killustatuse vähendamiseks, liidu ettevõtete 
rahastamisallikate mitmekesistamiseks ja 
kestliku rahanduse edendamiseks;

e) liidu kapitaliturgude integratsioon 
ja ühtse turu tugevdamine, sealhulgas 
lahendused liidu kapitaliturgude 
killustatuse vähendamiseks, liidu 
ettevõtete, eriti VKEde, rahastamisallikate 
mitmekesistamiseks ja kestliku rahanduse 
edendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 276
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Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse soodustamine; 
või

f) majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse soodustamine; 
ning

Or. en

Muudatusettepanek 277
Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse soodustamine; 
või

f) majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse 
tugevdamiseks: või

Or. en

Muudatusettepanek 278
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

g) liidu majanduse kestlik ja kaasav 
taastumine pärast COVID-19 pandeemiast 
tingitud kriisi, ja selle üleminek 
kliimaneutraalsema, keskkonnasäästliku, 
energia- ja ressursitõhusa ning 
ringmajandusele hiljemalt aastaks 2040, 
et hoida alal ja tugevdada strateegilisi 
väärtusahelaid, kliima- ja digiüleminekuid, 
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sisenditega nii ettevõtjate kui ka tarbijate 
jaoks.

vastupidavust suurendavaid 
investeeringuid nagu sätestatud Va lisas 
(uus) ning säilitades ja tõhustades liidu 
jaoks strateegilise tähtsusega tegevusi, mis 
on seotud elutähtsa taristu, murranguliste 
tehnoloogiate, pöördeliste uuenduste ning 
sisenditega. Fondi eesmärke tuleks ellu 
viia kestliku arengu raames ja vastavalt 
Århusi konventsioonile ning liidu 
keskkonna säilitamise, keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamise ning 
kliimamuutuste vastu võitlemise 
eesmärkide edendamisele, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 
11 ja artikli 191 lõikes 1. Fondi poolt 
pakutav toetus peaks olema kooskõlas 
energiatõhususe esimese põhimõttega;

Or. en

Muudatusettepanek 279
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 280
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 281
Sabine Verheyen
kultuuri- ja hariduskomisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 282
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 283
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en



PE657.232v01-00 216/365 AM\1212517ET.docx

ET

Muudatusettepanek 284
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi „InvestEU“ 
konkreetsed eesmärgid on järgmised:

2. Programmil „InvestEU“ on 
järgmised konkreetsed eesmärgid, 
pöörates nõuetekohast tähelepanu naiste 
ja meeste võrdõiguslikkuse põhimõttele ja 
selle poole püüdlemisele:

Or. en

Muudatusettepanek 285
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) toetada rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid, mis on seotud 
teadusuuringute, innovatsiooni ja 
digitaliseerimisega, sealhulgas toetused 
innovaatiliste ettevõtete kasvuks ja 
tehnoloogia turule toomiseks, artikli 7 
lõike 1 punktis b osutatud valdkondades;

b) toetada rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid, mis vastavad ELi 
taksonoomiale ja „ei kahjusta oluliselt“ 
põhimõttele ning on samuti seotud 
teadusuuringute, innovatsiooni ja 
digitaliseerimisega, sealhulgas toetused 
innovaatiliste ettevõtete kasvuks ja 
tehnoloogia turule toomiseks, artikli 7 
lõike 1 punktis b osutatud valdkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 286
Bogdan Rzońca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) suurendada juurdepääsu 
rahastamisele ja rahastamise kättesaadavust 
VKEdele ning väikestele keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele ning 
tugevdada selliste VKEde üleilmset 
konkurentsivõimet;

c) suurendada juurdepääsu 
rahastamisele ja rahastamise kättesaadavust 
VKEdele ning väikestele keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele ning 
tugevdada selliste VKEde ja väikeste 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjate üleilmset konkurentsivõimet;

Or. en

Muudatusettepanek 287
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) suurendada juurdepääsu 
rahastamisele ja rahastamise kättesaadavust 
VKEdele ning väikestele keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele ning 
tugevdada selliste VKEde üleilmset 
konkurentsivõimet;

c) suurendada juurdepääsu 
rahastamisele ja rahastamise kättesaadavust 
VKEdele ning väikestele keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele ning 
tugevdada nende üleilmset 
konkurentsivõimet;

Or. en

Muudatusettepanek 288
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) suurendada juurdepääsu 
rahastamisele ja rahastamise kättesaadavust 
VKEdele ning väikestele keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele ning 
tugevdada selliste VKEde üleilmset 
konkurentsivõimet;

c) suurendada juurdepääsu 
rahastamisele ja rahastamise kättesaadavust 
VKEdele ning väikestele keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele ning 
tugevdada nende üleilmset 
konkurentsivõimet;
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Or. en

Muudatusettepanek 289
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) toetada rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid artikli 7 lõike 1 
punktis e osutatud sektorites, selleks et 
säilitada ja tugevdada liidu ja tema 
majanduse strateegilist autonoomiat.

e) toetada rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid artikli 7 lõike 1 
punktis e osutatud sektorites, selleks et 
säilitada ja tugevdada liidu ja tema 
majanduse strateegilist autonoomiat ja 
kestlikkust, kooskõlas energia- ja 
kliimaõigusega ning 2030. aasta ja 
2050. aasta energia- ja 
kliimaeesmärkidega, Euroopa 
sotsiaalõiguste sambaga, rohe- ja 
digiülemineku eesmärkidega, 
tehnoloogilise autonoomiaga, kestliku ja 
kaasava kasvuga, majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvusega, kvaliteetsete töökohtade 
loomisega ning samuti teaduse ja 
innovatsiooniga.

Or. en

Muudatusettepanek 290
Clotilde Armand

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) toetada rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid artikli 7 lõike 1 
punktis e osutatud sektorites, selleks et 
säilitada ja tugevdada liidu ja tema 
majanduse strateegilist autonoomiat.

e) toetada rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid artikli 7 lõike 1 
punktis e osutatud sektorites, selleks et 
säilitada ja tugevdada liidu ja tema 
majanduse strateegilist autonoomiat ning 
samuti tugevdada vastupanuvõimet 
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majanduslikele šokkidele.

Or. en

Muudatusettepanek 291
Bogdan Rzońca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) toetada rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid artikli 7 lõike 1 
punktis e osutatud sektorites, selleks et 
säilitada ja tugevdada liidu ja tema 
majanduse strateegilist autonoomiat.

e) toetada rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid artikli 7 lõike 1 
punktis e osutatud sektorites, selleks et 
säilitada ja tugevdada liidu ja tema 
majanduse vastupanuvõime.

Or. en

Muudatusettepanek 292
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ea) erainvesteeringud, mis tehakse 
partnerluses valitsemissektoriga, 
sealhulgas kohalike omavalitsustega, 
linnade avalike ruumide ja haljasalade 
uuendamiseks, linnade taaselustamiseks 
ning üldist huvi pakkuvate teenuste 
pakkumiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 293
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 3 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ea) toetada liikmesriigis asutatud ja 
liidus tegutsevaid ettevõtjaid, mis toetavad 
ükskõik millist käesolevas lõikes viidatud 
eesmärki.

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on esitada kuuenda InvestEU komponendina meedet, mille Euroopa 
Komisjon pakkus välja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi raames maksevõime 
toetamise rahastamisvahendi kaudu, ja samuti ka eelarvevahendite ettepanekut, mis kaasnes 
sellega kehtiva mitmeaastane finantsraamistiku raames. Kavatsust aidata ELi ettevõtjaid, 
kellel on makseraskusi COVID-19 kriisist tingituna, ei tohiks hüljata.

Muudatusettepanek 294
Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ea) toetada uute töökohtade loomist

Or. en

Muudatusettepanek 295
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. EIP võtab arvesse, et InvestEUd 
kasutatakse vastavalt nõudlusele, ja:
a) tagab, et kooskõlas Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste 
21. konverentsil (COP21) võetud 
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kohustustega eraldatakse InvestEU 
taristu- ja innovatsioonikomponendi 
rahasummast vähemalt 40 % projektidele, 
mis sisaldavad kliimameetmeid toetavaid 
elemente. Rahasummat, millega 
InvestEUst toetatakse VKEsid ja väikeseid 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjaid, ei võeta selle määra 
arvutamisel arvesse. Et teha kindlaks 
projektide elemendid või kulude osakaal, 
millega toetatakse kliimameetmeid, 
kasutab EIP rahvusvaheliselt kokku 
lepitud metoodikat;
b) tagab, et valdavat osa maksevõime 
toetamise komponendi alla kuuluvast 
InvestEU rahastusest kasutatakse selleks, 
et toetada kõlblikke ettevõtjaid COVID-19 
pandeemiast majanduslikult rängimalt 
mõjutatud liikmesriikides ja sektorites;
c) tagab, et valdavat osa maksevõime 
toetamise komponendi alla kuuluvast 
InvestEU rahastusest kasutatakse selleks, 
et toetada kõlblikke ettevõtjaid 
liikmesriikides, kus riikliku maksevõime 
toetuse kättesaadavus on piiratum.
Juhatus annab punktide a–c kohta 
vajaduse korral üksikasjalikke juhiseid.

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on esitada kuuenda InvestEU komponendina meedet, mille Euroopa 
Komisjon pakkus välja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi raames maksevõime 
toetamise rahastamisvahendi kaudu, ja samuti ka eelarvevahendite ettepanekut, mis kaasnes 
sellega kehtiva mitmeaastane finantsraamistiku raames. Kavatsust aidata ELi ettevõtjaid, 
kellel on makseraskusi COVID-19 kriisist tingituna, ei tohiks hüljata.

Muudatusettepanek 296
Bogdan Rzońca

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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1. ELi tagatis artikli 8 lõike 1 punktis 
a osutatud ELi osa puhul on 
75 153 850 000 eurot (jooksevhindades). 
Selle eraldiste määr on 45 %. Sellest 
eraldiste määrast tuleneva eraldiste summa 
puhul võetakse arvesse ka artikli 34 lõike 3 
esimese lõigu punktis a osutatud summat.

1. ELi tagatis artikli 8 lõike 1 punktis 
a osutatud ELi osa puhul on 75 153 860 
000 eurot (jooksevhindades). Selle 
eraldiste määr on 45 %. Sellest eraldiste 
määrast tuleneva eraldiste summa puhul 
võetakse arvesse ka artikli 34 lõike 3 
esimese lõigu punktis a osutatud summat.

Or. en

Selgitus

Kohandamine vajalik, et viia ette pandud summa kooskõlla I lisas toodud numbritega.

Muudatusettepanek 297
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ELi tagatis artikli 8 lõike 1 punktis 
a osutatud ELi osa puhul on 
75 153 850 000 eurot (jooksevhindades). 
Selle eraldiste määr on 45 %. Sellest 
eraldiste määrast tuleneva eraldiste summa 
puhul võetakse arvesse ka artikli 34 lõike 3 
esimese lõigu punktis a osutatud summat.

1. ELi tagatis artikli 8 lõike 1 punktis 
a osutatud liidu osa puhul on 
25 000 000 000 eurot (jooksevhindades). 
Selle eraldiste määr on 45 %. Sellest 
eraldiste määrast tuleneva eraldiste summa 
puhul võetakse arvesse ka artikli 34 lõike 3 
esimese lõigu punktis a osutatud summat.

Or. en

Muudatusettepanek 298
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ELi tagatis artikli 8 lõike 1 punktis 
a osutatud ELi osa puhul on 
75 153 850 000 eurot (jooksevhindades). 
Selle eraldiste määr on 45 %. Sellest 
eraldiste määrast tuleneva eraldiste summa 

1. ELi tagatis artikli 8 lõike 1 punktis 
a osutatud liidu osa puhul on 80 523 320 
000 eurot (jooksevhindades). Selle 
eraldiste määr on 40 %. Sellest eraldiste 
määrast tuleneva eraldiste summa puhul 
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puhul võetakse arvesse ka artikli 34 lõike 3 
esimese lõigu punktis a osutatud summat.

võetakse arvesse ka artikli 34 lõike 3 
esimese lõigu punktis a osutatud summat.

Or. en

Muudatusettepanek 299
Frances Fitzgerald

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ELi tagatis artikli 8 lõike 1 punktis 
a osutatud ELi osa puhul on 
75 153 850 000 eurot (jooksevhindades). 
Selle eraldiste määr on 45 %. Sellest 
eraldiste määrast tuleneva eraldiste summa 
puhul võetakse arvesse ka artikli 34 lõike 3 
esimese lõigu punktis a osutatud summat.

1. ELi tagatis artikli 8 lõike 1 punktis 
a osutatud liidu osa puhul on 81 023 320 
000 eurot (jooksevhindades). Selle 
eraldiste määr on 45 %. Sellest eraldiste 
määrast tuleneva eraldiste summa puhul 
võetakse arvesse ka artikli 34 lõike 3 
esimese lõigu punktis a osutatud summat.

Or. en

Muudatusettepanek 300
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ELi tagatis artikli 8 lõike 1 punktis 
a osutatud ELi osa puhul on 
75 153 850 000 eurot (jooksevhindades). 
Selle eraldiste määr on 45 %. Sellest 
eraldiste määrast tuleneva eraldiste summa 
puhul võetakse arvesse ka artikli 34 lõike 3 
esimese lõigu punktis a osutatud summat.

1. ELi tagatis artikli 8 lõike 1 punktis 
a osutatud liidu osa puhul on 85 423 310 
000 eurot (jooksevhindades). Selle 
eraldiste määr on 35%. Sellest eraldiste 
määrast tuleneva eraldiste summa puhul 
võetakse arvesse ka artikli 34 lõike 3 
esimese lõigu punktis a osutatud summat.

Or. en

Selgitus

Garantii summa võtab arvesse kuuenda komponendi eelarve lisandumist lisaks kahe 
kaasraportööri poolt ette pandud tõstmistele, et väljendada nende toetamist. Muudatuse 
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eesmärk on esitada kuuenda InvestEU komponendina meedet, mille Euroopa Komisjon 
pakkus välja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi raames maksevõime toetamise 
rahastamisvahendi kaudu, ja samuti ka eelarvevahendite ettepanekut, mis kaasnes sellega 
kehtiva mitmeaastane finantsraamistiku raames. Kavatsust aidata ELi ettevõtjaid, kellel on 
makseraskusi COVID-19 kriisist tingituna, ei tohiks hüljata.

Muudatusettepanek 301
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi tagatise lisasumma võidakse ette näha 
artikli 8 lõike 1 punktis b osutatud 
liikmesriigi osa jaoks, tingimusel et 
liikmesriigid eraldavad vastavalt 
[[ühissätete määruse] number]44 [artikli 10 
lõikele 1] ja [[ÜPP strateegiakava] määruse 
number]45 artikli [75 lõikele 1] vastavad 
summad.

ELi tagatise lisasumma võidakse ette näha 
artikli 8 lõike 1 punktis b osutatud 
liikmesriigi osa jaoks, tingimusel et 
liikmesriigid eraldavad vastavalt 
[[ühissätete määruse] number]44 [artikli 10 
lõikele 1] ja [[ÜPP strateegiakava] määruse 
number]45 artikli [75 lõikele 1] ja 
asjakohaste meetmete rakendamisel taaste 
ja vastupidavuse rahastamisvahendile 
vastavalt määrusele [taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahend] 
vastavad summad.

_________________
44 tühine
45 tühine

Or. en

Selgitus

Selleks, et taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi alla kuuluvad vahendid toidaksid 
liikmesriikide osi, peab see olema programmeeritud liikmesriikide taaste- ja 
vastupidavuskavadesse ning olema kooskõlas taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi 
määrusega.

Muudatusettepanek 302
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liimesriikide poolt liikmesriikide osadesse 
tehtud rahalised panused, sealhulgas 
garantiide ja sularaha vormis tehtud 
panused või mis tahes panused 
investeerimisplatvormidesse, arvestatakse 
täielikult maha asjakohastest stabiilsuse 
ja kasvu pakti puudujäägi eesmärkidest.

Or. en

Muudatusettepanek 303
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 esimeses lõigus nimetatud 
summast eraldatakse 31 153 850 000 euro 
suurune summa (jooksevhindades) [EURI] 
määruse artiklis 2 nimetatud toimingute 
rakendusmeetmete jaoks artikli 3 lõike 2 
punktis e nimetatud eesmärkide puhul.

2. Lõike 1 esimeses lõigus nimetatud 
summast eraldatakse 31 153 850 000 euro 
suurune summa (jooksevhindades) [EURI] 
määruse artiklis 2 nimetatud toimingute 
rakendusmeetmete jaoks artikli 3 lõike 2 
punktis e nimetatud eesmärkide puhul. See 
summa peaks eelistama algatusi, mis 
panustavad elude päästmisesse lühemas, 
keskmises ja pikemas perspektiivis ning 
eraldavad vähemalt 25% energiatõhususe 
ja taastuva energia projektidele, et 
käivitada ELi renoveerimislainet, 
katusepealsete päikesepaneelidega 
energia tootmise algatust ja toetada 
avamerel arendatava taastuvenergia 
tootmise strateegiat ning samuti tagada 
piisav toetus kliimaprobleemide ja 
digiülemineku väljakutsetele. 

Or. en

Selgitus

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
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market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience.

Muudatusettepanek 304
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 esimeses lõigus nimetatud 
summast eraldatakse 31 153 850 000 euro 
suurune summa (jooksevhindades) [EURI] 
määruse artiklis 2 nimetatud toimingute 
rakendusmeetmete jaoks artikli 3 lõike 2 
punktis e nimetatud eesmärkide puhul.

2. Lõike 1 esimeses lõigus nimetatud 
summast eraldatakse 10 400 000 000 euro 
suurune summa (jooksevhindades) [EURI] 
määruse artiklis 2 nimetatud toimingute 
rakendusmeetmete jaoks artikli 3 lõike 2 
punktis e nimetatud eesmärkide puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 305
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 esimeses lõigus nimetatud 
summast eraldatakse 41 500 000 000 euro 
suurune summa (jooksevhindades) [EURI] 
määruse artiklis 2 nimetatud toimingute 
rakendusmeetmete jaoks artikli 3 lõike 2 
punktides a–d nimetatud eesmärkide puhul.

Lõike 1 esimeses lõigus nimetatud 
summast eraldatakse 41 500 000 000 euro 
suurune summa (jooksevhindades) [EURI] 
määruse artiklis 2 nimetatud toimingute 
rakendusmeetmete jaoks artikli 3 lõike 2 
punktides a–d nimetatud eesmärkide puhul, 
eraldades vähemalt 25 % osa 
energiatõhususele ja taastuvenergia 
projektidele.
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Or. en

Muudatusettepanek 306
Bogdan Rzońca

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 esimeses lõigus nimetatud 
summast eraldatakse 41 500 000 000 euro 
suurune summa (jooksevhindades) [EURI] 
määruse artiklis 2 nimetatud toimingute 
rakendusmeetmete jaoks artikli 3 lõike 2 
punktides a–d nimetatud eesmärkide puhul.

Lõike 1 esimeses lõigus nimetatud 
summast eraldatakse 41 500 010 00 euro 
suurune summa (jooksevhindades) [EURI] 
määruse artiklis 2 nimetatud toimingute 
rakendusmeetmete jaoks artikli 3 lõike 2 
punktides a–d nimetatud eesmärkide puhul.

Or. en

Selgitus

Kohandamine vajalik, et viia ette pandud summa kooskõlla I lisas toodud numbritega.

Muudatusettepanek 307
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 esimeses lõigus nimetatud 
summast eraldatakse 41 500 000 000 euro 
suurune summa (jooksevhindades) [EURI] 
määruse artiklis 2 nimetatud toimingute 
rakendusmeetmete jaoks artikli 3 lõike 2 
punktides a–d nimetatud eesmärkide puhul.

Lõike 1 esimeses lõigus nimetatud 
summast eraldatakse 10 400 000 000euro 
suurune summa (jooksevhindades) [EURI] 
määruse artiklis 2 nimetatud toimingute 
rakendusmeetmete jaoks artikli 3 lõike 2 
punktides a–d nimetatud eesmärkide puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 308
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 esimeses lõigus nimetatud 
summast eraldatakse 2 500 000 000 euro 
suurune summa (jooksevhindades) artikli 3 
lõike 2 punktides a–d nimetatud 
eesmärkide jaoks.

Lõike 1 esimeses lõigus nimetatud 
summast eraldatakse 800 000 000 euro 
suurune summa (jooksevhindades) artikli 3 
lõike punktides a–d nimetatud eesmärkide 
jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 309
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi osa jaoks mõeldud ELi tagatise 
soovituslik jaotus on esitatud käesoleva 
määruse I lisas. Komisjon võib I lisas 
osutatud summasid vajaduse korral 
kohandada ja esimeses lõigus nimetatud 
summat suurendada kuni 15 % iga 
eesmärgi puhul. Komisjon teatab igast 
kohandusest Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 310
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi osa jaoks mõeldud ELi tagatise 
soovituslik jaotus on esitatud käesoleva 
määruse I lisas. Komisjon võib I lisas 
osutatud summasid vajaduse korral 

ELi osa jaoks mõeldud ELi tagatise 
soovituslik jaotus on esitatud käesoleva 
määruse I lisas, eraldades vähemalt 25 % 
osa energiatõhususele ja taastuvenergia 
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kohandada ja esimeses lõigus nimetatud 
summat suurendada kuni 15 % iga 
eesmärgi puhul. Komisjon teatab igast 
kohandusest Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

projektidele poliitikaharu kohta. 
Komisjon võib I lisas osutatud summasid 
vajaduse korral kohandada ja esimeses 
lõigus nimetatud summat suurendada kuni 
15 % iga eesmärgi puhul. Komisjon teatab 
igast kohandusest Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 311
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi osa jaoks mõeldud ELi tagatise 
soovituslik jaotus on esitatud käesoleva 
määruse I lisas. Komisjon võib I lisas 
osutatud summasid vajaduse korral 
kohandada ja esimeses lõigus nimetatud 
summat suurendada kuni 15 % iga 
eesmärgi puhul. Komisjon teatab igast 
kohandusest Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

ELi osa jaoks mõeldud ELi tagatise 
soovituslik jaotus on esitatud käesoleva 
määruse I lisas. Komisjon võib I lisas 
osutatud summasid vajaduse korral 
kohandada ja neid suurendada kuni 15 % 
iga eesmärgi puhul. Komisjon teatab igast 
kohandusest Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 312
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rahastamispakett VI ja VII 
peatükis sätestatud meetmete 
rakendamiseks on 724 733 000 eurot 
(jooksevhindades).

3. Rahastamispakett VI ja VII 
peatükis sätestatud meetmete 
rakendamiseks on 734 733 000 eurot 
(jooksevhindades).
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Or. en

Muudatusettepanek 313
José Manuel Fernandes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Kui määruse [EURI] artikli 2 
lõikes 2a sätestatud toetused pole 
täielikult kasutatud 31. detsembriks 
2023. aastaks, muudetakse osa 
kasutamata summast kuni maksimaalselt 
10 000 000 000 euro (jooksevhindades) 
ulatuses kättesaadavaks InvestEU fondile, 
ELi tagatise pakkumiseks perioodil 2024.–
2027. aasta, vastavalt määruse [EURI] 
artiklile X. ELi tagatise summa, nagu on 
sätestatud lõike 1 esimeses lõigus, ja lisas 
I sätestatud ELi tagatise jaotust 
kohandatakse vastavalt ülespoole.

Or. en

Muudatusettepanek 314
Ondřej Kovařík

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Euroopa Vabakaubanduse 
Assotsiatsiooni (EFTA) liikmed, kes on 
ühtlasi Euroopa Majanduspiirkonna 
(EMP) liikmed, vastavalt Euroopa 
Majanduspiirkonna lepingus sätestatud 
tingimustele;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 315
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ühinevad riigid, kandidaatriigid ja 
potentsiaalsed kandidaadid vastavalt 
nende liidu programmides osalemise 
üldpõhimõtetele ja -tingimustele, mis on 
sätestatud vastavates raamlepingutes ja 
assotsiatsiooninõukogu otsustes või 
samalaadsetes lepingutes, ning vastavalt 
eritingimustele, mis on sätestatud liidu ja 
nende kolmandate riikide vahelistes 
lepingutes;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 316
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ühinevad riigid, kandidaatriigid ja 
potentsiaalsed kandidaadid vastavalt 
nende liidu programmides osalemise 
üldpõhimõtetele ja -tingimustele, mis on 
sätestatud vastavates raamlepingutes ja 
assotsiatsiooninõukogu otsustes või 
samalaadsetes lepingutes, ning vastavalt 
eritingimustele, mis on sätestatud liidu ja 
nende kolmandate riikide vahelistes 
lepingutes;

b) ühinevad riigid vastavalt nende 
liidu programmides osalemise 
üldpõhimõtetele ja üldtingimustele, mis on 
sätestatud vastavates raamlepingutes ja 
assotsiatsiooninõukogu otsustes või 
muudes samalaadsetes kokkulepetes, ning 
vastavalt eritingimustele, mis on sätestatud 
liidu ja kolmandate riikide vahelistes 
lepingutes;

Or. en

Muudatusettepanek 317



PE657.232v01-00 232/365 AM\1212517ET.docx

ET

Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Euroopa naabruspoliitika alla 
kuuluvad kolmandad riigid vastavalt 
nende riikide liidu programmides 
osalemise üldpõhimõtetele ja -
tingimustele, mis on sätestatud vastavates 
raamlepingutes ja assotsiatsiooninõukogu 
otsustes või samalaadsetes lepingutes, 
ning vastavalt eritingimustele, mis on 
sätestatud liidu ja nende kolmandate 
riikide vahelistes lepingutes;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 318
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Euroopa naabruspoliitika alla 
kuuluvad kolmandad riigid vastavalt 
nende riikide liidu programmides 
osalemise üldpõhimõtetele ja -
tingimustele, mis on sätestatud vastavates 
raamlepingutes ja assotsiatsiooninõukogu 
otsustes või samalaadsetes lepingutes, 
ning vastavalt eritingimustele, mis on 
sätestatud liidu ja nende kolmandate 
riikide vahelistes lepingutes;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 319
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
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Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kolmandad riigid vastavalt 
tingimustele, mis on sätestatud 
erilepingus, millega reguleeritakse 
asjaomase kolmanda riigi osalemist liidu 
programmides, tingimusel et selle 
lepinguga:

välja jäetud

i) on tagatud õiglane tasakaal liidu 
programmides osaleva kolmanda riigi 
osamaksete ja saadava kasu vahel;
ii) on ette nähtud liidu programmides 
osalemise tingimused, sealhulgas eri 
programmide osamaksete ja halduskulude 
kalkulatsioon. Kõnealuseid osamakseid 
käsitatakse vastavalt finantsmääruse 
artikli 21 lõike 5 teisele lausele 
sihtotstarbelise välistuluna;
iii) ei ole kolmandale riigile antud 
otsustusõigust liidu programmi üle;
iv) on kindlustatud liidu õigused tagada 
usaldusväärne finantsjuhtimine ja kaitsta 
oma finantshuve.

Or. it

Muudatusettepanek 320
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kolmandad riigid vastavalt 
tingimustele, mis on sätestatud 
erilepingus, millega reguleeritakse 
asjaomase kolmanda riigi osalemist liidu 
programmides, tingimusel et selle 

välja jäetud
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lepinguga:
i) on tagatud õiglane tasakaal liidu 
programmides osaleva kolmanda riigi 
osamaksete ja saadava kasu vahel;
ii) on ette nähtud liidu programmides 
osalemise tingimused, sealhulgas eri 
programmide osamaksete ja halduskulude 
kalkulatsioon. Kõnealuseid osamakseid 
käsitatakse vastavalt finantsmääruse 
artikli 21 lõike 5 teisele lausele 
sihtotstarbelise välistuluna;
iii) ei ole kolmandale riigile antud 
otsustusõigust liidu programmi üle;
iv) on kindlustatud liidu õigused tagada 
usaldusväärne finantsjuhtimine ja kaitsta 
oma finantshuve.

Or. en

Muudatusettepanek 321
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt d – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iva) on tagatud vastastikkuse 
tingimused ja liidu liikmesriikide 
strateegiliste varade kaitse.

Or. it

Muudatusettepanek 322
Ondřej Kovařík

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 8 lõike 1 punktis a osutatud 
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InvestEU fondi ELi osasse ja artikli 7 
lõikes 1 osutatud igasse poliitikaharusse, 
välja arvatud strateegilisse Euroopa 
investeerimissuunda, võivad teha 
osamakseid Euroopa Vabakaubanduse 
Assotsiatsiooni (EFTA) liikmed, kes on 
Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) 
liikmed, vastavalt Euroopa 
Majanduspiirkonna lepingus sätestatud 
tingimustele, et osaleda teatavates 
finantstoodetes kooskõlas finantsmääruse 
artikli 218 lõikega 2.

Or. en

Muudatusettepanek 323
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) olema kooskõlas poliitiliste 
eesmärkidega ja vastama toetuse andmise 
otsuse aluseks oleva liidu programmi 
eeskirjades sätestatud 
kõlblikkuskriteeriumidele;

a) olema kooskõlas poliitiliste 
eesmärkidega „ei kahjusta oluliselt“ 
põhimõttega ja vastama toetuse andmise 
otsuse aluseks oleva liidu programmi 
eeskirjades sätestatud 
kõlblikkuskriteeriumidele;

Or. en

Muudatusettepanek 324
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. InvestEU fond tegutseb järgmise 
viie poliitikaharu kaudu, mis aitavad 
käsitleda turutõrkeid või ebaoptimaalseid 
investeerimisolukordi nende konkreetse 
kohaldamisala ulatuses:

1. InvestEU fond tegutseb järgmise 
kuue poliitikaharu kaudu, mis aitavad 
käsitleda turutõrkeid või ebaoptimaalseid 
investeerimisolukordi nende konkreetse 
kohaldamisala ulatuses:



PE657.232v01-00 236/365 AM\1212517ET.docx

ET

Or. en

Muudatusettepanek 325
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) kestliku taristu poliitikaharu, mis 
hõlmab kestlikke investeeringuid sellistes 
valdkondades nagu transport, sh 
mitmeliigiline transport, üleminekut 
võimaldav taristu, liiklusohutus, sealhulgas 
kooskõlas liidu eesmärgiga kaotada 2050. 
aastaks surma või raskete vigastustega 
lõppevad liiklusõnnetused, maantee- ja 
raudteetaristu uuendamine ja hooldus, 
raudtee pikendamine, sealhulgas 
öörongid, ühistranspordi taristu, energia, 
eelkõige taastuvenergia, energiatõhusus 
kooskõlas 2030. aasta energiaraamistikuga, 
energiasäästule keskenduvad hoonete 
renoveerimisprojektid ja hoonete 
integreerimine omavahel ühendatud 
energia-, salvestus-, digi- ja 
transpordisüsteemidesse, ühenduste 
parandamine, digitaalne ühenduvus ja 
juurdepääs, sh maapiirkondades, tooraine 
tarnimine ja töötlemine, kosmos, ookeanid, 
vesi, sh siseveeteed, jäätmekäitlus 
kooskõlas jäätmehierarhia ja 
ringmajandusega, loodus ja muu 
keskkonnataristu, kultuuripärand, kestlik 
turism, seadmed ja varustus, liikuv vara ja 
selliste innovaatiliste tehnoloogiate 
kasutuselevõtmine, mis aitavad kaasa liidu 
keskkonnaalase või kliimamuutustele 
vastupanu võime või sotsiaalse kestlikkuse 
eesmärkide saavutamisele ning vastavad 
liidu keskkonnaalase või sotsiaalse 
kestlikkuse standarditele ja on kooskõlas 
Euroopa rohelises kokkuleppes sätestatud 
eesmärkidega ning samuti suurendavad 
vastupanuvõimet järgmistes 
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valdkondades: elutähtsate 
tervishoiuteenuste osutamine, riiklik 
tervishoid ja tsiviilkaitse, eriti ravimite 
tootmine ja ladustamine, kriisiolukorras 
vajalike toodete, nagu meditsiinitarbed, 
ohutust tagavad seadmed ja 
kaitsevahendid, tootmine, hankimine, 
haldamine ja mitte-eksklusiivne 
litsentseerimine, nende taskukohasus 
kooskõlas teiste liidu instrumentidega;

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel ja on 
lahutamatult seotud teiste vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 326
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kestliku taristu poliitikaharu, mis 
hõlmab kestlikke investeeringuid sellistes 
valdkondades nagu transport, sh 
mitmeliigiline transport, liiklusohutus, 
sealhulgas kooskõlas liidu eesmärgiga 
kaotada 2050. aastaks surma või raskete 
vigastustega lõppevad liiklusõnnetused, 
maantee- ja raudteetaristu uuendamine ja 
hooldus, energia, eelkõige taastuvenergia, 
energiatõhusus kooskõlas 2030. aasta 
energiaraamistikuga, energiasäästule 
keskenduvad hoonete 
renoveerimisprojektid ja hoonete 
integreerimine omavahel ühendatud 
energia-, salvestus-, digi- ja 
transpordisüsteemidesse, ühenduste 
parandamine, digitaalne ühenduvus ja 
juurdepääs, sh maapiirkondades, tooraine 
tarnimine ja töötlemine, kosmos, ookeanid, 
vesi, sh siseveeteed, jäätmekäitlus 

a) taristu poliitikaharu, mis hõlmab 
muuhulgas kestlikke investeeringuid 
sellistes valdkondades nagu transport, sh 
mitmeliigiline transport, liiklusohutus, 
sealhulgas kooskõlas liidu eesmärgiga 
kaotada 2050. aastaks surma või raskete 
vigastustega lõppevad liiklusõnnetused, 
maantee- ja raudteetaristu uuendamine, 
selle ohutuse tagamine ja hooldus, 
energia, eelkõige taastuvenergia, 
energiatõhusus kooskõlas 2030. aasta 
energiaraamistikuga, energiasäästule 
keskenduvad hoonete renoveerimise ja 
linnade taaselustamise projektid ja 
hoonete integreerimine omavahel 
ühendatud energia-, salvestus-, digi- ja 
transpordisüsteemidesse, ühenduste 
parandamine, digitaalne ühenduvus ja 
juurdepääs, sh maa- ja mägipiirkondades 
ning praegu inimtühjades piirkondades, et 
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kooskõlas jäätmehierarhia ja 
ringmajandusega, loodus ja muu 
keskkonnataristu, kultuuripärand, turism, 
seadmed ja varustus, liikuv vara ja selliste 
innovaatiliste tehnoloogiate 
kasutuselevõtmine, mis aitavad kaasa liidu 
keskkonnaalase või kliimamuutustele 
vastupanu võime või sotsiaalse kestlikkuse 
eesmärkide saavutamisele ning vastavad 
liidu keskkonnaalase või sotsiaalse 
kestlikkuse standarditele;

edendada nende taasasustamist, tooraine 
tarnimine ja töötlemine, kosmos, ookeanid, 
vesi, sh sisevee- ja järveteed, jäätmekäitlus 
kooskõlas jäätmehierarhia ja 
ringmajandusega, loodus ja muu 
keskkonnataristu, kultuuripärand, turism, 
seadmed ja varustus, liikuv vara ja selliste 
innovaatiliste tehnoloogiate 
kasutuselevõtmine, mis aitavad kaasa liidu 
keskkonnaalase või kliimamuutustele 
vastupanu võime või sotsiaalse kestlikkuse 
eesmärkide saavutamisele ning vastavad 
liidu keskkonnaalase või sotsiaalse 
kestlikkuse standarditele;

Or. it

Muudatusettepanek 327
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kestliku taristu poliitikaharu, mis 
hõlmab kestlikke investeeringuid sellistes 
valdkondades nagu transport, sh 
mitmeliigiline transport, liiklusohutus, 
sealhulgas kooskõlas liidu eesmärgiga 
kaotada 2050. aastaks surma või raskete 
vigastustega lõppevad liiklusõnnetused, 
maantee- ja raudteetaristu uuendamine ja 
hooldus, energia, eelkõige taastuvenergia, 
energiatõhusus kooskõlas 2030. aasta 
energiaraamistikuga, energiasäästule 
keskenduvad hoonete 
renoveerimisprojektid ja hoonete 
integreerimine omavahel ühendatud 
energia-, salvestus-, digi- ja 
transpordisüsteemidesse, ühenduste 
parandamine, digitaalne ühenduvus ja 
juurdepääs, sh maapiirkondades, tooraine 
tarnimine ja töötlemine, kosmos, ookeanid, 
vesi, sh siseveeteed, jäätmekäitlus 
kooskõlas jäätmehierarhia ja 
ringmajandusega, loodus ja muu 

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

kooskõlas jäätmehierarhia ja 
ringmajandusega, loodus ja muu 
keskkonnataristu, kultuuripärand, turism, 
seadmed ja varustus, liikuv vara ja selliste 
innovaatiliste tehnoloogiate 
kasutuselevõtmine, mis aitavad kaasa liidu 
keskkonnaalase või kliimamuutustele 
vastupanu võime või sotsiaalse kestlikkuse 
eesmärkide saavutamisele ning vastavad 
liidu keskkonnaalase või sotsiaalse 
kestlikkuse standarditele;

Or. en

Muudatusettepanek 328
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

selliste innovaatiliste tehnoloogiate 
kasutuselevõtmine, mis aitavad kaasa liidu 
keskkonnaalase või kliimamuutustele 
vastupanu ja nendega kohanemise võime 
või sotsiaalse kestlikkuse eesmärkide 
saavutamisele ning vastavad liidu 
keskkonnaalase või sotsiaalse kestlikkuse 
standarditele;

Or. en

Muudatusettepanek 329
Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

vastupanu võime või sotsiaalse kestlikkuse 
eesmärkide saavutamisele ning vastavad 
liidu keskkonnaalase või sotsiaalse 
kestlikkuse standarditele;

Or. en

Muudatusettepanek 330
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 331
Bogdan Rzońca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 332
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) uuendused, mis toetavad, 
võimaldavad ja kiirendavad 
roheüleminekut kliimaneutraalse, ring- ja 
kestliku majanduse suunas kooskõlas ELi 
taksonoomia ja „ei kahjusta oluliselt“ 
põhimõttega, mõõdetuna vastavalt 
tähtajalistele ja teaduspõhistele 
eesmärkidele.

Or. en

Muudatusettepanek 333
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teadusuuringute, innovatsiooni ja 
digiteerimise poliitikaharu, mis hõlmab 
teadusuuringuid, tootearendust ja 
innovatsiooni, tehnoloogiate ja 
teadustulemuste ülekandmist turule, 
turuedendajate ja ettevõtjatevahelise 
koostöö toetamist, innovatiivsete 
lahenduste tutvustamist ja kasutuselevõttu, 
toetust innovatiivsete ettevõtete kasvu 
edendamiseks ning liidu tööstuse 
digitaliseerimiseks;

b) teadusuuringute, innovatsiooni ja 
digiteerimise poliitikaharu, mis hõlmab 
teadusuuringuid, tootearendust ja 
innovatsiooni, tehnoloogiate ja 
teadustulemuste ülekandmist turule, 
turuedendajate ja ettevõtjatevahelise 
koostöö toetamist, innovatiivsete 
lahenduste tutvustamist ja kasutuselevõttu, 
toetust innovatiivsete ettevõtete kasvu 
edendamiseks ning liidu tööstuse 
digitaliseerimiseks, vähemalt 30 % selle 
poliitika alla kuuluvate laenude mahust 
tuleb eraldada naiste poolt juhitud 
ettevõtetele;

Or. en
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Muudatusettepanek 334
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teadusuuringute, innovatsiooni ja 
digiteerimise poliitikaharu, mis hõlmab 
teadusuuringuid, tootearendust ja 
innovatsiooni, tehnoloogiate ja 
teadustulemuste ülekandmist turule, 
turuedendajate ja ettevõtjatevahelise 
koostöö toetamist, innovatiivsete 
lahenduste tutvustamist ja kasutuselevõttu, 
toetust innovatiivsete ettevõtete kasvu 
edendamiseks ning liidu tööstuse 
digitaliseerimiseks;

b) teadusuuringute, innovatsiooni ja 
digiteerimise poliitikaharu, mis hõlmab 
teadusuuringuid, tootearendust ja 
innovatsiooni, tehnoloogiate ja 
teadustulemuste ülekandmist turule, 
turuedendajate ja ettevõtjatevahelise 
koostöö toetamist, digikirjaoskuse 
soodustamist, innovatiivsete lahenduste 
tutvustamist ja kasutuselevõttu, toetust 
innovatiivsete ettevõtete kasvu 
edendamiseks ning liidu liikmesriikide 
tööstuse digitaliseerimiseks;

Or. it

Muudatusettepanek 335
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teadusuuringute, innovatsiooni ja 
digiteerimise poliitikaharu, mis hõlmab 
teadusuuringuid, tootearendust ja 
innovatsiooni, tehnoloogiate ja 
teadustulemuste ülekandmist turule, 
turuedendajate ja ettevõtjatevahelise 
koostöö toetamist, innovatiivsete 
lahenduste tutvustamist ja kasutuselevõttu, 
toetust innovatiivsete ettevõtete kasvu 
edendamiseks ning liidu tööstuse 
digitaliseerimiseks;

b) teadusuuringute, innovatsiooni ja 
digiteerimise poliitikaharu, mis hõlmab 
teadusuuringuid, tootearendust ja 
innovatsiooni, tehnoloogiate ja 
teadustulemuste ülekandmist turule, 
turuedendajate ja ettevõtjatevahelise 
koostöö toetamist, innovatiivsete 
lahenduste tutvustamist ja kasutuselevõttu, 
toetust innovatiivsete ettevõtete kasvu 
edendamiseks ning liidu tööstuse 
digitaliseerimiseks, võttes nõuetekohaselt 
arvesse soolist digilõhet;

Or. en
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Muudatusettepanek 336
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) VKEde poliitikaharu, mis hõlmab 
juurdepääsu rahastamisele ja rahastuse 
kättesaadavust peamiselt VKEdele, 
sealhulgas innovaatilistele VKEdele ning 
kultuuri- ja loomesektoris tegutsevatele 
VKEdele, ning väikestele keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele, 
vähemalt 30 % selle poliitika alusel 
väljastatavatest laenudest tuleb eraldada 
naiste poolt juhitud VKEdele;

Or. en

Muudatusettepanek 337
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 338
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 339
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) sotsiaalvaldkonna investeeringute 
ja oskuste poliitikaharu, mis hõlmab 
mikrorahastamist, sotsiaalsete ettevõtete 
rahastamist, sotsiaalmajandust ning 
meetmeid, millega edendatakse soolist 
võrdõiguslikkust, oskusi, haridust, 
koolitust ja nimetatud valdkondadega 
seotud teenuseid, sotsiaaltaristut, 
sealhulgas tervise- ja haridustaristut ning 
sotsiaal- ja üliõpilaste eluasemeid, 
sotsiaalset innovatsiooni, tervishoidu ja 
pikaajalist hooldust, kaasavust ja 
juurdepääsetavust, sotsiaalse eesmärgiga 
kultuuri- ja loometegevust ning 
haavatavatele isikute, sealhulgas kolmanda 
riigi kodanike integreerimist;

d) sotsiaalvaldkonna investeeringute 
ja oskuste poliitikaharu, mis hõlmab 
mikrorahastamist, sotsiaalsete ettevõtete 
rahastamist, sotsiaalmajandust ning 
meetmeid, millega edendatakse ja 
süvalaiendatakse soolist võrdõiguslikkust 
ja naiste võrdset osalemist majanduses, 
eelkõige seoses töökohtade loomisega, 
eesmärgiga kaotada sooline hoolduslõhe, 
parandades kvaliteetsete hooldusteenuste 
kättesaadavust ja taskukohasust ESF+, 
ERFi, InvestEU, EAFRD kaudu ja 
ühiskonnas, oskusi, haridust, koolitust ja 
nimetatud valdkondadega seotud teenuseid, 
ettevõtlust, sotsiaaltaristut, sealhulgas 
tervise- ja haridustaristut ning sotsiaal- ja 
üliõpilaste eluasemeid, lastehoidu, 
sotsiaalset innovatsiooni, tervishoidu ja 
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pikaajalist hooldust ning lastehoidu, 
kaasavust ja juurdepääsetavust, töö- ja 
eraelu tasakaalustamise meetmeid, 
sotsiaalse eesmärgiga kultuuri- ja 
loometegevust, põlvkondadevahelise 
mõistmise edendamist ning haavatavate 
isikute, sealhulgas puuetega inimeste, 
üksikvanemate, ebasoodsas sotsiaal-
majanduslikus olukorras olevate isikute, 
naiste, soolise vägivalla 
ohvrite/üleelanute, LGBTI-inimeste, 
etniliste vähemuste, romade, kolmanda 
riigi kodanike integreerimist ning 
vägivallaohvrite varjupaikade ja 
abitelefonide toetamist, pöörates erilist 
tähelepanu maa-, mägi-, 
äärepoolseimatele ja vähim arenenud 
piirkondadele;

Or. en

Muudatusettepanek 340
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) sotsiaalvaldkonna investeeringute 
ja oskuste poliitikaharu, mis hõlmab 
mikrorahastamist, sotsiaalsete ettevõtete 
rahastamist, sotsiaalmajandust ning 
meetmeid, millega edendatakse soolist 
võrdõiguslikkust, oskusi, haridust, 
koolitust ja nimetatud valdkondadega 
seotud teenuseid, sotsiaaltaristut, 
sealhulgas tervise- ja haridustaristut ning 
sotsiaal- ja üliõpilaste eluasemeid, 
sotsiaalset innovatsiooni, tervishoidu ja 
pikaajalist hooldust, kaasavust ja 
juurdepääsetavust, sotsiaalse eesmärgiga 
kultuuri- ja loometegevust ning 
haavatavatele isikute, sealhulgas kolmanda 
riigi kodanike integreerimist;

d) sotsiaalvaldkonna investeeringute 
ja oskuste poliitikaharu, mis hõlmab 
mikrorahastamist, sotsiaalsete ettevõtete 
rahastamist, sotsiaalmajandust ning 
meetmeid, millega edendatakse soolist 
võrdõiguslikkust, oskusi, haridust, 
koolitust ja nimetatud valdkondadega 
seotud teenuseid, sotsiaaltaristut, 
sealhulgas rahvatervise- ja haridustaristut 
ning sotsiaal- ja üliõpilaste eluasemeid, 
sotsiaalset innovatsiooni, rahvatervist ja 
pikaajalist hooldust, pöörates erilist 
tähelepanu lastele ja haavatavatele 
gruppidele, kaasavust ja juurdepääsetavust, 
sotsiaalse eesmärgiga kultuuri- ja 
loometegevust ning haavatavatele isikute, 
sealhulgas kolmanda riigi kodanike 
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integreerimist;

Or. en

Muudatusettepanek 341
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) sotsiaalvaldkonna investeeringute 
ja oskuste poliitikaharu, mis hõlmab 
mikrorahastamist, sotsiaalsete ettevõtete 
rahastamist, sotsiaalmajandust ning 
meetmeid, millega edendatakse soolist 
võrdõiguslikkust, oskusi, haridust, 
koolitust ja nimetatud valdkondadega 
seotud teenuseid, sotsiaaltaristut, 
sealhulgas tervise- ja haridustaristut ning 
sotsiaal- ja üliõpilaste eluasemeid, 
sotsiaalset innovatsiooni, tervishoidu ja 
pikaajalist hooldust, kaasavust ja 
juurdepääsetavust, sotsiaalse eesmärgiga 
kultuuri- ja loometegevust ning 
haavatavatele isikute, sealhulgas kolmanda 
riigi kodanike integreerimist;

d) sotsiaalvaldkonna investeeringute 
ja oskuste poliitikaharu, mis hõlmab 
mikrorahastamist, sotsiaalsete ettevõtete 
rahastamist, sotsiaalmajandust ning 
meetmeid, millega edendatakse soolist 
võrdõiguslikkust, oskusi, haridust, 
koolitust ja nimetatud valdkondadega 
seotud teenuseid, sotsiaaltaristut, 
sealhulgas tervise- ja haridustaristut ning 
sotsiaal- ja üliõpilaste eluasemeid, 
sotsiaalset innovatsiooni, tervishoidu ja 
pikaajalist hooldust, kaasavust ja 
juurdepääsetavust, sotsiaalse eesmärgiga 
kultuuri- ja loometegevust ning 
haavatavatele isikute, sealhulgas eakate ja 
kolmanda riigi kodanike integreerimist;

Or. it

Muudatusettepanek 342
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) sotsiaalvaldkonna investeeringute 
ja oskuste poliitikaharu, mis hõlmab 
mikrorahastamist, sotsiaalsete ettevõtete 
rahastamist, sotsiaalmajandust ning 
meetmeid, millega edendatakse soolist 

d) sotsiaalvaldkonna investeeringute 
ja oskuste poliitikaharu, mis hõlmab 
mikrorahastamist, sotsiaalsete ettevõtete 
rahastamist, sotsiaalmajandust, oskusi, 
haridust, koolitust ja nimetatud 
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võrdõiguslikkust, oskusi, haridust, 
koolitust ja nimetatud valdkondadega 
seotud teenuseid, sotsiaaltaristut, 
sealhulgas tervise- ja haridustaristut ning 
sotsiaal- ja üliõpilaste eluasemeid, 
sotsiaalset innovatsiooni, tervishoidu ja 
pikaajalist hooldust, kaasavust ja 
juurdepääsetavust, sotsiaalse eesmärgiga 
kultuuri- ja loometegevust ning 
haavatavatele isikute, sealhulgas 
kolmanda riigi kodanike integreerimist;

valdkondadega seotud teenuseid, 
sotsiaaltaristut, sealhulgas tervise- ja 
haridustaristut ning sotsiaal- ja üliõpilaste 
eluasemeid, sotsiaalset innovatsiooni, 
tervishoidu ja pikaajalist hooldust, 
kaasavust ja juurdepääsetavust, 
eesmärgiga toetada Euroopa kultuuri ja 
haavatavatele Euroopa kodanike 
integreerimist;

Or. en

Muudatusettepanek 343
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) sotsiaalvaldkonna investeeringute 
ja oskuste poliitikaharu, mis hõlmab 
mikrorahastamist, sotsiaalsete ettevõtete 
rahastamist, sotsiaalmajandust ning 
meetmeid, millega edendatakse soolist 
võrdõiguslikkust, oskusi, haridust, 
koolitust ja nimetatud valdkondadega 
seotud teenuseid, sotsiaaltaristut, 
sealhulgas tervise- ja haridustaristut ning 
sotsiaal- ja üliõpilaste eluasemeid, 
sotsiaalset innovatsiooni, tervishoidu ja 
pikaajalist hooldust, kaasavust ja 
juurdepääsetavust, sotsiaalse eesmärgiga 
kultuuri- ja loometegevust ning 
haavatavatele isikute, sealhulgas kolmanda 
riigi kodanike integreerimist;

d) sotsiaalvaldkonna investeeringute 
ja oskuste poliitikaharu, mis hõlmab 
mikrorahastamist, sotsiaalsete ettevõtete 
rahastamist, sotsiaalmajandust ning 
meetmeid, millega tagatakse sooline 
võrdõiguslikkus, oskusi, haridust, koolitust 
ja nimetatud valdkondadega seotud 
teenuseid, sotsiaaltaristut, sealhulgas 
tervise- ja haridustaristut ning sotsiaal- ja 
üliõpilaste eluasemeid, sotsiaalset 
innovatsiooni, tervishoidu ja pikaajalist 
hooldust, kaasavust ja juurdepääsetavust, 
sotsiaalse eesmärgiga kultuuri- ja 
loometegevust ning haavatavatele isikute, 
sealhulgas kolmanda riigi kodanike 
integreerimist;

Or. en

Muudatusettepanek 344
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) strateegiliste Euroopa 
investeeringute poliitikaharu, mis hõlmab 
strateegilisi investeeringuid, millega 
toetatakse liikmesriigis asutatud 
lõppsaajaid, kes tegutsevad liidus ja kelle 
tegevus on liidu jaoks strateegilise 
tähtsusega, võttes eriti arvesse 
keskkonnasäästlikule majandusele ja 
digitehnoloogiale üleminekut ja 
vastupanuvõime suurendamist, ühes 
järgmistest valdkondadest:

e) strateegiliste Euroopa 
investeeringute poliitikaharu, mis hõlmab 
strateegilisi investeeringuid, millega 
toetatakse liikmesriigis asutatud 
lõppsaajaid, kes tegutsevad liidus, kes ei 
ole olnud seotud rahapesu, terrorismi 
rahastamise, maksude vältimise või 
maksupettusega ega kellele pole esitatud 
süüdistust nende eest ja kelle tegevus on 
liidu jaoks strateegilise tähtsusega ning 
kooskõlas ELi 2030. aasta ja 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga nagu on 
sätestatud Euroopa kliimaseaduses ja 
määruses, millega kehtestatakse kestlike 
investeeringute hõlbustamise raamistik, ja 
soodustavad ka digitehnoloogiale 
üleminekut ja Euroopa ühiskonna ning 
majanduse vastupanuvõime suurendamist 
vastavalt lisale Va (uus), ühes järgmistest 
valdkondadest:

Or. en

Muudatusettepanek 345
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) strateegiliste Euroopa 
investeeringute poliitikaharu, mis hõlmab 
strateegilisi investeeringuid, millega 
toetatakse liikmesriigis asutatud 
lõppsaajaid, kes tegutsevad liidus ja kelle 
tegevus on liidu jaoks strateegilise 
tähtsusega, võttes eriti arvesse 
keskkonnasäästlikule majandusele ja 
digitehnoloogiale üleminekut ja 
vastupanuvõime suurendamist, ühes 

e) strateegiliste Euroopa 
investeeringute poliitikaharu, mis hõlmab 
strateegilisi investeeringuid, millega 
toetatakse liikmesriigis asutatud 
lõppsaajaid, kes tegutsevad liidus ja kelle 
tegevus on liidu jaoks strateegilise 
tähtsusega, kooskõlas Euroopa uues 
tööstusstrateegias kirjeldatud 
prioriteetidega rohelise ja digitaalse 
Euroopa jaoks ning industriaalsetel 
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järgmistest valdkondadest: ökosüsteemidel põhinevate 
arengumudelitega. Poliitikaharu peaks 
toetama projekte, mis parandavad 
liikmesriikide majanduste 
konkurentsivõimet, soodustavad 
ettevõtlust ja vähendavad sõltuvust 
haavatavatest tarneahelatest, võttes eriti 
arvesse keskkonnasäästlikule majandusele 
ja digitehnoloogiale üleminekut ja 
vastupanuvõime suurendamist, ühes 
järgmistest valdkondadest:

Or. en

Muudatusettepanek 346
Inese Vaidere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) strateegiliste Euroopa 
investeeringute poliitikaharu, mis hõlmab 
strateegilisi investeeringuid, millega 
toetatakse liikmesriigis asutatud 
lõppsaajaid, kes tegutsevad liidus ja kelle 
tegevus on liidu jaoks strateegilise 
tähtsusega, võttes eriti arvesse 
keskkonnasäästlikule majandusele ja 
digitehnoloogiale üleminekut ja 
vastupanuvõime suurendamist, ühes 
järgmistest valdkondadest:

e) strateegiliste Euroopa 
investeeringute poliitikaharu, mis hõlmab 
strateegilisi investeeringuid, millega 
toetatakse ühes või enamas liikmesriigis 
asuvaid ja liidus tegutsevaid lõppsaajaid, 
kelle tegevus on liidu jaoks strateegilise 
tähtsusega, võttes eriti arvesse kliima- ja 
digipööret ja vastupanuvõime 
suurendamist, suurendades samas 
liikmesriikide majanduste 
konkurentsivõimet, sealhulgas vajadust 
uuesti üles ehitada liikmesriikide 
tootmisvõimekus ja edendada 
ettevõtlikkust ning töökohtade loomist, 
ühes järgmistest valdkondadest:

Or. en

Muudatusettepanek 347
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) strateegiliste Euroopa 
investeeringute poliitikaharu, mis hõlmab 
strateegilisi investeeringuid, millega 
toetatakse liikmesriigis asutatud 
lõppsaajaid, kes tegutsevad liidus ja kelle 
tegevus on liidu jaoks strateegilise 
tähtsusega, võttes eriti arvesse 
keskkonnasäästlikule majandusele ja 
digitehnoloogiale üleminekut ja 
vastupanuvõime suurendamist, ühes 
järgmistest valdkondadest:

e) strateegiliste Euroopa 
investeeringute poliitikaharu, mis hõlmab 
strateegilisi investeeringuid, millega 
toetatakse liikmesriigis asutatud 
lõppsaajaid, kes tegutsevad liidus ja kelle 
tegevus on liidu jaoks strateegilise 
tähtsusega, võttes eriti arvesse ELi kliima- 
ja keskkonnaeesmärke, eelkõige 2050. 
aastaks kliimaneutraalsuse saavutamise 
eesmärki ja eesmärke, mis on sätestatud 
vastavalt määrusele XXXX/XX (Euroopa 
kliimaseadus), digitehnoloogiale 
üleminekut ja vastupanuvõime 
suurendamist, ühes järgmistest 
valdkondadest:

Or. en

Muudatusettepanek 348
Frances Fitzgerald

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) strateegiliste Euroopa 
investeeringute poliitikaharu, mis hõlmab 
strateegilisi investeeringuid, millega 
toetatakse liikmesriigis asutatud 
lõppsaajaid, kes tegutsevad liidus ja kelle 
tegevus on liidu jaoks strateegilise 
tähtsusega, võttes eriti arvesse 
keskkonnasäästlikule majandusele ja 
digitehnoloogiale üleminekut ja 
vastupanuvõime suurendamist, ühes 
järgmistest valdkondadest:

e) strateegiliste Euroopa 
investeeringute poliitikaharu, mis hõlmab 
strateegilisi investeeringuid, millega 
toetatakse liikmesriigis asutatud 
lõppsaajaid, kes tegutsevad liidus ja kelle 
tegevus on liidu jaoks strateegilise 
tähtsusega, võttes eriti arvesse liidu 
vajadusi COVID-19 pandeemiast 
taastumiseks, keskkonnasäästlikule 
majandusele ja digitehnoloogiale 
üleminekut ja vastupanuvõime 
suurendamist, ühes järgmistest 
valdkondadest:

Or. en
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Muudatusettepanek 349
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) strateegiliste Euroopa 
investeeringute poliitikaharu, mis hõlmab 
strateegilisi investeeringuid, millega 
toetatakse liikmesriigis asutatud 
lõppsaajaid, kes tegutsevad liidus ja kelle 
tegevus on liidu jaoks strateegilise 
tähtsusega, võttes eriti arvesse 
keskkonnasäästlikule majandusele ja 
digitehnoloogiale üleminekut ja 
vastupanuvõime suurendamist, ühes 
järgmistest valdkondadest:

e) strateegiliste Euroopa 
investeeringute poliitikaharu, mis hõlmab 
strateegilisi investeeringuid, millega 
toetatakse liikmesriigis asutatud 
lõppsaajaid, kes tegutsevad liidus ja kelle 
tegevus on liidu liikmesriikide jaoks 
strateegilise tähtsusega, võttes eriti arvesse 
majanduse elavdamist ja vastupanuvõime 
suurendamist, ühes järgmistest 
valdkondadest:

Or. it

Muudatusettepanek 350
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) elutähtsate tervishoiuteenuste 
pakkumine, ravimite, meditsiiniseadmete 
ja -tarvete tootmine ja varumine, 
tervisekriisidele reageerimise suutlikkuse 
ja elanikkonnakaitse süsteemi 
tugevdamine;

i) elutähtsate tervishoiuteenuste 
pakkumine, ravimite, meditsiiniseadmete ja 
-tarvete tootmine ja varumine, kriisis 
vajalike toodete kestliku ja eetilise 
tootmise, hankimise, haldamise ja mitte-
eksklusiivse litsentseerimise toetamine, et 
tagada nende taskukohasus kooskõlas 
teiste liidu instrumentidega, 
tervisekriisidele reageerimise suutlikkuse 
ja elanikkonnakaitse tugevdamine vastavalt 
tervisekriiside korral elutähtsate toodete 
laialdase kättesaadavuse ja taskukohasuse 
põhimõtetele;

Or. en
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Muudatusettepanek 351
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) elutähtsate tervishoiuteenuste 
pakkumine, ravimite, meditsiiniseadmete ja 
-tarvete tootmine ja varumine, 
tervisekriisidele reageerimise suutlikkuse 
ja elanikkonnakaitse süsteemi 
tugevdamine;

i) elutähtsate avalike 
tervishoiuteenuste pakkumine, ravimite, 
meditsiiniseadmete ja -tarvete tootmine ja 
varumine, tervisekriisidele reageerimise 
suutlikkuse, avalike tervishoiusüsteemide 
ja elanikkonnakaitse süsteemi 
tugevdamine;

Or. en

Muudatusettepanek 352
Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) elutähtsate tervishoiuteenuste 
pakkumine, ravimite, meditsiiniseadmete ja 
-tarvete tootmine ja varumine, 
tervisekriisidele reageerimise suutlikkuse 
ja elanikkonnakaitse süsteemi 
tugevdamine;

i) elutähtsate tervishoiuteenuste 
pakkumine, ravimite ja vaktsiinide, 
meditsiiniseadmete ja -tarvete tootmine ja 
varumine, tervisekriisidele reageerimise 
suutlikkuse ja elanikkonnakaitse süsteemi 
tugevdamine;

Or. en

Muudatusettepanek 353
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) elutähtis taristu, nii füüsiline kui ka 
virtuaalne, sealhulgas taristuelemendid, 
mida loetakse elutähtsaks järgmistes 
valdkondades: energia, transport, 
keskkond, tervis, turvaline elektrooniline 
side, 5G, asjade internet, veebipõhised 
teenusplatvormid, turvaline 
pilvandmetöötlus, andmetöötlus ja -
salvestus, maksed ja finantstaristu, 
lennundus, kaitse, side, meedia, haridus ja 
koolitus, valimistaristu ja tundlikud 
rajatised ning sellise elutähtsa taristu 
kasutamiseks vajalik maa ja kinnisvara;

ii) elutähtis taristu, nii füüsiline kui ka 
virtuaalne, sealhulgas taristuelemendid, 
mida loetakse elutähtsaks järgmistes 
valdkondades: energia, transport, 
keskkond, tervis, turvaline elektrooniline 
side, 5G, asjade internet, veebipõhised 
teenusplatvormid, turvaline 
pilvandmetöötlus, andmetöötlus ja -
salvestus, maksed ja finantstaristu, 
lennundus, kaitse, side, meedia, haridus ja 
koolitus, valimistaristu ja tundlikud 
rajatised ning sellise elutähtsa taristu 
kasutamiseks vajalik maa ja kinnisvara; 
nende elutähtsate taristute puhul tuleks 
arvestada soolist aspekti ja tagada, et 
nende taristute rakendamine ei toimuks 
kallutatult;

Or. en

Muudatusettepanek 354
Sabine Verheyen
kultuuri- ja hariduskomisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) elutähtis taristu, nii füüsiline kui ka 
virtuaalne, sealhulgas taristuelemendid ja 
liikuv vara, mida loetakse elutähtsaks 
järgmistes valdkondades: energia, 
transport, keskkond, tervis, turvaline 
elektrooniline side, 5G, asjade internet, 
veebipõhised teenusplatvormid, turvaline 
pilvandmetöötlus, andmetöötlus ja -
salvestus, maksed ja finantstaristu, 
lennundus, kaitse, side, meedia, haridus ja 
koolitus, valimistaristu ja tundlikud 
rajatised ning sellise elutähtsa taristu 
kasutamiseks vajalik maa ja kinnisvara;

ii) elutähtis taristu, nii füüsiline kui ka 
virtuaalne või intellektuaalsel omandil 
põhinev, sealhulgas taristuelemendid ja 
liikuv vara, mida loetakse elutähtsaks 
järgmistes valdkondades: energia, 
transport, keskkond, tervis, turvaline 
elektrooniline side, 5G, asjade internet, 
veebipõhised teenusplatvormid, turvaline 
pilvandmetöötlus, andmetöötlus ja -
salvestus, maksed ja finantstaristu, 
lennundus, kaitse, side, meedia, 
audiovisuaal, kultuur ja looming, 
sealhulgas kultuuripärand, haridus ja 
koolitus, valimistaristu ja tundlikud 
rajatised ning sellise elutähtsa taristu 
kasutamiseks vajalik maa ja kinnisvara;
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Or. en

Muudatusettepanek 355
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) elutähtis taristu, nii füüsiline kui ka 
virtuaalne, sealhulgas taristuelemendid ja 
liikuv vara, mida loetakse elutähtsaks 
järgmistes valdkondades: energia, 
transport, keskkond, tervis, turvaline 
elektrooniline side, 5G, asjade internet, 
veebipõhised teenusplatvormid, turvaline 
pilvandmetöötlus, andmetöötlus ja -
salvestus, maksed ja finantstaristu, 
lennundus, kaitse, side, meedia, haridus ja 
koolitus, valimistaristu ja tundlikud 
rajatised ning sellise elutähtsa taristu 
kasutamiseks vajalik maa ja kinnisvara;

ii) elutähtis taristu, nii füüsiline kui ka 
virtuaalne, sealhulgas taristuelemendid ja 
liikuv vara, mida loetakse elutähtsaks 
järgmistes valdkondades: energia, välja 
arvatud fossiilkütuste ja tuumaenergiaga 
seotud tegevused, transport, keskkond, 
tervis, turvaline elektrooniline side, 5G, 
asjade internet, veebipõhised 
teenusplatvormid, turvaline 
pilvandmetöötlus, andmetöötlus ja -
salvestus, maksed ja finantstaristu, 
lennundus, kaitse, side, meedia, haridus ja 
koolitus, valimistaristu ja tundlikud 
rajatised ning sellise elutähtsa taristu 
kasutamiseks vajalik maa ja kinnisvara;

Or. en

Muudatusettepanek 356
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) elutähtis taristu, nii füüsiline kui ka 
virtuaalne, sealhulgas taristuelemendid ja 
liikuv vara, mida loetakse elutähtsaks 
järgmistes valdkondades: energia, 
transport, keskkond, tervis, turvaline 
elektrooniline side, 5G, asjade internet, 
veebipõhised teenusplatvormid, turvaline 
pilvandmetöötlus, andmetöötlus ja -

ii) elutähtis taristu, nii füüsiline kui ka 
virtuaalne, sealhulgas taristuelemendid ja 
liikuv vara, mida loetakse elutähtsaks 
järgmistes valdkondades: energia, 
ühistransport ja aktiivne liikumine, 
keskkond, vesi, tervis, turvaline 
elektrooniline side ja võrgud, asjade 
internet, veebipõhised teenusplatvormid, 
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salvestus, maksed ja finantstaristu, 
lennundus, kaitse, side, meedia, haridus ja 
koolitus, valimistaristu ja tundlikud 
rajatised ning sellise elutähtsa taristu 
kasutamiseks vajalik maa ja kinnisvara;

turvaline pilvandmetöötlus, andmetöötlus 
ja -salvestus, maksed ja finantstaristu, 
lennundus, julgeolek, side, meedia, haridus 
ja koolitus, valimistaristu ja tundlikud 
rajatised ning sellise elutähtsa taristu 
kasutamiseks vajalik maa ja kinnisvara;

Or. en

Muudatusettepanek 357
Bogdan Rzońca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) elutähtis taristu, nii füüsiline kui ka 
virtuaalne, sealhulgas taristuelemendid ja 
liikuv vara, mida loetakse elutähtsaks 
järgmistes valdkondades: energia, 
transport, keskkond, tervis, turvaline 
elektrooniline side, 5G, asjade internet, 
veebipõhised teenusplatvormid, turvaline 
pilvandmetöötlus, andmetöötlus ja -
salvestus, maksed ja finantstaristu, 
lennundus, kaitse, side, meedia, haridus ja 
koolitus, valimistaristu ja tundlikud 
rajatised ning sellise elutähtsa taristu 
kasutamiseks vajalik maa ja kinnisvara;

ii) elutähtis taristu, nii füüsiline kui ka 
virtuaalne, sealhulgas taristuelemendid ja 
liikuv vara, mida loetakse elutähtsaks 
järgmistes valdkondades: energia, 
transport, keskkond, tervis, turvaline 
elektrooniline side, 5G ja väga suure 
kiirusega võrgud, asjade internet, 
veebipõhised teenusplatvormid, turvaline 
pilvandmetöötlus, andmetöötlus ja -
salvestus, maksed ja finantstaristu, 
lennundus, kaitse, side, meedia, haridus ja 
koolitus, valimistaristu ja tundlikud 
rajatised ning sellise elutähtsa taristu 
kasutamiseks vajalik maa ja kinnisvara;

Or. en

Muudatusettepanek 358
Clotilde Armand

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) elutähtis taristu, nii füüsiline kui ka 
virtuaalne, sealhulgas taristuelemendid ja 
liikuv vara, mida loetakse elutähtsaks 

ii) elutähtis taristu, nii füüsiline kui ka 
virtuaalne, sealhulgas taristuelemendid ja 
liikuv vara, mida loetakse elutähtsaks 
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järgmistes valdkondades: energia, 
transport, keskkond, tervis, turvaline 
elektrooniline side, 5G, asjade internet, 
veebipõhised teenusplatvormid, turvaline 
pilvandmetöötlus, andmetöötlus ja -
salvestus, maksed ja finantstaristu, 
lennundus, kaitse, side, meedia, haridus ja 
koolitus, valimistaristu ja tundlikud 
rajatised ning sellise elutähtsa taristu 
kasutamiseks vajalik maa ja kinnisvara;

järgmistes valdkondades: energia, 
transport, keskkond, seismiline ohutus, 
tervis, turvaline elektrooniline side, asjade 
internet, veebipõhised teenusplatvormid, 
turvaline pilvandmetöötlus, andmetöötlus 
ja -salvestus, maksed ja finantstaristu, 
lennundus, kaitse, side, meedia, haridus ja 
koolitus, valimistaristu ja tundlikud 
rajatised ning sellise elutähtsa taristu 
kasutamiseks vajalik maa ja kinnisvara;

Or. en

Muudatusettepanek 359
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) elutähtis taristu, nii füüsiline kui ka 
virtuaalne, sealhulgas taristuelemendid ja 
liikuv vara, mida loetakse elutähtsaks 
järgmistes valdkondades: energia, 
transport, keskkond, tervis, turvaline 
elektrooniline side, 5G, asjade internet, 
veebipõhised teenusplatvormid, turvaline 
pilvandmetöötlus, andmetöötlus ja -
salvestus, maksed ja finantstaristu, 
lennundus, kaitse, side, meedia, haridus ja 
koolitus, valimistaristu ja tundlikud 
rajatised ning sellise elutähtsa taristu 
kasutamiseks vajalik maa ja kinnisvara;

ii) elutähtis taristu, nii füüsiline kui ka 
virtuaalne, sealhulgas taristuelemendid ja 
liikuv vara, mida loetakse elutähtsaks 
järgmistes valdkondades: energia, 
transport, keskkond, tervis, turvaline 
elektrooniline side, asjade internet, 
veebipõhised teenusplatvormid, turvaline 
pilvandmetöötlus, andmetöötlus ja -
salvestus, maksed ja finantstaristu, 
lennundus, kaitse, side, meedia, haridus ja 
koolitus, valimistaristu ja tundlikud 
rajatised ning sellise elutähtsa taristu 
kasutamiseks vajalik maa ja kinnisvara;

Or. en

Muudatusettepanek 360
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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iia) kriitilise tähtsusega varajane 
avastamis- ja koordineeritud 
reageerimisvõime, et reageerida 
kriisiohtudele, ning oluliste avaliku ja 
erasektori institutsioonide ja sektorite 
tegevuse ja teenuste 
järjepidevuslahenduste edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 361
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iia) investeeringud ja tehniline tugi 
ettevõtjatele, eelkõige VKEdele, ja 
kogukondadele, et suurendada nende 
väärtusahelate ja ärimudelite 
vastupanuvõimet;

Or. en

Muudatusettepanek 362
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iib) elutähtsad investeeringud 
renoveerimisse ja innovaatiliste 
lahenduste integreerimiseks 
ehitussektorisse, et saavutada 
kasvuhoonegaaside netonullheite eesmärk 
ja väga energiatõhus ning 
kliimaneutraalne ehitussektor 
2025. aastaks. Investeeringud aitavad 
kaasa kuni 2 miljoni töökoha loomisele 
ehitussektoris ning viivad puhta 
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majanduseni osana Euroopa rohelisest 
kokkuleppest;

Or. en

Muudatusettepanek 363
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iib) strateegilised investeeringud 
taastuvenergiaprojektidesse, millel on 
suur potentsiaal aidata märkimisväärselt 
kaasa direktiivis (EL) 2018/2001 ja selle 
järgnevates muudatustes sätestatud 
eesmärkide saavutamisele, tingimusel, et 
kõigis liidu piirkondades tuvastatakse 
oluline potentsiaal rohketeks taastuvateks 
energiaallikateks;

Or. en

Muudatusettepanek 364
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iic) ettevõtluse edendamise tingimuste 
toetamine, erasektori arengu, sealhulgas 
idufirmade ja VKEde, rahastamine ja 
klastrite ja digitaalse innovatsiooni 
keskuste võrgustike laiendamine, 
erastamisprotsessid, kohanevad 
tehnoloogilise arenguga ja kestliku 
valdkondliku arenguga;

Or. en
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Muudatusettepanek 365
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iid) investeeringud ja tehniline abi 
ettevõtlusoskuste toetamiseks, et luua uusi 
idufirmasid, VKEsid ja pereettevõtteid, 
mis mitmekesistavad ettevõtlusturgu; 
investeeringud ja tehniline abi klastrite ja 
digitaalse innovatsiooni keskuste 
võrgustike arendamiseks üle kogu 
mandri;

Or. en

Muudatusettepanek 366
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) alapunktis ii nimetatud elutähtsa 
taristu käitamiseks ja hooldamiseks 
vajalike kaupade ja teenuste pakkumine;

iii) alapunktis ii nimetatud elutähtsa 
taristu käitamiseks ja hooldamiseks 
vajaliku oskusteabe, kaupade, 
tehnoloogiate ja teenuste pakkumine;

Or. en

Muudatusettepanek 367
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt iv – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) peamised progressi võimaldavad, iv) Euroopa innovaatilise ja kestliku 
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murrangulised, rohelised ja 
digitehnoloogiad ning pöördelised 
uuendused, mille puhul on investeeringud 
liidu tööstuse tuleviku jaoks strateegiliselt 
olulised, sealhulgas

taasindustrialiseerimise toetamine, 
järgides Euroopa uues tööstusstrateegias 
kirjeldatud prioriteete rohelise ja 
digitaalse Euroopa jaoks ning 
industriaalsetel ökosüsteemidel põhinevat 
arengumudelit läbi peamise progressi 
võimaldava murrangulise 
keskkonnasäästliku ja digitehnoloogia 
ning pöördeliste uuenduste, millesse 
investeerimine on liidu tööstuse tuleviku 
seisukohalt strateegilise tähtsusega, 
sealhulgas peamised progressi 
võimaldavad, murrangulised, rohelised ja 
digitehnoloogiad ning pöördelised 
uuendused, mille puhul on investeeringud 
liidu tööstuse tuleviku jaoks strateegiliselt 
olulised, pidades meeles õiglase 
ülemineku põhimõtet, sealhulgas

Or. en

Muudatusettepanek 368
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt iv – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) peamised progressi võimaldavad, 
murrangulised, rohelised ja 
digitehnoloogiad ning pöördelised 
uuendused, mille puhul on investeeringud 
liidu tööstuse tuleviku jaoks strateegiliselt 
olulised, sealhulgas

iv) peamised progressi võimaldavad, 
murrangulised, rohelised ja 
digitehnoloogiad ning pöördelised laia 
ühiskondliku kasuga uuendused, mille 
puhul on investeeringud liidu kliima- ja 
keskkonnaeesmärkide ning selle 
tööstusbaasi jätkusuutliku ülemineku 
saavutamise jaoks strateegiliselt olulised, 
sealhulgas

Or. en

Muudatusettepanek 369
Bogdan Rzońca
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt iv – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) peamised progressi võimaldavad, 
murrangulised, rohelised ja 
digitehnoloogiad ning pöördelised 
uuendused, mille puhul on investeeringud 
liidu tööstuse tuleviku jaoks strateegiliselt 
olulised, sealhulgas

iv) peamised progressi võimaldavad, 
murrangulised, kestlikud ja 
digitehnoloogiad ning pöördelised 
uuendused, mille puhul on investeeringud 
liidu tööstuse tuleviku jaoks strateegiliselt 
olulised, sealhulgas

Or. en

Muudatusettepanek 370
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt iv – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) peamised progressi võimaldavad, 
murrangulised, rohelised ja 
digitehnoloogiad ning pöördelised 
uuendused, mille puhul on investeeringud 
liidu tööstuse tuleviku jaoks strateegiliselt 
olulised, sealhulgas

iv) peamised progressi võimaldavad, 
murrangulised, rohelised ja 
digitehnoloogiad ning pöördelised 
uuendused, mille puhul on investeeringud 
liidu kestliku tuleviku jaoks strateegiliselt 
olulised, sealhulgas

Or. en

Muudatusettepanek 371
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt iv – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tehisintellekt, plokiahel, tarkvara, 
robootika, pooljuhid, mikroprotsessorid, 
servpilvetehnoloogia, kõrgjõudlusega 
andmetöötlus, küberturvalisus, 

a) eetiline tehisintellekt, 
hajusraamatu tehnoloogiad, plokiahel, 
tarkvara, robootika, pooljuhid, 
mikroprotsessorid, servpilvetehnoloogia, 
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kvanttehnoloogia, fotoonika, tööstuslik 
biotehnoloogia,

kõrgjõudlusega andmetöötlus, 
küberturvalisus, kvanttehnoloogia, 
fotoonika, tööstuslik biotehnoloogia,

Or. en

Muudatusettepanek 372
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt iv – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) taastuvenergiatehnoloogia, 
energiasalvestustehnoloogia, kaasa arvatud 
akud, säästva transpordi tehnoloogia, 
puhta vesiniku ja kütuseelementide 
rakendused, tööstuse CO2-heite 
vähendamise tehnoloogiad, 
süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine, 
ringmajanduse tehnoloogiad,

b) Taastuvenergiatehnoloogia ja 
määruse (EL) 2018/1999 artiklis 33 
sätestatud liidu taastuvenergia 
rahastamismehhanismi alla kuuluvad 
meetmed, energiasalvestustehnoloogia, 
kaasa arvatud kestlikud akud, säästva 
transpordi tehnoloogia, puhta vesiniku ja 
kütuseelementide rakendused, tööstuse 
heiteta tehnoloogiad, süsinikdioksiidi 
kogumine ja säilitamine, ringmajanduse 
tehnoloogiad,

Or. en

Muudatusettepanek 373
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt iv – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) taastuvenergiatehnoloogia, 
energiasalvestustehnoloogia, kaasa arvatud 
akud, säästva transpordi tehnoloogia, 
puhta vesiniku ja kütuseelementide 
rakendused, tööstuse CO2-heite 
vähendamise tehnoloogiad, 
süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine, 
ringmajanduse tehnoloogiad,

b) energiatõhusus ja 
taastuvenergiatehnoloogia, 
energiasalvestustehnoloogia, kaasa arvatud 
akud, säästva transpordi tehnoloogia, 
rohelise vesiniku, mida toodetakse 
taastuvenergiast toodetavast elektrist, ja 
kütuseelementide rakendused, tööstuse 
CO2-heite vähendamise tehnoloogiad, 



AM\1212517ET.docx 265/365 PE657.232v01-00

ET

süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine, 
ringmajanduse tehnoloogiad,

Or. en

Muudatusettepanek 374
Bogdan Rzońca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt iv – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) taastuvenergiatehnoloogia, 
energiasalvestustehnoloogia, kaasa arvatud 
akud, säästva transpordi tehnoloogia, puhta 
vesiniku ja kütuseelementide rakendused, 
tööstuse CO2-heite vähendamise 
tehnoloogiad, süsinikdioksiidi kogumine ja 
säilitamine, ringmajanduse tehnoloogiad,

b) taastuvenergiatehnoloogia, 
energiasalvestustehnoloogia, kaasa arvatud 
akud, säästva transpordi tehnoloogia, puhta 
vesiniku ja kütuseelementide rakendused, 
tööstuse CO2-heite vähendamise 
tehnoloogiad, süsinikdioksiidi kogumine ja 
säilitamine, ringmajanduse tehnoloogiad ja 
tuumaenergia tehnoloogiad,

Or. en

Muudatusettepanek 375
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt iv – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) taastuvenergiatehnoloogia, 
energiasalvestustehnoloogia, kaasa arvatud 
akud, säästva transpordi tehnoloogia, puhta 
vesiniku ja kütuseelementide rakendused, 
tööstuse CO2-heite vähendamise 
tehnoloogiad, süsinikdioksiidi kogumine ja 
säilitamine, ringmajanduse tehnoloogiad,

b) taastuvenergiatehnoloogia, 
energiasalvestustehnoloogia, kaasa arvatud 
akud, säästva transpordi tehnoloogia, puhta 
vesiniku ja kütuseelementide rakendused, 
tööstuse ja kogu majanduse CO2-heite 
vähendamise tehnoloogiad, 
süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine, 
ringmajanduse tehnoloogiad,

Or. en



PE657.232v01-00 266/365 AM\1212517ET.docx

ET

Muudatusettepanek 376
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) turismisektoris kasutatav 
tehnoloogia ning põllumajandus-, 
metsandus- ja maapiirkondades 
rakendatav innovatsioon;

Or. it

Muudatusettepanek 377
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) kestlik turism;

Or. en

Muudatusettepanek 378
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) tootmisrajatised info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
komponentide ja seadmete masstootmiseks 
ELis;

v) ringlussevõtu- ja tootmisrajatised 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
komponentide ja seadmete masstootmiseks 
ELis;

Or. en
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Muudatusettepanek 379
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) ELi avaliku sektori üksuste, 
ettevõtjate ja tarbijate jaoks elutähtsate 
sisendite tarnimine ja varumine, kaasa 
arvatud energia või tooraine või toiduga 
kindlustatus, pidades silmas 
ressursitõhusust ja ringlust strateegilistes 
väärtusahelates;

vi) ELi avaliku sektori üksuste, 
ettevõtjate ja tarbijate jaoks elutähtsate 
sisendite tarnimine ja varumine, kaasa 
arvatud energia või tooraine, välja arvatud 
juhul, kui see on juba seadusandlike 
nõuetega kaetud, või toiduga kindlustatus, 
pidades silmas vajadust vähendatud ja 
tõhusama ressursside kasutamise järele ja 
ringlust strateegilistes väärtusahelates;

Or. en

Muudatusettepanek 380
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt vii – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii) liidu ja selle liikmesriikide 
julgeoleku, näiteks kaitse- ja 
kosmosesektori ning küberturvalisuse 
jaoks elutähtsad tehnoloogiad ja sisendid 
ning nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 
artikli 2 punktis 1 määratletud kahesuguse 
kasutusega kaubad.

vii) liidu ja selle liikmesriikide 
julgeoleku, näiteks julgeoleku- ja 
kosmosesektori ning küberturvalisuse jaoks 
elutähtsad tehnoloogiad ja sisendid ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 
artikli 2 punktis 1 või mis tahes sellele 
järgnevates muudatustes ja seotud 
õigusaktides määratletud 
tsiviilkomponendid kahesuguse kasutusega 
kaubad.

Or. en
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Muudatusettepanek 381
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt vii – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui tegemist on investeeringutega 
kosmose- ja kaitsesektoris või 
küberturvalisuse valdkonnas ning teatavat 
liiki projektidega, millel on tegelik ja 
otsene mõju julgeolekule elutähtsates 
sektorites, ei tohi lõplikke vahendite 
saajaid kontrollida kolmas riik või 
kolmanda riigi üksused ning nende 
tegevjuhtkond peab asuma liidus, et kaitsta 
liidu ja selle liikmesriikide julgeolekut.

Juhul kui tegemist on investeeringutega 
kosmose- ja kaitsesektoris või 
küberturvalisuse valdkonnas ning teatavat 
liiki projektidega, millel on tegelik ja 
otsene mõju julgeolekule elutähtsates 
sektorites, ei tohi lõplikke vahendite 
saajaid kontrollida kolmas riik või 
kolmanda riigi üksused ning nende 
tegevjuhtkond peab asuma liidus, et kaitsta 
liidu ja selle liikmesriikide julgeolekut. 
Need investeeringud peavad olema 
kooskõlas soolise võrdõiguslikkusega 
kõigil tasanditel ja seda edendama.

Or. en

Muudatusettepanek 382
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt vii – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui tegemist on investeeringutega 
kosmose- ja kaitsesektoris või 
küberturvalisuse valdkonnas ning teatavat 
liiki projektidega, millel on tegelik ja 
otsene mõju julgeolekule elutähtsates 
sektorites, ei tohi lõplikke vahendite 
saajaid kontrollida kolmas riik või 
kolmanda riigi üksused ning nende 
tegevjuhtkond peab asuma liidus, et kaitsta 
liidu ja selle liikmesriikide julgeolekut.

Juhul kui tegemist on investeeringutega 
kosmose- ja julgeolekusektoris või 
küberturvalisuse valdkonnas ning teatavat 
liiki projektidega, millel on tegelik ja 
otsene mõju julgeolekule elutähtsates 
sektorites, ei tohi lõplikke vahendite 
saajaid kontrollida kolmas riik või 
kolmanda riigi üksused ning nende 
tegevjuhtkond peab asuma liidus, et kaitsta 
liidu ja selle liikmesriikide julgeolekut.

Or. en
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Muudatusettepanek 383
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt vii – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle poliitikaharu alla kuuluv 
rahastamine ja investeerimine peab 
eelistama algatusi, mis panustavad elude 
päästmisesse lühemas, keskmises ja 
pikemas perspektiivis ning eraldavad 
vähemalt 25% osa energiatõhususe ja 
taastuva energia projektidele ning samuti 
tagavad piisava toetuse kliimaprobleemide 
ja digiülemineku väljakutsetele.

Or. en

Muudatusettepanek 384
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt vii – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhatus kehtestab vajalikud nõuded lõplike 
vahendite saajate kontrollile ja 
tegevjuhtkonnale strateegilise Euroopa 
investeerimissuuna teistes valdkondades 
ning selle suuna vahendajate kontrollile, 
pidades silmas kohaldatavaid avaliku korra 
või julgeolekuga seotud kaalutlusi.

Tegevused ei tohiks olla selle määruse 
kohaselt abikõlbulikud, kui nad:

a) ei ole kooskõlas Pariisi kokkuleppe ja 
Euroopa rohelise kokkuleppe kliima- ja 
keskkonnaeesmärkide saavutamisega, 
eelkõige 2050. aastaks kliimaneutraalsuse 
saavutamise eesmärgi ja määruse 
XXXX/XX (Euroopa kliimaseadus) 
kohaselt seatud eesmärkide 
saavutamisega
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b) ei ole vastavuses „ei kahjusta oluliselt“ 
kriteeriumidega, mis on sätestatud 
määruses 2020/852 [määrus, millega 
kehtestatakse kestlike investeeringute 
hõlbustamise raamistik (ELi 
taksonoomia)]
c) toimuksid liikmesriigis, mis rikub 
õigusriigi põhimõtet vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 2.
Juhatus kehtestab vajalikud nõuded lõplike 
vahendite saajate kontrollile ja 
tegevjuhtkonnale strateegilise Euroopa 
investeerimissuuna teistes valdkondades 
ning selle suuna vahendajate kontrollile, 
pidades silmas kohaldatavaid avaliku korra 
või julgeolekuga seotud kaalutlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 385
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt vii – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhatus kehtestab vajalikud nõuded lõplike 
vahendite saajate kontrollile ja 
tegevjuhtkonnale strateegilise Euroopa 
investeerimissuuna teistes valdkondades 
ning selle suuna vahendajate kontrollile, 
pidades silmas kohaldatavaid avaliku korra 
või julgeolekuga seotud kaalutlusi.

Sooliselt tasakaalus juhatus kehtestab 
vajalikud nõuded lõplike vahendite saajate 
kontrollile ja tegevjuhtkonnale strateegilise 
Euroopa investeerimissuuna teistes 
valdkondades ning selle suuna vahendajate 
kontrollile, pidades silmas kohaldatavaid 
avaliku korra või julgeolekuga seotud 
kaalutlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 386
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ea) a. Maksevõime toetamise 
komponent
i. ELi tagatist võib kasutada fondide, 
eriotstarbeliste vahendite või muude 
investeerimisplatvormide EIP poolse 
rahastamise, tagamise või nendesse 
investeerimise toetamiseks, sealhulgas 
liikmesriikide tugipankade või 
finantseerimisasutuste kaudu või muul 
asjakohasel viisil, mis hõlmab 
omakapitali- ja omakapitalilaadseid 
investeeringuid ettevõtjatesse.
ii. Maksevõime toetamise komponendis 
keskendutakse eriti fondidele, 
eriotstarbelistele vahenditele või 
investeerimisplatvormidele, mis on 
suunatud liidus piiriüleselt tegutsevatele 
ettevõtjatele ja/või suure rohe- või 
digipöörde potentsiaaliga ettevõtjatele.
iii. Fondid, eriotstarbelised vahendid või 
investeerimisplatvormid pakuvad 
rahastamist kommertstingimustel või 
riigiabi ajutise raamistikuga 
kooskõlastatud tingimustel, võttes 
nõuetekohaselt arvesse maksevõime 
toetamise rahastamisvahendi 
üleeuroopalist mõõdet ning fondide ja 
teiste vahendite sõltumatut haldamist.
iv. Fondide, eriotstarbeliste vahendite või 
investeerimisplatvormide juhid tegutsevad 
kommertsalustel ja teevad 
investeerimisotsuseid või on sõltumatud 
ega ole investoritega seotud.
v. Fondide, eriotstarbeliste vahendite või 
investeerimisplatvormide sihtrühmaks 
olevaid ettevõtjaid innustatakse 
võimalikult suurel määral järgima 
minimaalseid kõrgetasemelisi sotsiaalseid 
ja keskkonnakaitse meetmeid kooskõlas 
juhatuse antavate suunistega. Sellised 
suunised peaksid sisaldama asjakohaseid 
norme, mis võimaldaksid vältida 
põhjendamatut halduskoormust, võttes 
arvesse ettevõtjate suurust ja hõlmates 
leebemaid norme VKEdele. Ettevõtjaid, 
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kel on teatav kokkupuude eelmääratletud 
keskkonnakahjuliku tegevusega, eriti ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi (ELi 
HKS) kuuluvates sektorites, innustatakse 
tulevikus kasutusele võtma rohelisele 
majandusele ülemineku kavu. Lisaks 
soovitatakse ettevõtjatel tegutseda 
digipöörde nimel. Ettevõtjatele tehakse 
ülemineku hõlbustamiseks kättesaadavaks 
tehniline abi.
vi. Selle komponendi toiminguid viiakse 
ellu vastavalt EIP sise-eeskirjale ja -
korrale. Kogu toimingu hindamiseks 
asjakohane teave tehakse juhatuse ja 
investeeringute komitee liikmetele 
kättesaadavaks.
vii. EIP tagatised või investeeringud 
hinnastatakse vastavalt artiklile 12.

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on esitada kuuenda InvestEU komponendina meedet, mille Euroopa 
Komisjon pakkus välja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi raames maksevõime 
toetamise rahastamisvahendi kaudu, ja samuti ka eelarvevahendite ettepanekut, mis kaasnes 
sellega kehtiva mitmeaastane finantsraamistiku raames. Kavatsust aidata ELi ettevõtjaid, 
kellel on makseraskusi COVID-19 kriisist tingituna, ei tohiks hüljata.

Muudatusettepanek 387
Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. InvestEU raames tuleks luua 
õiglase ülemineku skeem, mis rakenduks 
horisontaalselt kõigis poliitikaharudes. 
Õiglase ülemineku skeem koosneb 
investeeringutest, mis on suunatud 
sotsiaalsetele, majanduslikele või 
keskkonnaalastele väljakutsetele, mis 
tulenevad edenemisest 2050. aastaks ELi 
kliimaneutraalsusele ülemineku suunas ja 
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liidu kliimaeesmärgi 2030. aastaks 
saavutamisest selle hetkel kehtivas 
versioonis ning samuti toovad kasu 
piirkondadele, mis on määratletud õiglase 
ülemineku kavas, mille liikmesriik on 
koostanud vastavalt määruse [JTF 
määrus] artiklile 7.

Or. en

Muudatusettepanek 388
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Õiglase ülemineku skeem, mis on 
õiglase ülemineku mehhanismi teine 
sammas, kehtestatakse horisontaalselt 
kõigis poliitikaharudes. See skeem 
koosneb investeeringutest, mis on 
suunatud sotsiaalsetele, majanduslikele 
või keskkonnaalastele väljakutsetele, mis 
tulenevad ELi kliimaeesmärgi 2030. 
aastaks ja 2050. aastaks liidu 
kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärgi 
suunas tehtavate üleminekute protsessist.

Or. en

Muudatusettepanek 389
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1b. Sel eesmärgil uuendab komisjon 
InvestEU investeeringute suuniseid, mis 
kehtestavad InvestEU fondi kaudu 
toetavate investeerimistegevuste nõuded, 
et kaasata ka InvestEU õiglase ülemineku 
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skeemi ja selle rakendustingimusi käsitlev 
peatükk.

Or. en

Muudatusettepanek 390
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui artiklis 23 osutatud 
investeeringute komiteele esitatud 
rahastamis- või investeerimistoiming 
kuulub enam kui ühe poliitikaharu alla, 
määratakse see sellesse poliitikaharusse, 
mille alla kuulub selle peamine eesmärk 
või selle enamiku allprojektide peamine 
eesmärk, välja arvatud juhul, kui 
investeerimissuunistes on sätestatud teisiti.

2. Kui artiklis 23 osutatud 
investeeringute komiteele esitatud 
rahastamis- või investeerimistoiming 
kuulub enam kui ühe poliitikaharu alla, 
määratakse see sellesse poliitikaharusse, 
teostatakse selle osas ELi taksonoomia ja 
eriti „ei kahjusta oluliselt“ põhimõtte 
alusel taustauuring. See määratakse 
sellesse poliitikaharusse, mille alla kuulub 
selle peamine eesmärk või selle enamiku 
allprojektide peamine eesmärk, välja 
arvatud juhul, kui investeerimissuunistes 
on sätestatud teisiti.

Or. en

Muudatusettepanek 391
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Rahastamis- ja 
investeerimistegevused peavad läbima „ei 
kahjusta oluliselt“ testi nagu on 
sätestatud määruse (EL) 2020/852 
määruse artiklis 17.

Or. en
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Muudatusettepanek 392
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid hinnatakse, et teha 
kindlaks, kas neil on keskkonna-, kliima- 
või sotsiaalne mõju. Kui toimingutel on 
nimetatud mõju, siis hinnatakse neid 
kliima, keskkonna ja sotsiaalse kestlikkuse 
seisukohast, et minimeerida kahjulikku 
mõju ning maksimeerida kliima-, 
keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme kasu. 
Selleks esitavad rahastamist taotlevad 
projektiarendajad asjakohast teavet lõikes 4 
osutatud suuniste alusel. Projekte, mis 
jäävad alla suunistes kindlaks määratud 
suurust, ei hinnata. Projektid, mis ei ole 
kliimaeesmärkidega kooskõlas, ei ole 
käesoleva määruse alusel 
rahastamiskõlblikud. Kui rakenduspartner 
jõuab järeldusele, et kestlikkust ei ole vaja 
hinnata, peab ta seda investeeringute 
komiteele põhjendama.

3. Rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid hinnatakse, et teha 
kindlaks, kas neil on keskkonna-, kliima- 
või sotsiaalne mõju. Kui toimingutel on 
nimetatud mõju, siis hinnatakse neid 
kliima, keskkonna ja sotsiaalse kestlikkuse 
seisukohast, et minimeerida kahjulikku 
mõju ning maksimeerida kliima-, 
keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme kasu. 
Selleks esitavad rahastamist taotlevad 
projektiarendajad asjakohast teavet lõikes 4 
osutatud suuniste alusel. Kui 
rakenduspartner jõuab järeldusele, et 
kestlikkust ei ole vaja hinnata, peab ta seda 
investeeringute komiteele põhjendama.

Or. en

Muudatusettepanek 393
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid hinnatakse, et teha 
kindlaks, kas neil on keskkonna-, kliima- 
või sotsiaalne mõju. Kui toimingutel on 
nimetatud mõju, siis hinnatakse neid 

3. Rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid hinnatakse, et teha 
kindlaks, kas neil on keskkonna-, kliima- 
või sotsiaalne mõju. Kui toimingutel on 
nimetatud mõju, siis hinnatakse neid 
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kliima, keskkonna ja sotsiaalse kestlikkuse 
seisukohast, et minimeerida kahjulikku 
mõju ning maksimeerida kliima-, 
keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme kasu. 
Selleks esitavad rahastamist taotlevad 
projektiarendajad asjakohast teavet lõikes 4 
osutatud suuniste alusel. Projekte, mis 
jäävad alla suunistes kindlaks määratud 
suurust, ei hinnata. Projektid, mis ei ole 
kliimaeesmärkidega kooskõlas, ei ole 
käesoleva määruse alusel 
rahastamiskõlblikud. Kui rakenduspartner 
jõuab järeldusele, et kestlikkust ei ole vaja 
hinnata, peab ta seda investeeringute 
komiteele põhjendama.

kliima, keskkonna ja sotsiaalse kestlikkuse 
seisukohast, et minimeerida kahjulikku 
mõju ning maksimeerida kliima-, 
keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme kasu. 
Selleks esitavad rahastamist taotlevad 
projektiarendajad asjakohast teavet lõikes 4 
osutatud suuniste alusel. Projektid, mis ei 
ole kliimaeesmärkidega kooskõlas, ei ole 
käesoleva määruse alusel 
rahastamiskõlblikud. Kui rakenduspartner 
jõuab järeldusele, et kestlikkust ei ole vaja 
hinnata, peab ta seda investeeringute 
komiteele põhjendama. Kui projekt on 
seotud mitme sekkumisvaldkonnaga ja 
vähemalt üks neist on 
kliimaeesmärkidega kooskõlas, loetakse 
projekt abikõlblikuks käesolevas 
määruses sätestatud toetuse saamiseks 
eespool nimetatud kooskõlas olevas 
sekkumisvaldkonnas.

Or. it

Muudatusettepanek 394
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid hinnatakse, et teha 
kindlaks, kas neil on keskkonna-, kliima- 
või sotsiaalne mõju. Kui toimingutel on 
nimetatud mõju, siis hinnatakse neid 
kliima, keskkonna ja sotsiaalse kestlikkuse 
seisukohast, et minimeerida kahjulikku 
mõju ning maksimeerida kliima-, 
keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme kasu. 
Selleks esitavad rahastamist taotlevad 
projektiarendajad asjakohast teavet lõikes 4 
osutatud suuniste alusel. Projekte, mis 
jäävad alla suunistes kindlaks määratud 
suurust, ei hinnata. Projektid, mis ei ole 
kliimaeesmärkidega kooskõlas, ei ole 

3. Rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid hinnatakse, et teha 
kindlaks, kas neil on keskkonna-, kliima- 
või sotsiaalne mõju, sealhulgas mõju, mis 
kahjustab naiste ja meeste 
võrdõiguslikkust tööturul. Kui toimingutel 
on nimetatud mõju, siis hinnatakse neid 
kliima, keskkonna, võrdõiguslikkuse ja 
sotsiaalse kestlikkuse seisukohast, et 
minimeerida kahjulikku mõju ning 
maksimeerida kliima-, keskkonna-, soolise 
võrdõiguslikkuse ja sotsiaalse mõõtme 
kasu. Selleks esitavad rahastamist taotlevad 
projektiarendajad asjakohast teavet lõikes 4 
osutatud suuniste alusel. Projekte, mis 
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käesoleva määruse alusel 
rahastamiskõlblikud. Kui rakenduspartner 
jõuab järeldusele, et kestlikkust ei ole vaja 
hinnata, peab ta seda investeeringute 
komiteele põhjendama.

jäävad alla suunistes kindlaks määratud 
suurust, ei hinnata. Projektid, mis ei ole 
kliimaeesmärkidega kooskõlas, ei ole 
käesoleva määruse alusel 
rahastamiskõlblikud. Kui rakenduspartner 
jõuab järeldusele, et kestlikkust ei ole vaja 
hinnata, peab ta seda investeeringute 
komiteele põhjendama.

Or. en

Muudatusettepanek 395
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid hinnatakse, et teha 
kindlaks, kas neil on keskkonna-, kliima- 
või sotsiaalne mõju. Kui toimingutel on 
nimetatud mõju, siis hinnatakse neid 
kliima, keskkonna ja sotsiaalse kestlikkuse 
seisukohast, et minimeerida kahjulikku 
mõju ning maksimeerida kliima-, 
keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme kasu. 
Selleks esitavad rahastamist taotlevad 
projektiarendajad asjakohast teavet lõikes 4 
osutatud suuniste alusel. Projekte, mis 
jäävad alla suunistes kindlaks määratud 
suurust, ei hinnata. Projektid, mis ei ole 
kliimaeesmärkidega kooskõlas, ei ole 
käesoleva määruse alusel 
rahastamiskõlblikud. Kui rakenduspartner 
jõuab järeldusele, et kestlikkust ei ole vaja 
hinnata, peab ta seda investeeringute 
komiteele põhjendama.

3. Rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid hinnatakse, et teha 
kindlaks, kas neil on keskkonna-, kliima- 
või sotsiaalne mõju. Kui toimingutel on 
nimetatud mõju, siis hinnatakse neid 
kliima, keskkonna ja sotsiaalse kestlikkuse 
seisukohast, et ennetada kahjulikku mõju 
ning maksimeerida kliima-, keskkonna- ja 
sotsiaalse mõõtme kasu. Selleks esitavad 
rahastamist taotlevad projektiarendajad 
asjakohast teavet lõikes 4 osutatud suuniste 
alusel. Projekte, mis jäävad alla suunistes 
kindlaks määratud suurust, ei hinnata. 
Projektid, mis ei ole kliima- ja muude 
keskkonnaeesmärkidega kooskõlas ja mis 
ei vasta ELi taksonoomias kehtestatud 
kriteeriumidele, ei ole käesoleva määruse 
alusel rahastamiskõlblikud. Kui 
rakenduspartner jõuab järeldusele, et 
kestlikkust ei ole vaja hinnata, peab ta seda 
investeeringute komiteele põhjendama.

Or. en

Muudatusettepanek 396
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid hinnatakse, et teha 
kindlaks, kas neil on keskkonna-, kliima- 
või sotsiaalne mõju. Kui toimingutel on 
nimetatud mõju, siis hinnatakse neid 
kliima, keskkonna ja sotsiaalse kestlikkuse 
seisukohast, et minimeerida kahjulikku 
mõju ning maksimeerida kliima-, 
keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme kasu. 
Selleks esitavad rahastamist taotlevad 
projektiarendajad asjakohast teavet lõikes 4 
osutatud suuniste alusel. Projekte, mis 
jäävad alla suunistes kindlaks määratud 
suurust, ei hinnata. Projektid, mis ei ole 
kliimaeesmärkidega kooskõlas, ei ole 
käesoleva määruse alusel 
rahastamiskõlblikud. Kui rakenduspartner 
jõuab järeldusele, et kestlikkust ei ole vaja 
hinnata, peab ta seda investeeringute 
komiteele põhjendama.

3. Rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid hinnatakse, et teha 
kindlaks, kas neil on keskkonna-, kliima- 
või sotsiaalne mõju. Kui toimingutel on 
nimetatud mõju, siis hinnatakse neid 
kliima, keskkonna ja sotsiaalse kestlikkuse 
seisukohast, et minimeerida kahjulikku 
mõju ning maksimeerida kliima-, 
keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme kasu. 
Selleks esitavad rahastamist taotlevad 
projektiarendajad asjakohast teavet lõikes 4 
osutatud suuniste alusel. Projekte, mis 
jäävad alla suunistes kindlaks määratud 
suurust, ei hinnata. Projektid, mis ei ole 
liidu kliima- ja keskkonnaeesmärkidega 
kooskõlas, ei ole käesoleva määruse alusel 
rahastamiskõlblikud. Kui rakenduspartner 
jõuab järeldusele, et kestlikkust ei ole vaja 
hinnata, peab ta seda investeeringute 
komiteele põhjendama.

Or. en

Muudatusettepanek 397
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid hinnatakse, et teha 
kindlaks, kas neil on keskkonna-, kliima- 
või sotsiaalne mõju. Kui toimingutel on 
nimetatud mõju, siis hinnatakse neid 
kliima, keskkonna ja sotsiaalse kestlikkuse 
seisukohast, et minimeerida kahjulikku 
mõju ning maksimeerida kliima-, 
keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme kasu. 

3. Rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid hinnatakse, et teha 
kindlaks, kas neil on keskkonna-, kliima- 
või sotsiaalne mõju. Kui toimingutel on 
nimetatud mõju, siis hinnatakse neid 
kliima, keskkonna ja sotsiaalse kestlikkuse 
seisukohast, et minimeerida kahjulikku 
mõju ning maksimeerida kliima-, 
keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme kasu. 
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Selleks esitavad rahastamist taotlevad 
projektiarendajad asjakohast teavet lõikes 4 
osutatud suuniste alusel. Projekte, mis 
jäävad alla suunistes kindlaks määratud 
suurust, ei hinnata. Projektid, mis ei ole 
kliimaeesmärkidega kooskõlas, ei ole 
käesoleva määruse alusel 
rahastamiskõlblikud. Kui rakenduspartner 
jõuab järeldusele, et kestlikkust ei ole vaja 
hinnata, peab ta seda investeeringute 
komiteele põhjendama.

Selleks esitavad rahastamist taotlevad 
projektiarendajad asjakohast teavet lõikes 4 
osutatud suuniste alusel. Projekte, mis 
jäävad alla suunistes kindlaks määratud 
suurust, ei hinnata. Projektid, mis ei ole 
kliimaeesmärkidega ja/või sotsiaalsete 
eesmärkidega kooskõlas, ei ole käesoleva 
määruse alusel rahastamiskõlblikud. Kui 
rakenduspartner jõuab järeldusele, et 
kestlikkust ei ole vaja hinnata, peab ta seda 
investeeringute komiteele põhjendama.

Or. en

Muudatusettepanek 398
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid hinnatakse, et teha 
kindlaks, kas neil on keskkonna-, kliima- 
või sotsiaalne mõju. Kui toimingutel on 
nimetatud mõju, siis hinnatakse neid 
kliima, keskkonna ja sotsiaalse kestlikkuse 
seisukohast, et minimeerida kahjulikku 
mõju ning maksimeerida kliima-, 
keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme kasu. 
Selleks esitavad rahastamist taotlevad 
projektiarendajad asjakohast teavet lõikes 4 
osutatud suuniste alusel. Projekte, mis 
jäävad alla suunistes kindlaks määratud 
suurust, ei hinnata. Projektid, mis ei ole 
kliimaeesmärkidega kooskõlas, ei ole 
käesoleva määruse alusel 
rahastamiskõlblikud. Kui rakenduspartner 
jõuab järeldusele, et kestlikkust ei ole vaja 
hinnata, peab ta seda investeeringute 
komiteele põhjendama.

3. Rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid hinnatakse, et teha 
kindlaks, kas neil on keskkonna-, kliima- 
või sotsiaalne mõju. Kui toimingutel on 
nimetatud mõju, siis hinnatakse neid 
kliima, keskkonna ja sotsiaalse kestlikkuse 
seisukohast, et minimeerida kahjulikku 
mõju ning maksimeerida kliima-, 
keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme kasu. 
Selleks esitavad rahastamist taotlevad 
projektiarendajad asjakohast teavet lõikes 4 
osutatud suuniste alusel. Projekte, mis 
jäävad alla suunistes kindlaks määratud 
suurust, ei hinnata. Projektid, mis ei ole 
kliimaeesmärkide ja sotsiaalsete 
eesmärkidega kooskõlas, ei ole käesoleva 
määruse alusel rahastamiskõlblikud. Kui 
rakenduspartner jõuab järeldusele, et 
kestlikkust ei ole vaja hinnata, peab ta seda 
investeeringute komiteele põhjendama.

Or. en
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Muudatusettepanek 399
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjon töötab välja 
kestlikkussuunised, mis võimaldavad:

Or. it

Muudatusettepanek 400
Sirpa Pietikäinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjon töötab välja 
kestlikkussuunised kooskõlas ELi 
taksonoomia määruse ja liidu keskkonna- 
ja sotsiaalsete eesmärkide ja -normidega, 
mis võimaldab:

Or. en

Muudatusettepanek 401
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 402
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tagada kliimamuutustega 
kohanemiseks vastupanuvõime 
kliimamuutuse võimalikule kahjulikule 
mõjule kliimatundlikkuse ja riski 
hindamise kaudu, sealhulgas asjakohaste 
kohanemismeetmete abil, ning võtta 
kliimamuutuste leevendamiseks 
kasvuhoonegaaside heite kulu ja 
kliimamuutuste leevendamise meetmete 
positiivset mõju arvesse kulude-tulude 
analüüsis;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 403
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tagada kliimamuutustega 
kohanemiseks vastupanuvõime 
kliimamuutuse võimalikule kahjulikule 
mõjule kliimatundlikkuse ja riski 
hindamise kaudu, sealhulgas asjakohaste 
kohanemismeetmete abil, ning võtta 
kliimamuutuste leevendamiseks 
kasvuhoonegaaside heite kulu ja 
kliimamuutuste leevendamise meetmete 
positiivset mõju arvesse kulude-tulude 
analüüsis;

a) seoses kliimamuutustega 
kohanemisega tagada vastupanuvõime 
kliimamuutuse võimalikule kahjulikule 
mõjule kliimatundlikkuse ja riski 
hindamise kaudu, sealhulgas asjakohased 
kohanemismeetmed, ja seoses 
kliimamuutuste leevendamisega võtta 
kasvuhoonegaaside heite kulu ja 
kliimamuutuste leevendamise meetmete 
positiivset mõju arvesse kulude-tulude 
analüüsis, sealhulgas meetmed ja abinõud, 
mis maandavad mõju tööturule ja 
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kaitsevad töötjaid, keda 
tootmisüleminekud negatiivselt 
mõjutavad;

Or. en

Muudatusettepanek 404
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tagada kliimamuutustega 
kohanemiseks vastupanuvõime 
kliimamuutuse võimalikule kahjulikule 
mõjule kliimatundlikkuse ja riski 
hindamise kaudu, sealhulgas asjakohaste 
kohanemismeetmete abil, ning võtta 
kliimamuutuste leevendamiseks 
kasvuhoonegaaside heite kulu ja 
kliimamuutuste leevendamise meetmete 
positiivset mõju arvesse kulude-tulude 
analüüsis;

a) seoses kliimamuutustega 
kohanemisega tagada vastupanuvõime 
kliimamuutuse võimalikule kahjulikule 
mõjule kliimatundlikkuse ja riski 
hindamise kaudu, sealhulgas asjakohased 
kohanemismeetmed, ja seoses 
kliimamuutuste leevendamisega võtta 
kasvuhoonegaaside heite kulu ja 
kliimamuutuste leevendamise meetmete 
positiivset mõju arvesse kulude-tulude 
analüüsis,, sealhulgas meetmetes ja 
abinõudes, mis maandavad mõju 
tööturule ja kaitsevad töötjaid, keda 
tootmisüleminekud negatiivselt 
mõjutavad;

Or. en

Muudatusettepanek 405
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tagada kliimamuutustega 
kohanemiseks vastupanuvõime 
kliimamuutuse võimalikule kahjulikule 
mõjule kliimatundlikkuse ja riski 
hindamise kaudu, sealhulgas asjakohaste 

a) tagada kliimamuutustega 
kohanemiseks vastupanuvõime 
kliimamuutuse võimalikule kahjulikule 
mõjule kliimatundlikkuse ja riski 
hindamise kaudu, sealhulgas asjakohaste 
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kohanemismeetmete abil, ning võtta 
kliimamuutuste leevendamiseks 
kasvuhoonegaaside heite kulu ja 
kliimamuutuste leevendamise meetmete 
positiivset mõju arvesse kulude-tulude 
analüüsis;

kohanemismeetmete abil, ning võtta 
kliimamuutuste leevendamiseks 
kasvuhoonegaaside heite kulu, kohaldades 
murrangulist CO2 hinda, ja 
kliimamuutuste leevendamise meetmete 
positiivset mõju arvesse kulude-tulude 
analüüsis;

Or. en

Muudatusettepanek 406
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võtta arvesse projektide kogumõju 
looduskapitali põhikomponentidele, mis on 
seotud õhu, vee, maa ja bioloogilise 
mitmekesisusega;

b) minimeerida projektide kogumõju 
looduskapitali põhikomponentidele, mis on 
seotud õhu, vee, maa ja bioloogilise 
mitmekesisusega;

Or. en

Muudatusettepanek 407
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) Hinnata projekte vastavalt nende 
panusele liidu 2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärkidele ning hiljemalt 2040. 
aastaks liidus kasvuhoonegaaside 
netonullheiteni jõudmise eesmärgile;

Or. en
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Muudatusettepanek 408
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) hinnata projektide sotsiaalset mõju, 
sealhulgas mõju soolisele 
võrdõiguslikkusele, teatavate piirkondade 
või elanikkonnarühmade sotsiaalsele 
kaasatusele ja selliste valdkondade ja 
sektorite majandusarengule, mida 
mõjutavad struktuursed probleemid, 
näiteks vajadus vähendada majanduse 
CO2-heidet;

c) hinnata projektide sotsiaalset mõju, 
sealhulgas mõju soolisele 
võrdõiguslikkusele, teatavate piirkondade 
või elanikkonnarühmade sotsiaalsele 
kaasatusele ja selliste valdkondade ja 
sektorite majandusarengule, mida 
mõjutavad struktuursed probleemid, 
näiteks vajadus vähendada majanduse 
CO2-heidet; , sealhulgas meetmed ja 
abinõud, mis maandavad mõju tööturule 
ja kaitsevad töötajaid, keda 
tootmisüleminekud negatiivselt 
mõjutavad;

Or. en

Muudatusettepanek 409
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) hinnata projektide sotsiaalset mõju, 
sealhulgas mõju soolisele 
võrdõiguslikkusele, teatavate piirkondade 
või elanikkonnarühmade sotsiaalsele 
kaasatusele ja selliste valdkondade ja 
sektorite majandusarengule, mida 
mõjutavad struktuursed probleemid, 
näiteks vajadus vähendada majanduse 
CO2-heidet;

c) hinnata projektide sotsiaalset mõju, 
sealhulgas mõju soolisele 
võrdõiguslikkusele, teatavate piirkondade 
või elanikkonnarühmade sotsiaalsele 
kaasatusele ja selliste valdkondade ja 
sektorite majandusarengule, mida 
mõjutavad struktuursed probleemid, 
näiteks vajadus vähendada majanduse 
CO2-heidet, sealhulgas meetmed ja 
abinõud, mis maandavad mõju tööturule 
ja kaitsevad töötjaid, keda 
tootmisüleminekud negatiivselt 
mõjutavad;
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Or. en

Muudatusettepanek 410
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) hinnata projektide sotsiaalset mõju, 
sealhulgas mõju soolisele 
võrdõiguslikkusele, teatavate piirkondade 
või elanikkonnarühmade sotsiaalsele 
kaasatusele ja selliste valdkondade ja 
sektorite majandusarengule, mida 
mõjutavad struktuursed probleemid, 
näiteks vajadus vähendada majanduse 
CO2-heidet;

c) hinnata projektide sotsiaalset mõju, 
sealhulgas mõju soolisele 
võrdõiguslikkusele tööturul, teatavate 
piirkondade või elanikkonnarühmade 
sotsiaalsele kaasatusele ja selliste 
valdkondade ja sektorite 
majandusarengule, mida mõjutavad 
struktuursed probleemid, näiteks vajadus 
vähendada majanduse CO2-heidet;

Or. en

Muudatusettepanek 411
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) hinnata projektide sotsiaalset mõju, 
sealhulgas mõju soolisele 
võrdõiguslikkusele, teatavate piirkondade 
või elanikkonnarühmade sotsiaalsele 
kaasatusele ja selliste valdkondade ja 
sektorite majandusarengule, mida 
mõjutavad struktuursed probleemid, 
näiteks vajadus vähendada majanduse 
CO2-heidet;

c) hinnata projektide sotsiaalset mõju 
teatavate piirkondade sotsiaalsele 
kaasatusele ja selliste valdkondade ja 
sektorite majandusarengule, mida 
mõjutavad struktuursed probleemid, 
näiteks vajadus vähendada majanduse 
CO2-heidet;

Or. en
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Muudatusettepanek 412
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) teha kindlaks projektid, mis ei ole 
kliimaeesmärkide saavutamisega 
kooskõlas;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 413
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) teha kindlaks projektid, mis ei ole 
kliimaeesmärkide saavutamisega 
kooskõlas;

d) teha kindlaks projektid, mis ei ole 
kliimaneutraalsuse ja teiste 
keskkonnaeesmärkide saavutamisega 
kooskõlas vastavalt ELi taksonoomiale ja 
„ei kahjusta oluliselt“ põhimõttele;

Or. en

Muudatusettepanek 414
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) teha kindlaks projektid, mis ei ole 
kliimaeesmärkide saavutamisega 
kooskõlas;

d) teha kindlaks projektid, mis ei ole 
liidu keskkonna- ja kliimaeesmärkide 
saavutamisega kooskõlas;

Or. en
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Muudatusettepanek 415
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) teha kindlaks projektid, mis ei ole 
kliimaeesmärkide saavutamisega 
kooskõlas;

d) teha kindlaks projektid, mis ei ole 
kliimaeesmärkide ja/või 
sotsiaaleesmärkide saavutamisega 
kooskõlas;

Or. en

Muudatusettepanek 416
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) teha kindlaks projektid, mis ei ole 
kliimaeesmärkide saavutamisega 
kooskõlas;

d) teha kindlaks projektid, mis ei ole 
kliima- ja sotsiaaleesmärkide 
saavutamisega kooskõlas;

Or. en

Muudatusettepanek 417
Sirpa Pietikäinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) Hinnata projekte vastavalt nende 
panusele kliimaneutraalsusele 
üleminekusse, tähtajaliste ja 
teaduspõhiste eesmärkide, sealhulgas 
2030. aasta kliima- ja 
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keskkonnaeesmärkide, alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 418
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 419
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni antud suuniste põhjal 
esitavad rakenduspartnerid teabe, mida on 
vaja, et jälgida investeeringuid, mis aitavad 
kaasa liidu kliima- ja keskkonnaalaste 
eesmärkide saavutamisele.

5. Komisjoni antud suuniste põhjal 
esitavad rakenduspartnerid teabe, mida on 
vaja, et jälgida investeeringuid, mis aitavad 
kaasa liidu keskkonnaalaste eesmärkide 
saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 420
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a. Artikli 7 lõike 4 tähenduses on 
Euroopa Komisjoni poolt välja 
arendatavate kestlikkuse suuniste aluseks 
taksonoomiamääruses kehtestatud 
kriteeriumid ja need peavad olema 
kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe 
eesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 421
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Rakenduspartnerid seavad 
eesmärgiks, et vähemalt 80 % kestliku 
taristu poliitikaharu ja vähemalt 65% 
Euroopa strateegiliste investeeringute 
poliitikaharu raames tehtavatest 
investeeringutest aitavad kaasa liidu 
kliima- ja keskkonnaalaste eesmärkide 
saavutamisele. Vähemalt 30% kestliku 
taristu poliitikaharu raames tehtavatest 
investeeringutest peaksid panustama ELi 
elurikkuse strateegia aastani 2030 
eesmärkide ja sihtide saavutamisesse. 
Nende kulutuseesmärkide täitmisel 
võetakse arvesse ainult neid projekte, mis 
vastavad asjakohastele tehnilise 
taustakontrolli kriteeriumidele, mis 
arendatakse välja vastavalt määrusele 
(EL) 2020/852.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek, eriti selle teine osa, on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud 
mõjuvatel põhjustel ja on lahutamatult seotud teiste vastuvõetavate muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 422
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Rakenduspartnerid seavad 
eesmärgiks, et vähemalt 100 % kestliku 
taristu poliitikaharu ja vähemalt 60 % 
Euroopa strateegiliste investeeringute 
poliitikaharu raames tehtavatest 
investeeringutest aitavad kaasa liidu 
kliima- ja keskkonnaalaste eesmärkide 
saavutamisele ning on kooskõlas ELi 
taksonoomia ja „ei kahjusta oluliselt“ 
põhimõttega.

Or. en

Muudatusettepanek 423
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Rakenduspartnerid seavad 
eesmärgiks, et vähemalt 50 % kestliku 
taristu poliitikaharu raames tehtavatest 
investeeringutest aitavad kaasa liidu 
kliima- ja keskkonnaalaste eesmärkide 
saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 424
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 6 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 425
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6a. InvestEU fondi panust liidu 
kliima- ja keskkonnaeesmärkide 
saavutamisesse jälgitakse kasutades 
määruses, millega kehtestatakse kestlike 
investeeringute hõlbustamise raamistik, 
sätestatud kriteeriume.

Or. en

Muudatusettepanek 426
Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 33 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada käesolevat määrust, 
määrates kindlaks iga poliitikaharu 
investeerimissuunised. 
Investeerimissuunised koostatakse tihedas 
arutelus EIP grupi ja teiste võimalike 

7. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 33 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada käesolevat määrust, 
määrates kindlaks iga poliitikaharu, 
sealhulgas õiglase ülemineku kava 
investeerimissuunised. 
Investeerimissuunised koostatakse tihedas 
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rakenduspartneritega. arutelus EIP grupi ja teiste võimalike 
rakenduspartneritega.

Or. en

Muudatusettepanek 427
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 33 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada käesolevat määrust, 
määrates kindlaks iga poliitikaharu 
investeerimissuunised. 
Investeerimissuunised koostatakse tihedas 
arutelus EIP grupi ja teiste võimalike 
rakenduspartneritega.

7. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 33 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada käesolevat määrust, 
määrates kindlaks iga poliitikaharu, 
sealhulgas õiglase ülemineku kava 
investeerimissuunised. 
Investeerimissuunised koostatakse tihedas 
arutelus EIP grupi ja teiste võimalike 
rakenduspartneritega.

Or. en

Muudatusettepanek 428
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Strateegilise Euroopa 
investeerimissuuna alla kuuluvate 
kosmose- ja kaitsesektoris ning 
küberturvalisuse valdkonnas tehtavate 
rahastamis- ja investeerimistoimingute 
puhul võib investeerimissuunistega ette 
näha piirangud sellise intellektuaalomandi 
õiguste üleandmisele ja litsentsimisele, mis 
on seotud elutähtsa tehnoloogiaga ning 
liidu ja selle liikmesriikide julgeoleku 
tagamisel olulist rolli omava 

8. Strateegilise Euroopa 
investeerimissuuna alla kuuluvate 
kosmose- ja julgeolekusektoris ning 
küberturvalisuse valdkonnas tehtavate 
rahastamis- ja investeerimistoimingute 
puhul võib investeerimissuunistega ette 
näha piirangud sellise intellektuaalomandi 
õiguste üleandmisele ja litsentsimisele, mis 
on seotud elutähtsa tehnoloogiaga ning 
liidu ja selle liikmesriikide julgeoleku 
tagamisel olulist rolli omava 
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tehnoloogiaga. tehnoloogiaga.

Or. en

Muudatusettepanek 429
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi poolt vastavalt 
[[ühissätete määruse] number] artikli [10 
lõikele 1] või [[ÜPP strateegiakava] 
määruse number] artikli [75 lõikele 1] 
vabatahtlikult eraldatud summasid 
kasutatakse selle ELi tagatise osa 
eraldisteks liikmesriigi osa raames, millega 
kaetakse rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid asjaomases 
liikmesriigis, või jagatud eelarve täitmise 
alla kuuluvatest fondidest InvestEU 
nõustamiskeskusele võimaliku rahalise 
osaluse eraldamiseks. Neid summasid 
kasutatakse selleks, et aidata kaasa 
[[ühissätete määruse] number] artiklis 7 
osutatud partnerluslepingus, InvestEUd 
toetavates programmides või ÜPP 
strateegiakavas nimetatud 
poliitikaeesmärkide saavutamisele.

1. Liikmesriigi poolt vastavalt 
[[ühissätete määruse] number] artikli [10 
lõikele 1] või [[ÜPP strateegiakava] 
määruse number] artikli [75 lõikele 1] või 
vastavalt määruse [millega luuakse taaste 
ja vastupidavuse rahastamisvahend] 
kohastes taaste ja vastupidavuskavades 
ette nähtud asjakohaste meetmete 
rakendamisele vabatahtlikult eraldatud 
summasid kasutatakse selle ELi tagatise 
osa eraldisteks liikmesriigi osa raames, 
millega kaetakse rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid asjaomases 
liikmesriigis, või jagatud eelarve täitmise 
alla kuuluvatest fondidest või 
lisamaksetest, mis on tehtud vastavalt 
taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendist toetuse saamiseks 
koostatud taaste ja vastupidavuskavades 
ette nähtud asjakohaste meetmete 
rakendamisele, InvestEU 
nõustamiskeskusele võimaliku rahalise 
osaluse eraldamiseks. Neid summasid 
kasutatakse selleks, et aidata kaasa 
[[ühissätete määruse] number] artiklis 7 
osutatud partnerluslepingus, InvestEUd 
toetavates programmides või ÜPP 
strateegiakavas nimetatud 
poliitikaeesmärkide saavutamisele.

Or. en

Selgitus

Selleks et taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi alla kuuluvad vahendid oleksid 
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kättesaadavad liikmesriikide osadele, peab see olema ette nähtud liikmesriikide taaste- ja 
vastupidavuskavades ning olema kooskõlas taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi 
määruse eesmärkidega.

Muudatusettepanek 430
Nicolae Ştefănuță

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik ja komisjon sõlmivad 
osaluslepingu või muudavad seda nelja 
kuu jooksul pärast komisjoni otsust, 
millega kiidetakse heaks partnerlusleping 
vastavalt [ühissätete] määruse artikli 9 
lõikele 4 või ÜPP strateegiakava vastavalt 
määrusele [ÜPP], või samaaegselt 
komisjoni otsusega, millega muudetakse 
programmi vastavalt ühissätete määruse 
artiklile 10 või ÜPP strateegiakava 
vastavalt määruse [ÜPP] artiklile 107.

Liikmesriik ja komisjon sõlmivad 
osaluslepingu või muudavad seda kahe kuu 
jooksul pärast komisjoni otsust, millega 
kiidetakse heaks partnerlusleping vastavalt 
[ühissätete] määruse artikli 9 lõikele 4 või 
ÜPP strateegiakava vastavalt määrusele 
[ÜPP], või samaaegselt komisjoni 
otsusega, millega muudetakse programmi 
vastavalt ühissätete määruse artiklile 10 või 
ÜPP strateegiakava vastavalt määruse 
[ÜPP] artiklile 107.

Or. en

Muudatusettepanek 431
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina finantsmääruse artikli 211 
lõikest 1 on liikmesriigi osa ELi tagatise 
eraldiste määr 40 % ja seda võib iga 
osaluslepingu puhul ülespoole või 
allapoole korrigeerida, et võtta arvesse 
riske, mis on seotud finantstoodetega, 
mida kavatsetakse kasutada.

Finantsmääruse artikli 211 lõiget 1 tuleb 
täielikult austada.

Or. en
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Muudatusettepanek 432
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) erandina [finantsmääruse] 
artikli [213 lõikest 4] ei anna pärast 
käesoleva artikli lõike 3 punktis a 
osutatud eraldiste moodustamise etappi 
tehtud eraldised liikmesriigi osa raames 
ELi tagatise osa kättesaadavuse ajal alust 
vahendite iga-aastaseks täiendamiseks;

b) Finantsmääruse artikli 213 lõiget 4 
tuleb täielikult austada.

Or. en

Muudatusettepanek 433
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 434
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) maksevõime toetamise 
komponendi jaoks;

Or. en
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Selgitus

Muudatuse eesmärk on esitada kuuenda InvestEU komponendina meedet, mille Euroopa 
Komisjon pakkus välja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi raames maksevõime 
toetamise rahastamisvahendi kaudu, ja samuti ka eelarvevahendite ettepanekut, mis kaasnes 
sellega kehtiva mitmeaastane finantsraamistiku raames. Kavatsust aidata ELi ettevõtjaid, 
kellel on makseraskusi COVID-19 kriisist tingituna, ei tohiks hüljata.

Muudatusettepanek 435
Bogdan Rzońca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. 75 % ELi osas antavast ELi 
tagatisest, millele on osutatud artikli 4 
lõike 1 esimeses lõigus ja mille suurus on 
56 365 380 000 eurot, antakse EIP grupile. 
EIP grupi rahalise osaluse kogusumma on 
9 418 270 000 eurot. See osalus antakse 
sellisel viisil ja vormis, millega 
hõlbustatakse InvestEU fondi rakendamist 
ja artikli 14 lõikes 2 sätestatud eesmärkide 
saavutamist.

4. 70 % ELi osas antavast ELi 
tagatisest, millele on osutatud artikli 4 
lõike 1 esimeses lõigus ja mille suurus on 
52 607 702 000 eurot, antakse EIP grupile. 
EIP grupi rahalise osaluse kogusumma on 
9 418 270 000 eurot. See osalus antakse 
sellisel viisil ja vormis, millega 
hõlbustatakse InvestEU fondi rakendamist 
ja artikli 14 lõikes 2 sätestatud eesmärkide 
saavutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 436
Bogdan Rzońca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ülejäänud 25 % ELi osa raames 
antavast ELi tagatisest antakse teistele 
rakenduspartneritele, kelle rahaline osalus 
määratakse kindlaks tagatislepingutes.

5. Ülejäänud 30 % ELi osa raames 
antavast ELi tagatisest antakse teistele 
rakenduspartneritele, kelle rahaline osalus 
määratakse kindlaks tagatislepingutes.

Or. en
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Muudatusettepanek 437
Bogdan Rzońca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a. Kui teised rakenduspartnerid 
väljendavad olulist huvi osalemiskutse 
vastu ja see ületab allesjäänud 30 % ELi 
tagatisest, võib komisjon vahendeid ümber 
paigutada, et anda tagatis neile 
rakenduspartneritele.

Or. en

Muudatusettepanek 438
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Artikli 4 lõike 2 esimeses ja teises 
lõigus nimetatud ELi tagatise toetus 
antakse [EURI] määruse artikli 4 lõikes 6 
esitatud tingimustel. Muudel juhtudel 
võidakse ELi tagatise toetust anda 
käesoleva määrusega hõlmatud rahastamis- 
ja investeerimistoimingutele 
investeerimisperioodiks, mis lõpeb 31. 
detsembril 2027.

7. Artikli 4 lõike 2 esimeses ja teises 
lõigus nimetatud ELi tagatise toetus 
antakse tingimusel, et komisjon on 
sõlminud rakenduspartneriga 
tagatislepingu [EURI] määruse artikli 4 
lõikes 6 esitatud tähtaja jooksul. Muudel 
juhtudel võidakse ELi tagatise toetust anda 
käesoleva määrusega hõlmatud rahastamis- 
ja investeerimistoimingutele 
investeerimisperioodiks, mis lõpeb 31. 
detsembril 2027.

Or. en

Muudatusettepanek 439
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 12 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 4 lõike 2 esimeses ja teises lõigus 
osutatud ELi tagatisega seotud lepingud 
rakenduspartneri ning lõpliku vahendite 
saaja või finantsvahendaja või artikli 15 
lõike 1 punktis a osutatud muu üksuse 
vahel allkirjastatakse ühe aasta jooksul 
pärast seda, kui rakenduspartner on 
asjaomase rahastamis- või 
investeerimistoimingu heaks kiitnud. 
Muudel juhtudel allkirjastatakse lepingud 
rakenduspartneri ning lõpliku vahendite 
saaja või finantsvahendaja või artikli 15 
lõike 1 punktis a osutatud muu üksuse 
vahel 31. detsembriks 2028.

Lepingud rakenduspartneri ning lõpliku 
vahendite saaja või finantsvahendaja või 
artikli 15 lõike 1 punktis a osutatud muu 
üksuse vahel allkirjastatakse 31. 
detsembriks 2028.

Or. en

Muudatusettepanek 440
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. on kooskõlas soolise 
võrdõiguslikkuse, sooteadliku 
eelarvestamise ja soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise suunistega;

Or. en

Muudatusettepanek 441
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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1a. on vastavuses Euroopa Liidu 
taksonoomia ja „ei kahjusta oluliselt“ 
põhimõttega;

Or. en

Muudatusettepanek 442
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks liidus või liikmesriigiga 
seotud ülemeremaal või -territooriumil, 
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu 
II lisas, toimuvatele projektidele võib 
InvestEU fondist toetada järgmisi projekte 
ja tegevusi rahastamis- ja 
investeerimistoimingute kaudu muude 
poliitikaharude raames kui strateegiline 
Euroopa investeerimissuund:

2. Lisaks liidus või liikmesriigiga 
seotud ülemeremaal või -territooriumil, 
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu 
II lisas, toimuvatele projektidele võib 
InvestEU fondist toetada järgmisi projekte 
ja tegevusi rahastamis- ja 
investeerimistoimingute või maksevõime 
toetamise rahastamisvahendi kaudu 
muude poliitikaharude raames kui 
strateegiline Euroopa investeerimissuund:

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on esitada kuuenda InvestEU komponendina meedet, mille Euroopa 
Komisjon pakkus välja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi raames maksevõime 
toetamise rahastamisvahendi kaudu, ja samuti ka eelarvevahendite ettepanekut, mis kaasnes 
sellega kehtiva mitmeaastane finantsraamistiku raames. Kavatsust aidata ELi ettevõtjaid, 
kellel on makseraskusi COVID-19 kriisist tingituna, ei tohiks hüljata.

Muudatusettepanek 443
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ühes või mitmes liikmesriigis 
asuvate või asutatud üksuste osalusel 

a) ühes või mitmes liikmesriigis 
asuvate või asutatud üksuste osalusel 
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toimuvad projektid, mis ulatuvad ühte või 
mitmesse kolmandasse riiki, sealhulgas 
ühinevad riigid, kandidaatriigid ja 
potentsiaalsed kandidaadid, Euroopa 
naabruspoliitikas osalevad riigid, 
Euroopa Majanduspiirkonna riigid või 
Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni 
kuuluvad riigid, või ülemeremaale või -
territooriumile, nagu on sätestatud ELi 
toimimise lepingu II lisas, või 
assotsieerunud kolmandasse riiki, 
olenemata sellest, kas kõnealustes 
kolmandates riikides või ülemeremaades 
või -territooriumidel on olemas partner 
või mitte;

toimuvad projektid ülemeremaale või -
territooriumile, nagu on sätestatud ELi 
toimimise lepingu II lisas;

Or. en

Muudatusettepanek 444
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) rahastamis- ja 
investeerimistoimingud artiklis 5 osutatud 
kolmandates riikides, kes osalevad 
konkreetses finantstootes.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 445
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. InvestEU fond võib toetada 
rahastamis- ja investeerimistoiminguid, 

3. InvestEU fond toetab ainult 
rahastamis- ja investeerimistoiminguid, 
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millega antakse rahalisi vahendeid 
lõplikele vahendite saajatele, kes on 
õigussubjektid, mis on asutatud mis tahes 
järgmistes riikides või järgmistel 
territooriumitel:

millega antakse rahalisi vahendeid 
lõplikele vahendite saajatele, kes on 
õigussubjektid, mis on asutatud mõnes 
liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 446
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kolmas riik, mis on InvestEU 
programmiga ühinenud kooskõlas 
artikliga 5;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 447
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lõike 2 punktis a osutatud kolmas 
riik, kui see on asjakohane;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 448
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) muud kolmandad riigid, kui seda 
on vaja projekti rahastamiseks punktis a, 
b või c osutatud riigis või territooriumil.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 449
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata esimeses lõigus sätestatust, 
peavad strateegilise Euroopa 
investeerimissuuna lõplikud vahendite 
saajad ja vahendajad olema 
õigussubjektid, mis vastavad 
sissejuhatavas lauses ja teises lõigus 
sätestatud nõuetele ning kolmanda lõigu 
kohaselt artikli 7 lõike 1 punktis e 
sätestatud nõuetele.

Olenemata esimeses lõigus sätestatust, 
saavad ettevõtjad InvestEU toetust 
kasutada ainult tingimusel, et nad ei tee 
garantiiperioodi jooksul 
dividendimakseid, mittekohustuslikke 
kupongimakseid ega osta aktsiaid tagasi.

Lisaks peavad need ettevõtjad tagama, et 
InvestEU toetust saava kasusaaja ühegi 
juhatuse liikme tasu ei tohi ületada 
fikseeritud osa selle liikme tasust 
31. detsembri 2019. aasta seisuga. Isiku 
puhul, kes saab juhatuse liikmeks selle 
toetuse saamise ajal või pärast seda, 
kohaldatakse tasu ülemmäärana 
madalaimat fikseeritud tasu, mida 
juhatuse liige 31. detsembri 2019. aasta 
seisuga sai. Mingil juhul ei tohi maksta 
preemiat ega muid muutuvaid või 
samaväärseid töötasuelemente.

Or. en

Muudatusettepanek 450
Enikő Győri
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeeringud, mida toetatakse õiglase 
ülemineku fondist või õiglase ülemineku 
mehhanismi alla kuuluvast avaliku 
sektori laenurahastust on vastavalt artikli 
7 lõikele 1a rahastamiskõlbulikud juhul, 
kui toetus eelmainitud rahastutest ei ületa 
50 protsenti koguinvesteeringust.

Or. en

Selgitus

On oluline luua sünergiad õiglase ülemineku mehhanismi kolme samba vahel. Õiglase 
ülemineku fondi ja ühise tehnilise sekretariaadi rahastamise kõlbulikud kolmanda samba 
projektid võivad suurendada õiglase ülemineku mehhanismi mõju õiglase ülemineku 
piirkondades, kuna nad saaksid ühise tehnilise sekretariaadi abil investeeringuid 
võimendada.

Muudatusettepanek 451
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata esimesest lõigust võib 
maksevõime toetamise komponendi 
rahastamis- ja investeerimistoimingutega 
toetada ainult ettevõtjaid, mis on asutatud 
mõnes liikmesriigis ja tegutsevad liidus.

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on esitada kuuenda InvestEU komponendina meedet, mille Euroopa 
Komisjon pakkus välja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi raames maksevõime 
toetamise rahastamisvahendi kaudu, ja samuti ka eelarvevahendite ettepanekut, mis kaasnes 
sellega kehtiva mitmeaastane finantsraamistiku raames. Kavatsust aidata ELi ettevõtjaid, 
kellel on makseraskusi COVID-19 kriisist tingituna, ei tohiks hüljata.
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Muudatusettepanek 452
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) laenud, tagatised, edasitagatised, 
kapitalituru instrumendid, mis tahes muud 
liiki rahastamis- või krediidikvaliteedi 
parandamise instrumendid, sealhulgas 
allutatud võlainstrumendid, omakapitali- 
või kvaasiomakapitali investeeringud, mis 
antakse otseselt või kaudselt 
finantsvahendajate, fondide, 
investeerimisplatvormide või muude 
vahendite kaudu lõplikele vahendite 
saajatele;

a) laenud, tagatised, edasitagatised, 
kapitalituru instrumendid, mis tahes muud 
liiki rahastamis- või krediidikvaliteedi 
parandamise instrumendid, sealhulgas 
hübriidlaenud, allutatud võlainstrumendid, 
omakapitali-, konverteeritava omakapitali- 
või kvaasiomakapitali investeeringud, mis 
antakse otseselt või kaudselt 
finantsvahendajate, fondide, 
investeerimisplatvormide või muude 
vahendite kaudu lõplikele vahendite 
saajatele;

Or. en

Selgitus

Kuigi see osa tekstist on juba nõukoguga kokku lepitud, peegeldab käesolev muudatus 
raportööride poolt maksevõime toetamise faili osas võetud lähenemist.

Muudatusettepanek 453
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) laenud, tagatised, edasitagatised, 
kapitalituru instrumendid, mis tahes 
muud liiki rahastamis- või 
krediidikvaliteedi parandamise 
instrumendid, sealhulgas allutatud 
võlainstrumendid, omakapitali- või 
kvaasiomakapitali investeeringud, mis 
antakse otseselt või kaudselt 
finantsvahendajate, fondide, 
investeerimisplatvormide või muude 
vahendite kaudu lõplikele vahendite 

a) laenud, tagatised, edasitagatised, 
omakapitali investeeringud, mis antakse 
otseselt või kaudselt finantsvahendajate, 
fondide, investeerimisplatvormide või 
muude vahendite kaudu lõplikele vahendite 
saajatele; kõlaskeemid ja 
kvaasiomakapital arvatakse raamistikust 
välja ning keelatakse.
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saajatele;

Or. en

Muudatusettepanek 454
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Maksevõime toetamise 
komponendi alla kuuluvad kõlblikud 
instrumendid on artikli 3,2 punktis f 
osutatud ettevõtjatele antav omakapital 
või kvaasiomakapital.

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on esitada kuuenda InvestEU komponendina meedet, mille Euroopa 
Komisjon pakkus välja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi raames maksevõime 
toetamise rahastamisvahendi kaudu, ja samuti ka eelarvevahendite ettepanekut, mis kaasnes 
sellega kehtiva mitmeaastane finantsraamistiku raames. Kavatsust aidata ELi ettevõtjaid, 
kellel on makseraskusi COVID-19 kriisist tingituna, ei tohiks hüljata.

Muudatusettepanek 455
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2b. Maksevõime toetamise 
komponendi alla kuuluvad vahendajad 
peavad olema asutatud mõnes 
liikmesriigis ja tegutsema liidus. Juhatus 
sätestab vahendajate (fondid, 
eriotstarbelised vahendid jm) kontrolliga 
seotud nõuded, võttes arvesse 
kohaldatavaid avaliku korra või 
julgeoleku kaalutlusi.
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Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on esitada kuuenda InvestEU komponendina meedet, mille Euroopa 
Komisjon pakkus välja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi raames maksevõime 
toetamise rahastamisvahendi kaudu, ja samuti ka eelarvevahendite ettepanekut, mis kaasnes 
sellega kehtiva mitmeaastane finantsraamistiku raames. Kavatsust aidata ELi ettevõtjaid, 
kellel on makseraskusi COVID-19 kriisist tingituna, ei tohiks hüljata.

Muudatusettepanek 456
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) artikli 15 lõike 1 punktis a 
osutatud võlatoodete puhul:

välja jäetud

i) põhisumma ja kõik intressid ja 
summad, mis kuuluvad tasumisele 
rakenduspartnerile, kuid kes ei saa neid 
vastavalt rahastamistoimingu tingimustele 
enne makseviivituse tekkimist;
ii) restruktureerimiskahju;
iii) kahjumi, mis on tingitud muude 
vääringute kui euro kõikumistest 
turgudel, mille puhul pikaajalise 
riskimaandamise võimalused on piiratud;

Or. en

Muudatusettepanek 457
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) artikli 15 lõike 1 punktis a osutatud 
omakapitali- või kvaasiomakapitali 
investeeringute puhul: investeeritud 

b) artikli 15 lõike 1 punktis a osutatud 
omakapitali investeeringute puhul: 
investeeritud summad ja nendega seotud 
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summad ja nendega seotud 
rahastamiskulud ning muude vääringute 
kui euro kõikumisest tingitud kahju;

rahastamiskulud ning muude vääringute 
kui euro kõikumisest tingitud kahju;

Or. en

Muudatusettepanek 458
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti a alapunkt i 
kohaldamisel käsitatakse allutatud laenu 
puhul tasumise edasilükkamist, 
vähendatud makset või nõutavat väljumist 
makseviivitusena.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 459
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile ja artikli 20 kohaselt 
loodud juhatusele annab nõu nõuandekogu.

1. Komisjonile ja artikli 20 kohaselt 
loodud juhatusele annab nõu nõuandekogu, 
mis koosneb liikmetest, kes oma osaluse 
eest tasu ei saa.

Or. it

Muudatusettepanek 460
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 19 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nõuandekogu püüab tagada 
soolise tasakaalu järgmises koosseisus:

2. Nõuandekogu tagab soolise 
tasakaalu, mille puhul alaesindatud soo 
osakaal on vähemalt 40 %, järgmises 
koosseisus:

Or. en

Muudatusettepanek 461
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nõuandekogu püüab tagada 
soolise tasakaalu järgmises koosseisus:

2. Nõuandekogu tagab soolise 
tasakaalu järgmises koosseisus:

Or. en

Muudatusettepanek 462
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) Euroopa komisjon võib 
nõuandekogu liikmeks määratava 
esindaja organisatsiooni ettepanekul 
nimetada nõuandekogu liikmeks Euroopa 
sotsiaalpartnerite tööjõu poole esindaja, 
kellel ei ole hääleõigust.

Or. en

Muudatusettepanek 463
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Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – lõik -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib nõuandekogu liikmeks 
määratava esindaja organisatsiooni 
ettepanekul nimetada nõuandekogu 
liikmeks Euroopa sotsiaalpartnerite 
tööjõu poole esindaja, kellel ei ole 
hääleõigust.

Or. en

Muudatusettepanek 464
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 8 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Nõuandekogu koosolekute 
üksikasjalikud protokollid avaldatakse nii 
kiiresti kui võimalik pärast seda, kui 
nõuandekogu on need kinnitanud.

8. Nõuandekogu koosolekute 
üksikasjalikud protokollid avaldatakse 
viivitamata pärast seda, kui nõuandekogu 
on need kinnitanud.

Or. it

Muudatusettepanek 465
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi „InvestEU“ jaoks 
luuakse juhatus. Juhatus koosneb neljast 
komisjoni esindajast, kolmest EIP grupi 

1. Programmi „InvestEU“ jaoks 
luuakse juhatus. Juhatus koosneb neljast 
komisjoni esindajast, kolmest EIP grupi 
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esindajast ja kahest rakenduspartnerite (v.a 
EIP grupp) esindajast ning ühest 
eksperdist, kelle Euroopa Parlament 
nimetab hääleõiguseta liikmena. Euroopa 
Parlamendi poolt hääleõiguseta liikmena 
nimetatud ekspert ei küsi ega võta vastu 
juhiseid liidu institutsioonidelt, organitelt 
või asutustelt, ühegi liikmesriigi valitsuselt 
ega muudelt avalik-õiguslikelt või 
eraõiguslikelt organitelt ning on oma 
tegevuses täiesti sõltumatu. Ekspert täidab 
oma ülesandeid erapooletult ja InvestEU 
fondi huvides.

esindajast ja kahest rakenduspartnerite (v.a 
EIP grupp) esindajast ning ühest 
eksperdist, kelle Euroopa Parlament 
nimetab hääleõiguseta liikmena, ja tagab 
juhatuse kui terviku koosseisus soolise 
tasakaalu. Euroopa Parlamendi poolt 
hääleõiguseta liikmena nimetatud ekspert 
ei küsi ega võta vastu juhiseid liidu 
institutsioonidelt, organitelt või asutustelt, 
ühegi liikmesriigi valitsuselt ega muudelt 
avalik-õiguslikelt või eraõiguslikelt 
organitelt ning on oma tegevuses täiesti 
sõltumatu. Ekspert täidab oma ülesandeid 
erapooletult ja InvestEU fondi huvides.

Or. en

Muudatusettepanek 466
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) annab rakenduspartneritele 
strateegilisi ja praktilisi suuniseid, 
sealhulgas suuniseid finantstoodete 
väljatöötamise ning InvestEU fondi 
toimimiseks vajalike muude tööpõhimõtete 
ja menetluste kohta;

a) pärast korrapärast konsulteerimist 
nõuandekogu liikmesriikide esindajatega 
artikli 19 lõike 6 kohases eraldi formaadis 
annab rakenduspartneritele strateegilisi ja 
praktilisi suuniseid, sealhulgas suuniseid 
finantstoodete väljatöötamise ning 
InvestEU fondi toimimiseks vajalike 
muude tööpõhimõtete ja menetluste kohta;

Or. it

Muudatusettepanek 467
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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fa) määrata kindlaks II lisa 6. jao 
alapunktis d osutatud suunised.

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on esitada kuuenda InvestEU komponendina meedet, mille Euroopa 
Komisjon pakkus välja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi raames maksevõime 
toetamise rahastamisvahendi kaudu, ja samuti ka eelarvevahendite ettepanekut, mis kaasnes 
sellega kehtiva mitmeaastane finantsraamistiku raames. Kavatsust aidata ELi ettevõtjaid, 
kellel on makseraskusi COVID-19 kriisist tingituna, ei tohiks hüljata.

Muudatusettepanek 468
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kavandatud rahastamis- ja 
investeerimistoimingu kirjeldus;

a) kavandatud rahastamis- ja 
investeerimistoimingu kirjeldus ja 
kirjeldus selle kohta, kuidas need on 
vastavuses Euroopa Liidu taksonoomiaga 
ja „ei kahjusta oluliselt“ põhimõttega;

Or. en

Muudatusettepanek 469
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kuidas aitab kavandatud toiming 
kaasa ELi poliitikaeesmärkide 
saavutamisele;

b) kuidas aitab kavandatud toiming 
kaasa ELi poliitikaeesmärkide 
saavutamisele, eriti seoses 
kliimaneutraalsusele üleminekuga 
tähtajaliste ja teaduspõhiste eesmärkide, 
rohelise kokkuleppe ja teiste kestlikkuse 
eesmärkide alusel.
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Or. en

Muudatusettepanek 470
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) investeeringu mõju; f) investeeringu majanduslik, 
sotsiaalne ja keskkonnaalane mõju, eriti 
seoses töökohtade loomise ja 
kestlikkusega;

Or. en

Muudatusettepanek 471
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) investeeringu mõju; f) investeeringu mõju, eriti seoses 
töökohtade loomise ja kestlikkusega;

Or. en

Muudatusettepanek 472
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) investeeringu mõju; f) investeeringu mõju, sealhulgas 
keskkonnale;

Or. en
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Muudatusettepanek 473
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ga) kestlikkuse indikaatorid nagu on 
kehtestatud jätkusuutlikkust käsitleva 
teabe avalikustamise määruses;

Or. en

Muudatusettepanek 474
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 33 käesoleva määruse 
täiendamiseks vastu delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse 
tulemustabeli lisaelemendid, sealhulgas 
üksikasjalikud reeglid rakenduspartnerite 
kasutatava tulemustabeli kohta.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 475
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kontrollib, kas muude 
rakenduspartnerite kui EIP kavandatud 

1. Komisjon kontrollib, kas muude 
rakenduspartnerite kui EIP kavandatud 
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rahastamis- ja investeerimistoimingud on 
kooskõlas liidu õiguse ja poliitikaga.

rahastamis- ja investeerimistoimingud on 
kooskõlas liidu õiguse ja poliitikaga, kaasa 
arvatud soolise võrdõiguslikkuse 
põhimõttega.

Or. en

Muudatusettepanek 476
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) Tagada jätkusuutliku taristu 
poliitikaharu artikli 7 lõikes 6 ja kliima- 
ja keskkonnaalaste kulueesmärkide 
saavutamine 

Or. en

Muudatusettepanek 477
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) konsulteerida kõigi huvipooltega;

Or. en

Muudatusettepanek 478
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 3 – punkt i a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) soolise tasakaalu tagamiseks peaks 
investeeringute komitee võtma kohustuse 
võtta vastu strateegiad ja menetlused, et 
tagada komitees sooline tasakaal.

Or. en

Muudatusettepanek 479
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaks korda aastas esitab investeeringute 
komitee Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule loetelu kõigist eelneva kuue kuu 
jooksul tehtud investeeringute komitee 
järeldustest ja nendega seoses avaldatud 
tulemustabelid. Kõnealune loetelu hõlmab 
ka otsuseid, millega keelduti ELi tagatise 
andmisest, ja selle suhtes kohaldatakse 
rangeid konfidentsiaalsusnõudeid.

Kaks korda aastas esitab investeeringute 
komitee Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule loetelu kõigist eelneva kuue kuu 
jooksul tehtud investeeringute komitee 
järeldustest ja nendega seoses avaldatud 
tulemustabelid. Kõnealune loetelu hõlmab 
ka otsuseid, millega keelduti ELi tagatise 
andmisest ja teavet artikli 7 lõikes 6 
sätestatud kliima- ja keskkonnaalaste 
kulutuseesmärkide suunas edenemise 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 480
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Investeeringute komitee vastutab 
alates oma asutamise kuupäevast ka ELi 
tagatise määruse (EL) 2015/1017 kohase 
kasutamise heakskiitmise eest kuni selle 

8. Investeeringute komitee vastutab 
alates oma asutamise kuupäevast ka ELi 
tagatise määruse (EL) 2015/1017 kohase 
kasutamise heakskiitmise eest kuni selle 
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määruse kohase investeerimisperioodi 
lõpuni. Kõnealuse määruse kohaseid 
ettepanekuid hinnatakse nimetatud 
määruses sätestatud kriteeriumide alusel. 
Neid ettepanekuid hindavad 
investeeringute komitee koosseisud, mis 
vastutavad kestliku taristu poliitikaharu ja 
strateegilise Euroopa investeerimissuuna 
eest. Nende ettepanekute suhtes artiklit 22 
ei kohaldata.

määruse kohase investeerimisperioodi 
lõpuni. Kõnealuse määruse kohaseid 
ettepanekuid hinnatakse nimetatud 
määruses sätestatud kriteeriumide alusel. 
Neid ettepanekuid hindavad 
investeeringute komitee koosseisud, mis 
vastutavad kestliku taristu poliitikaharu ja 
strateegilise Euroopa investeerimissuuna 
eest. Kõik otsuste tegemisel ja projektide 
valimisel osalevad organid tegutsevad 
läbipaistvuse, vastutuse ja sidusrühmade, 
sealhulgas kodanikuühiskonna 
organisatsioonide tagatud osalemise 
põhimõtete kohaselt. Need organid 
peaksid koosnema erineva tehnilise 
taustaga sõltumatutest ekspertidest, 
sealhulgas kliimaeksperdid, ning püüdma 
saavutada soolist tasakaalu. Teave 
projektide, valikumenetluse ja otsuste 
tegemise kohta avaldatakse, võttes samal 
ajal arvesse tundlikku äriteavet.

Or. en

Muudatusettepanek 481
Victor Negrescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon loob InvestEU 
nõustamiskeskuse. InvestEU 
nõustamiskeskus annab nõustamistuge 
investeerimisprojektide 
kindlakstegemiseks, ettevalmistamiseks, 
arendamiseks, struktureerimiseks, 
hankimiseks ja rakendamiseks ning aitab 
suurendada projektiarendajate ja 
finantsvahendajate suutlikkust rakendada 
rahastamis- ja investeerimistoiminguid. 
Selline toetus võib hõlmata projekti 
elutsükli või toetatava üksuse rahastamise 
mis tahes etappi.

1. Komisjon loob InvestEU 
nõustamiskeskuse. InvestEU 
nõustamiskeskus annab nõustamistuge 
investeerimisprojektide 
kindlakstegemiseks, ettevalmistamiseks, 
arendamiseks, struktureerimiseks, 
hankimiseks ja rakendamiseks ning aitab 
suurendada projektiarendajate ja 
finantsvahendajate suutlikkust rakendada 
rahastamis- ja investeerimistoiminguid. 
Selline toetus võib hõlmata projekti 
elutsükli või toetatava üksuse rahastamise 
mis tahes etappi. Kavandada tuleks 
spetsiaalne mitmekeelne veebileht, mis 
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pakub tuge ja teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 482
Victor Negrescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Haridus ja koolitus esindavad mis 
tahes ELi tasandi kestliku taaste 
põhitunnust, kuna tegu on sektoriga, mis 
sai COVID-19 pandeemia kontekstis 
tugevalt lüüa. Programm „InvestEU“ 
peaks aitama tugevdada selle pikaajalist 
konkurentsivõimet, toetades kestlikku, 
innovaatilist ja digiharidust ja -koolitust 
soodustavaid meetmeid. Eritoetus tuleks 
ette näha valdkonna VKEde ja 
organisatsioonide jaoks, kes vajavad 
rahastamist oma tegevuste jätkamiseks ja 
arendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 483
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) aitab vajaduse korral 
projektiarendajatel arendada oma projekte 
nii, et need vastaksid artiklites 3 ja 7 
sätestatud eesmärkidele ja artiklis 13 
sätestatud kõlblikkuskriteeriumidele, ja 
hõlbustab üleeuroopalist huvi pakkuvate 
tähtsate projektide arendamist ja 
väikesemahuliste projektide koondamist, 

c) aitab vajaduse korral 
projektiarendajatel, eriti kohalikel 
omavalitsustel ja kogukondadel, arendada 
oma projekte nii, et need vastaksid 
artiklites 3 ja 7 sätestatud eesmärkidele ja 
artiklis 13 sätestatud 
kõlblikkuskriteeriumidele, ja hõlbustab 
üleeuroopalist huvi pakkuvate tähtsate 
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sealhulgas käesoleva lõike punktis f 
osutatud investeerimisplatvormide kaudu, 
tingimusel et selline abi ei mõjuta 
investeeringute komitee järeldusi sellistele 
projektidele ELi tagatise andmise kohta;

projektide ja strateegiliste liitude 
arendamist vastavalt liidu kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidele, pöörates erilist 
tähelepanu määrusele, millega 
kehtestatakse kestlike investeeringute 
hõlbustamise raamistik ja suurendatakse 
läbipaistvust nende rakendamisel, ja 
väikesemahuliste projektide koondamisele, 
sealhulgas käesoleva lõike punktis f 
osutatud investeerimisplatvormide kaudu, 
tingimusel et selline abi ei mõjuta 
investeeringute komitee järeldusi sellistele 
projektidele ELi tagatise andmise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 484
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) aitab vajaduse korral 
projektiarendajatel arendada oma projekte 
nii, et need vastaksid artiklites 3 ja 7 
sätestatud eesmärkidele ja artiklis 13 
sätestatud kõlblikkuskriteeriumidele, ja 
hõlbustab üleeuroopalist huvi pakkuvate 
tähtsate projektide arendamist ja 
väikesemahuliste projektide koondamist, 
sealhulgas käesoleva lõike punktis f 
osutatud investeerimisplatvormide kaudu, 
tingimusel et selline abi ei mõjuta 
investeeringute komitee järeldusi sellistele 
projektidele ELi tagatise andmise kohta;

c) aitab vajaduse korral 
projektiarendajatel arendada oma projekte 
nii, et need vastaksid artiklites 3 ja 7 
sätestatud eesmärkidele ja artiklis 13 
sätestatud kõlblikkuskriteeriumidele, ja 
hõlbustab üleeuroopalist huvi pakkuvate 
tähtsate projektide arendamist ning 
hõlbustab kõige enam mõjutatud 
piirkondade õiglast üleminekut vähese 
CO2 heitega majandusele ja 
väikesemahuliste projektide koondamist, 
sealhulgas käesoleva lõike punktis f 
osutatud investeerimisplatvormide kaudu, 
tingimusel et selline abi ei mõjuta 
investeeringute komitee järeldusi sellistele 
projektidele ELi tagatise andmise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 485
Sirpa Pietikäinen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) hõlbustab koostööplatvormide 
loomist vastastikuseks teabevahetuseks 
ning andmete, oskusteabe ja parimate 
tavade jagamiseks, et toetada projektide 
väljatöötamist ja valdkonna arendamist;

e) hõlbustab koostööplatvormide 
loomist vastastikuseks teabevahetuseks 
ning andmete, oskusteabe ja parimate 
tavade jagamiseks, et toetada projektide 
väljatöötamist ja valdkonna arendamist 
ning kohaliku tasandi projektide 
toetamise keskusi, mis toovad kokku 
innovaatorid, projektide toetajad ja 
rahastajad;

Or. en

Muudatusettepanek 486
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) toetab suutlikkuse suurendamise 
meetmeid, et arendada organisatsioonilist 
suutlikkust, oskusi ja protsesse ning 
kiirendada organisatsioonide 
investeerimisvalmidust, et ametiasutused ja 
projektiarendajad saaksid koostada 
investeerimisprojektide loetelud, töötada 
välja rahastamismehhanismid ja 
investeerimisplatvormid ja juhtida projekte 
ning et finantsvahendajad saaksid 
rakendada rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid selliste üksuste 
toetuseks, kellel on raskusi juurdepääsul 
rahastusele, sealhulgas toetades 
riskianalüüsi suutlikkuse arendamist või 
valdkondlike teadmiste täiendamist;

h) toetab suutlikkuse suurendamise 
meetmeid, et arendada organisatsioonilist 
suutlikkust, oskusi ja protsesse ning 
kiirendada organisatsioonide 
investeerimisvalmidust, et ametiasutused ja 
projektiarendajad saaksid koostada 
investeerimisprojektide loetelud, töötada 
välja rahastamismehhanismid ja 
investeerimisplatvormid ja juhtida projekte 
ning et finantsvahendajad saaksid 
rakendada rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid selliste üksuste 
toetuseks, kellel on raskusi juurdepääsul 
rahastusele, sealhulgas toetades 
riskianalüüsi suutlikkuse arendamist või 
valdkondlike teadmiste täiendamist; 
Asutab kohaliku ja regionaalse tasandi 
projektide toetamise keskused, mis toovad 
kokku innovaatorid, projektide toetajad ja 
rahastajad ning aitavad projektidel 
rahastamiskõlblikuks saada.
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Or. en

Muudatusettepanek 487
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ia) annab tuge maksevõime toetamise 
komponendi rahastamis- ja 
investeerimistoimingute jaoks;

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on esitada kuuenda InvestEU komponendina meedet, mille Euroopa 
Komisjon pakkus välja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi raames maksevõime 
toetamise rahastamisvahendi kaudu, ja samuti ka eelarvevahendite ettepanekut, mis kaasnes 
sellega kehtiva mitmeaastane finantsraamistiku raames. Kavatsust aidata ELi ettevõtjaid, 
kellel on makseraskusi COVID-19 kriisist tingituna, ei tohiks hüljata.

Muudatusettepanek 488
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon sõlmib iga 
nõustamispartneriga nõustamislepingu ühe 
või mitme nõustamisalgatuse 
rakendamiseks. Lõikes 2 osutatud teenuste 
eest võib nõuda tasu, et katta osa nende 
teenuste osutamise kuludest, välja arvatud 
riiklikele projektiarendajatele või 
mittetulundusühingutele osutatavate 
teenuste puhul, mis on tasuta, kui see on 
põhjendatud. Lõike 2 kohaste VKEdele 
osutatavate teenuste eest võetavad tasud 
võivad moodustada kõnealuste teenuste 
osutamisega seotud kuludest kuni ühe 

4. Komisjon sõlmib iga 
nõustamispartneriga nõustamislepingu ühe 
või mitme nõustamisalgatuse 
rakendamiseks. Lõikes 2 osutatud teenuste 
eest võib nõuda tasu, et katta osa nende 
teenuste osutamise kuludest, välja arvatud 
riiklikele projektiarendajatele või 
mittetulundusühingutele osutatavate 
teenuste puhul, mis on tasuta, kui see on 
põhjendatud. Lõike 2 kohaste VKEdele 
osutatavate teenuste eest võetavad tasud 
võivad moodustada kõnealuste teenuste 
osutamisega seotud kuludest kuni ühe 
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kolmandiku. neljandiku.

Or. it

Muudatusettepanek 489
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24a
Nõustamisteenuste ja tehnilise abi 

rahastamine
Kuni 100 000 000 eurot tehakse 
kättesaadavaks selliste kulude katmiseks, 
nõustamisteenuste ning tehnilise ja 
haldusabi jaoks, mis on seotud 
maksevõime toetamise komponendi 
eesmärkidel fondide, eriotstarbeliste 
vahendite, investeerimisplatvormide ja 
muude vahendite loomise ja haldamisega, 
sh artikli 14 lõike 2 punktis i osutatud toe 
andmisega, keskendudes eriti just 
liikmesriikidele, kus aktsiaturud on 
vähem arenenud. Tehniline abi on 
kättesaadav ka sellest komponendist 
rahastatavate ettevõtjate rohe- ja 
digipöörde toetamiseks.
Komisjon rakendab selle summa liidu 
eelarve otsese või kaudse täitmise raames, 
nagu on osutatud finantsmääruse 
artikli 62 lõike 1 punktides a ja c.
Esimeses lõigus osutatud summast 80 000 
000 eurot käsitletakse sihtotstarbelise 
välistuluna vastavalt finantsmääruse 
artikli 21 lõikele 5 ja selle suhtes 
kohaldatakse [Euroopa Liidu 
taasterahastu] määruse artikli 4 lõikeid 4 
ja 8.

Or. en
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Selgitus

Muudatuse eesmärk on esitada kuuenda InvestEU komponendina meedet, mille Euroopa 
Komisjon pakkus välja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi raames maksevõime 
toetamise rahastamisvahendi kaudu, ja samuti ka eelarvevahendite ettepanekut, mis kaasnes 
sellega kehtiva mitmeaastane finantsraamistiku raames. Kavatsust aidata ELi ettevõtjaid, 
kellel on makseraskusi COVID-19 kriisist tingituna, ei tohiks hüljata.

Muudatusettepanek 490
Victor Negrescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlamendi või nõukogu 
taotluse korral annab juhatuse esimees 
taotluse esitanud institutsioonile aru 
InvestEU fondi tulemustest, osaledes muu 
hulgas Euroopa Parlamendis toimuval 
kuulamisel.

1. Euroopa Parlamendi või nõukogu 
taotluse korral annab juhatuse esimees 
taotluse esitanud institutsioonile aru 
InvestEU fondi tulemustest, osaledes muu 
hulgas Euroopa Parlamendis toimuval 
kuulamisel. Perioodilised hindamised 
tuleks esitada Euroopa Parlamendile ja 
muuta avalikuks.

Or. en

Muudatusettepanek 491
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlamendi või nõukogu 
taotluse korral annab juhatuse esimees 
taotluse esitanud institutsioonile aru 
InvestEU fondi tulemustest, osaledes muu 
hulgas Euroopa Parlamendis toimuval 
kuulamisel.

1. Euroopa Parlamendi või nõukogu 
taotluse korral annavad juhatuse esimees 
ja investeeringute komitee: esimees 
taotluse esitanud institutsioonile aru 
InvestEU fondi tulemustest, osaledes muu 
hulgas Euroopa Parlamendis toimuval 
kuulamisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 492
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhatuse esimees vastab Euroopa 
Parlamendi või nõukogu poolt InvestEU 
fondile esitatud küsimustele kas suuliselt 
või kirjalikult viie nädala jooksul alates 
küsimuse saamisest.

2. Juhatuse esimees ja investeeringute 
komitee esimees vastavad Euroopa 
Parlamendi või nõukogu poolt InvestEU 
fondile esitatud küsimustele kas suuliselt 
või kirjalikult viie nädala jooksul alates 
küsimuse saamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 493
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Näitajad, mille abil antakse aru 
artiklis 3 sätestatud programmi „InvestEU“ 
üld- ja konkreetsete eesmärkide 
saavutamisel tehtud edusammude kohta, on 
esitatud III lisas.

1. Näitajad, mille abil antakse aru 
artiklis 3 sätestatud programmi „InvestEU“ 
üld- ja konkreetsete eesmärkide 
saavutamisel tehtud edusammude kohta, on 
esitatud III lisas. Need peaksid kajastama 
sootundlikke andmeid ja olema võimaluse 
korral kavandatud sootundlikul viisil, 
mida kasutatakse soolise mõju 
hindamisel. Sel viisil hõlmab järelevalve 
ka lünki feminiseerunud sektorites ning 
käsitleb naiste ja meeste võrdseid 
võimalusi ja võrdset kohtlemist tööturul.

Or. en

Muudatusettepanek 494
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Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Näitajad, mille abil antakse aru 
artiklis 3 sätestatud programmi „InvestEU“ 
üld- ja konkreetsete eesmärkide 
saavutamisel tehtud edusammude kohta, on 
esitatud III lisas.

1. Kestlikkusnäitajad, mille abil 
antakse aru ELi taksonoomia 
sõelumistingimuste täitmise ja artiklis 3 
sätestatud programmi „InvestEU“ üld- ja 
konkreetsete eesmärkide saavutamisel 
tehtud edusammude kohta, on esitatud III 
lisas, eelkõige kliimaneutraalsuse, 
ringmajanduse ja teiste 
keskkonnaeesmärkide saavutamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 495
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tulemusaruannete süsteemiga 
tagatakse, et programmi rakendamise ja 
tulemuste seireks vajalikke andmeid 
kogutakse tõhusalt, tulemuslikult ja 
õigeaegselt ning need võimaldavad riski- ja 
tagatisportfelli piisavat järelevalvet. 
Selleks kehtestatakse rakenduspartneritele, 
nõustamispartneritele ja muudele liidu 
rahaliste vahendite saajatele 
proportsionaalsed aruandlusnõuded, nagu 
see on asjakohane.

2. Tulemusaruannete süsteemiga 
tagatakse, et programmi rakendamise ja 
tulemuste seireks vajalikke andmeid 
kogutakse tõhusalt, tulemuslikult ja 
õigeaegselt ning need võimaldavad riski- ja 
tagatisportfelli piisavat järelevalvet ja ka 
soolise mõju hindamist. Selleks 
kehtestatakse rakenduspartneritele, 
nõustamispartneritele ja muudele liidu 
rahaliste vahendite saajatele 
proportsionaalsed aruandlusnõuded, nagu 
see on asjakohane.

Or. en

Muudatusettepanek 496
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
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fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon annab programmi 
„InvestEU“ rakendamise kohta aru 
vastavalt finantsmääruse artiklitele 241 ja 
250. Kooskõlas finantsmääruse artikli 41 
lõikega 5 esitatakse aastaaruandes teave 
programmi rakendamise taseme kohta, 
hinnates seda programmi eesmärkide ja 
tulemusnäitajate alusel. Selleks esitab iga 
rakenduspartner igal aastal teabe, mida on 
vaja, et komisjon saaks täita oma 
aruandluskohustusi, sealhulgas teabe ELi 
tagatise toimimise kohta.

3. Komisjon annab programmi 
„InvestEU“ rakendamise kohta aru 
vastavalt finantsmääruse artiklitele 241 ja 
250. Kooskõlas finantsmääruse artikli 41 
lõikega 5 esitatakse aastaaruandes teave 
programmi rakendamise taseme kohta, 
hinnates seda programmi eesmärkide ja 
tulemusnäitajate alusel. Selleks esitab iga 
rakenduspartner igal aastal teabe, mida on 
vaja, et komisjon saaks täita oma 
aruandluskohustusi, sealhulgas teabe ELi 
tagatise toimimise kohta. Vajaduse korral 
tuleks neile aastaaruannetele lisada 
käesoleva määruse muutmise 
seadusandlikud ettepanekud.

Or. en

Muudatusettepanek 497
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 5 – taane 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- Maksevõime toetamise 
komponendi alla kuuluvatest meetmetest 
raporteeritakse eraldi, vastavalt 
vajadusele ja tagatislepingus sätestatule.

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on esitada kuuenda InvestEU komponendina meedet, mille Euroopa 
Komisjon pakkus välja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi raames maksevõime 
toetamise rahastamisvahendi kaudu, ja samuti ka eelarvevahendite ettepanekut, mis kaasnes 
sellega kehtiva mitmeaastane finantsraamistiku raames. Kavatsust aidata ELi ettevõtjaid, 
kellel on makseraskusi COVID-19 kriisist tingituna, ei tohiks hüljata.
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Muudatusettepanek 498
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi „InvestEU“ hindamised 
toimuvad nii, et nende tulemusi saaks õigel 
ajal kasutada otsustamisprotsessis.

1. Programmi „InvestEU“ hindamised 
peaksid hõlmama projekti või tegevuse 
keskkonnamõju vastavalt kooskõlastatud 
kestlikkusnäitajatele, loodusliku kapitali 
arvestusele, elutsükli analüüsile, 
kliimamuutustega seotud kulutuste 
jälgimisele ja kestlikkuskontrolli ja 
toimuvad nii, et nende tulemusi saaks õigel 
ajal kasutada otsustamisprotsessis.

Or. en

Muudatusettepanek 499
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon esitab 30. septembriks 
2024 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
sõltumatu vahehindamise aruande 
programmi „InvestEU“ ja eelkõige ELi 
tagatise kasutamise, artikli 10 lõike 1 
punktide b ja c kohaste EIP grupi 
kohustuste täitmise, artikli 12 lõigetes 4 ja 
5 sätestatud ELi tagatise jaotamise, 
InvestEU nõustamiskeskuse rakendamise, 
artikli 10 lõike 1 punkti d alapunktis i 
sätestatud eelarveeraldiste ja artikli 7 lõike 
6 kohta. Eelkõige peab hindamine näitama, 
kuidas on rakenduspartnerite ja 
nõustamispartnerite kaasamine programmi 
„InvestEU“ rakendamisesse aidanud 
saavutada programmi „InvestEU“ 

2. Komisjon esitab 30. septembriks 
2024 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
sõltumatu vahehindamise aruande 
programmi „InvestEU“ ja eelkõige ELi 
tagatise kasutamise, artikli 10 lõike 1 
punktide b ja c kohaste EIP grupi 
kohustuste täitmise, artikli 12 lõigetes 4 ja 
5 sätestatud ELi tagatise jaotamise, 
InvestEU nõustamiskeskuse rakendamise, 
artikli 10 lõike 1 punkti d alapunktis i 
sätestatud eelarveeraldiste ja artikli 7 lõike 
6 kohta. Eelkõige peab hindamine näitama, 
kuidas on rakenduspartnerite ja 
nõustamispartnerite kaasamine programmi 
„InvestEU“ rakendamisesse aidanud 
saavutada programmi „InvestEU“ 



AM\1212517ET.docx 327/365 PE657.232v01-00

ET

eesmärke ning ELi poliitikaeesmärke, eriti 
seoses toetatud rahastamis- ja 
investeerimistoimingute lisaväärtuse ning 
geograafilise ja valdkondliku tasakaaluga. 
Hindamise käigus hinnatakse ka artikli 7 
lõike 3 kohase kestlikkuskontrolli 
kohaldamist ja artikli 7 lõike 1 punktis c 
osutatud VKEde poliitikaharu raames 
VKEdele keskendumist.

eesmärke ning ELi poliitikaeesmärke, eriti 
seoses toetatud rahastamis- ja 
investeerimistoimingute lisaväärtuse ning 
geograafilise ja valdkondliku tasakaaluga. 
Hindamise käigus hinnatakse ka artikli 7 
lõike 3 kohase kestlikkuskontrolli 
kohaldamist ja artikli 7 lõike 1 punktis c 
osutatud VKEde poliitikaharu raames 
VKEdele keskendumist. Vajaduse korral 
lisatakse vahearuandele määruse 
muutmise seadusandlikud ettepanekud.

Or. en

Muudatusettepanek 500
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Läbipaistvus ja nähtavus (Muudatus ei puuduta eestikeelset 
versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 501
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rakenduspartnerid ja 
nõustamispartnerid tunnistavad liidu 
rahaliste vahendite päritolu ja tagavad 
liidu rahastuse nähtavuse (eriti meetmete 
ja nende tulemuste kajastamisel), andes 
eri sihtrühmadele, sealhulgas meediale ja 
üldsusele, selle kohta sidusat, 
tulemuslikku ja suunatud teavet.

välja jäetud
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Esimese lõigu nõuete kohaldamisel 
kaitse- ja kosmosesektori projektide 
suhtes järgitakse konfidentsiaalsus- või 
saladuse hoidmise kohustusi.

Or. it

Muudatusettepanek 502
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu nõuete kohaldamisel kaitse- 
ja kosmosesektori projektide suhtes 
järgitakse konfidentsiaalsus- või saladuse 
hoidmise kohustusi.

Esimese lõigu nõuete kohaldamisel 
julgeoleku- ja kosmosesektori projektide 
suhtes järgitakse konfidentsiaalsus- või 
saladuse hoidmise kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 503
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon avaldab oma veebiportaalis 
teabe rahastamis- ja 
investeerimistoimingute kohta, sealhulgas 
teabe projektide oodatud mõju ja nendest 
saadud kasu kohta, võttes arvesse 
konfidentsiaalse ja tundliku äriteabe 
kaitset. Rakenduspartnerid ja teised liidu 
rahastamisvahendite saajad teevad 
kooskõlas asjaomase 
läbipaistvuspoliitikaga ning 
dokumentidele ja teabele juurdepääsu 
ning andmekaitset käsitlevate liidu 
normidega oma veebisaidil ennetavalt ja 
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süstemaatiliselt avalikkusele 
kättesaadavaks teabe kõigi programmi 
kohaselt toetatavate rahastamis- ja 
investeerimistoimingute kohta, sealhulgas 
selle kohta, kuidas need projektid aitavad 
kaasa käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamisele ja nõuete järgimisele.

Or. en

Muudatusettepanek 504
Victor Negrescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Läbipaistvuse suurendamiseks 
peaks instrumendil olema avalik 
andmebaas, mis sisaldab teavet seoses 
liikmesriikide kohta tehtud eraldistega ja 
mis peaks sisalduma Euroopa Komisjoni 
Finantsläbipaistvuse süsteemis (FTS).

Or. en

Muudatusettepanek 505
Frances Fitzgerald

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandina finantsmääruse artikli 209 
lõike 3 esimesest ja viimasest lõigust võib 
käesoleva määruse IV lisas osutatud 
programmide raames kehtestatud 
rahastamisvahenditega seotud tulusid, 
tagasimakseid ja sissenõutud summasid 
kasutada käesoleva määruse kohase ELi 
tagatise eraldisteks, võttes arvesse määruse 
[avaliku sektori laenurahastu] artiklit 4.

1. Erandina finantsmääruse artikli 209 
lõike 3 esimesest ja neljandast lõigust 
kasutatakse käesoleva määruse IV lisas 
osutatud programmide raames kehtestatud 
rahastamisvahenditega seotud mis tahes 
tulusid, tagasimakseid ja sissenõutud 
summasid käesoleva määruse kohase ELi 
tagatise eraldisteks.
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Or. en

Selgitus

Õiglase ülemineku mehhanismi alla kuuluva avaliku sektori laenurahastu määruse 
eesmärgiks on toetada avaliku sektori üksusi ja seda tuleks rahastada liidu eelarvest.

Muudatusettepanek 506
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Kõik käesoleva määruse IV lisas 
viidatud finantsinstrumendid ja määruse 
(EL) 2015/1017 poolt kehtestatud ELi 
tagatise, määruse (EL) 2015/1017 poolt 
kehtestatud eelarvetagatis võivad, kui see 
on kohaldatav ja eelneva hindamise 
alusel, olla käesolevas määruses 
sätestatutega ühendatud.

Or. en

Muudatusettepanek 507
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Rakenduspartnerid võivad 
komisjonile esitada rahastamis- ja 
investeerimistoimingud, mille nad 
kiidavad heaks ajavahemikul asjakohase 
tagatislepingu sõlmimisest kuni 
investeeringute komitee kõigi liikmete 
esmakordse ametissenimetamiseni pärast 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

Or. en
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Muudatusettepanek 508
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Kõik käesoleva määruse IV lisas 
viidatud finantsinstrumendid ja määruse 
(EL) 2015/1017 poolt kehtestatud 
eelarvetagatis võivad, kui see on 
kohaldatav ja eelneva hindamise alusel, 
olla käesolevas määruses sätestatutega 
ühendatud.

Or. en

Muudatusettepanek 509
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3b. Erandina finantsmääruse artikli 
209 lõike 3 teisest ja kolmandast lõigust 
võib käesoleva määruse IV lisas osutatud 
programmide raames kehtestatud 
rahastamisvahenditega seotud tulusid ja 
tagasimakseid ning määrusega (EL) 
2015/2017 kehtestatud eelarvetagatist, mis 
on ühendatud käesoleva määruse alusel 
kooskõlas artikli 34 lõikele 4 kehtestatud 
ELi tagatisega, moodustada, vastavalt, 
sihtostarbelise sisetulu käesoleva 
määrusega kehtestatud ELi tagatise 
finantsmääruse artikli 21 lõike 5 
tähenduses ja käesoleva määrusega 
kehtestatud ELi tagatise tagasimaksed.

Or. en

Muudatusettepanek 510
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Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3b. Komisjon hindab lõikes 3a 
viidatud tegevusi ja otsustab, kas ELi 
tagatis laieneb neile.

Or. en

Muudatusettepanek 511
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3c. Rakenduspartnerid võivad 
komisjonile esitada rahastamis- ja 
investeerimistoimingud, mille nad 
kiidavad heaks ajavahemikul asjakohase 
tagatislepingu sõlmimisest kuni 
investeeringute komitee kõigi liikmete 
esmakordse ametissenimetamiseni pärast 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 512
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3c. Rakenduspartnerid võivad 
komisjonile esitada rahastamis- ja 
investeerimistoimingud, mille nad 
kiidavad heaks ajavahemikul käesoleva 
määruse jõustumisest kuni asjakohase 
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tagatislepingu sõlmimiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 513
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3d. Komisjon hindab lõikes 3c 
viidatud tegevusi ja otsustab, kas ELi 
tagatis laieneb neile alates vastavate 
tagatislepingute sõlmimise kuupäevast, 
pärast mida võivad partnerid allkirjastada 
rahastamis- ja investeerimistoimingud.

Or. en

Muudatusettepanek 514
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3d. Komisjon hindab lõikes 6 viidatud 
tegevusi ja otsustab, kas ELi tagatis 
laieneb neile.

Or. en

Muudatusettepanek 515
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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3e. Investeeringuperiood, mille 
jooksul võib käesoleva määruse alla 
kuuluvatele rahastamis- ja 
investeerimistegevustele ELi tagatist anda 
kestab kuni komisjoni ja EIP vahelise 
tagatislepingu sõlmimisele vastavalt ette 
pandud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 
määrusele, millega kehtestatakse 
programm „InvestEU“ seoses EIP 
tegevustega, mille jaoks on leping EIP ja 
kasusaaja või finantsvahendaja vahel 
sõlmitud 31. detsembriks 2022. komisjoni 
ja EIP vahelise tagatislepingu sõlmimisele 
vastavalt ette pandud Euroopa 
Parlamendi ja Nõukogu määrusele, 
millega kehtestatakse programm 
„InvestEU“ seoses EIP tegevustega, mille 
jaoks on leping EIP ja kasusaaja või 
finantsvahendaja vahel sõlmitud 
detsembriks 2022.

Or. en

Muudatusettepanek 516
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3e. Kõik käesoleva määruse IV lisas 
viidatud finantsinstrumendid ja määruse 
(EL) 2015/1017 poolt kehtestatud ELi 
tagatise, määruse (EL) 2015/1017 poolt 
kehtestatud eelarvetagatis võivad, kui see 
on kohaldatav ja eelneva hindamise 
alusel, olla käesolevas määruses 
sätestatutega ühendatud.

Or. en

Muudatusettepanek 517
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3f. Erandina finantsmääruse artikli 
209 lõike 3 teisest ja kolmandast lõigust 
võib käesoleva määruse IV lisas osutatud 
programmide raames kehtestatud 
rahastamisvahenditega seotud tulusid ja 
tagasimakseid ning määrusega (EL) 
2015/2017 kehtestatud eelarvetagatist, mis 
on ühendatud käesoleva määruse alusel 
kooskõlas käesoleva artikli lõikega 3e 
kehtestatud ELi tagatisega, moodustada, 
vastavalt, sihtostarbelise sisetulu 
käesoleva määrusega kehtestatud ELi 
tagatise finantsmääruse artikli 21 lõike 5 
tähenduses ja käesoleva määrusega 
kehtestatud ELi tagatise tagasimaksed.

Or. en

Muudatusettepanek 518
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kuni 10 166 620 000 eurot artikli 3 
lõike 2 punktis b osutatud eesmärkide 
puhul;

b) kuni 11 250 000 000 eurot artikli 3 
lõike 2 punktis b osutatud eesmärkide 
puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 519
Frances Fitzgerald

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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b) kuni 10 166 620 000 eurot artikli 3 
lõike 2 punktis b osutatud eesmärkide 
puhul;

b) kuni 11 250 000 000 eurot artikli 3 
lõike 2 punktis b osutatud eesmärkide 
puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 520
Frances Fitzgerald

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kuni 10 166 620 000 eurot artikli 3 
lõike 2 punktis c osutatud eesmärkide 
puhul;

c) kuni 13 000 000 000 eurot artikli 3 
lõike 2 punktis c osutatud eesmärkide 
puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 521
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kuni 10 166 620 000 eurot artikli 3 
lõike 2 punktis c osutatud eesmärkide 
puhul;

c) kuni 12 500 000 000 eurot artikli 3 
lõike 2 punktis c osutatud eesmärkide 
puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 522
Frances Fitzgerald

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kuni 3 614 800 000 eurot artikli 3 d) kuni 5 567 500 000 eurot artikli 3 
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lõike 2 punktis d osutatud eesmärkide 
puhul;

lõike 2 punktis d osutatud eesmärkide 
puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 523
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kuni 3 614 800 000 eurot artikli 3 
lõike 2 punktis d osutatud eesmärkide 
puhul;

d) kuni 5 567 500 000 eurot artikli 3 
lõike 2 punktis d osutatud eesmärkide 
puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 524
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ea) kuni 4 900 000 000 eurot artikli 3 
lõike 2 punktis e osutatud eesmärkide 
puhul.

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on esitada kuuenda InvestEU komponendina meedet, mille Euroopa 
Komisjon pakkus välja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi raames maksevõime 
toetamise rahastamisvahendi kaudu, ja samuti ka eelarvevahendite ettepanekut, mis kaasnes 
sellega kehtiva mitmeaastane finantsraamistiku raames. Kavatsust aidata ELi ettevõtjaid, 
kellel on makseraskusi COVID-19 kriisist tingituna, ei tohiks hüljata.

Muudatusettepanek 525
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
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fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muude poliitikaharude kui Euroopa 
strateegiliste investeeringute poliitikaharu 
rahastamis- ja investeerimistoimingud 
võivad kuuluda ühte või mitmesse 
järgmisesse valdkonda.

Muude poliitikaharude kui Euroopa 
strateegiliste investeeringute poliitikaharu 
rahastamis- ja investeerimistoimingud 
võivad tegeleda COVID-19 pandeemiast 
ning selle tõsisest sotsiaalsest, 
majanduslikust ja tervishoiualasest 
mõjust tingitud oluliste ja kiireloomuliste 
investeeringuvajadustega ning samuti 
edendada Euroopa rohelise kokkuleppe 
ning 2050. aastaks CO2-neutraalsele 
majandusele õiglase ülemineku eesmärke 
ning võivad kuuluda ühte või mitmesse 
valdkonda:

Or. en

Muudatusettepanek 526
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muude poliitikaharude kui Euroopa 
strateegiliste investeeringute poliitikaharu 
rahastamis- ja investeerimistoimingud 
võivad kuuluda ühte või mitmesse 
järgmisesse valdkonda.

Muude poliitikaharude kui Euroopa 
strateegiliste investeeringute poliitikaharu 
rahastamis- ja investeerimistoimingud 
peavad kuuluma ühte või mitmesse 
järgmisesse valdkonda.

Or. en

Muudatusettepanek 527
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
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III lisa – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa strateegiliste investeeringute 
poliitikaharu rahastamis- ja 
investeerimistoimingud kuuluvad artikli 7 
lõike 1 punktis e sätestatud 
valdkondadesse. Eelkõige võivad need 
hõlmata üleeuroopalist huvi pakkuvaid 
tähtsaid projekte.

Euroopa strateegiliste investeeringute 
poliitikaharu rahastamis- ja 
investeerimistoimingud kuuluvad artikli 7 
lõike 1 punktis e sätestatud 
valdkondadesse. Eelkõige võivad need 
hõlmata üleeuroopalist huvi pakkuvaid 
tähtsaid projekte vastavalt liidu kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidele, pidades eriti 
silmas määrust, millega kehtestatakse 
kestlike investeeringute hõlbustamise 
raamistik

Or. en

Muudatusettepanek 528
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa strateegiliste investeeringute 
poliitikaharu rahastamis- ja 
investeerimistoimingud kuuluvad artikli 7 
lõike 1 punktis e sätestatud 
valdkondadesse. Eelkõige võivad need 
hõlmata üleeuroopalist huvi pakkuvaid 
tähtsaid projekte.

Euroopa strateegiliste investeeringute 
poliitikaharu rahastamis- ja 
investeerimistoimingud kuuluvad artikli 7 
lõike 1 punktis e sätestatud 
valdkondadesse. Eelkõige võivad need 
hõlmata üleeuroopalist huvi pakkuvaid 
tähtsaid projekte ja tegevusi ning kriitilisi 
varasid, mida käsitletakse ELi 
investeeringute sõelumise raamistikus.

Or. en

Muudatusettepanek 529
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Energiasektori arendamine 
kooskõlas energialiidu prioriteetidega, 
sealhulgas energiavarustuskindlus ja 
puhtale energiale üleminek, ning 
kooskõlas kestliku arengu tegevuskava 
2030 ja Pariisi kliimakokkuleppe raames 
võetud kohustustega, eelkõige järgmistes 
valdkondades:

1. Energiasektori arendamine 
kooskõlas energialiidu prioriteetidega, 
sealhulgas kestlik energiapööre, ning 
kooskõlas kestliku arengu tegevuskava 
2030 ja Pariisi kliimakokkuleppe raames 
võetud kohustustega, eelkõige järgmistes 
valdkondades:

Or. en

Muudatusettepanek 530
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) puhta ja säästva taastuvenergia ning 
ohutu ja säästva, muude heiteta ja vähese 
heitega energiaallikate ja -lahenduste 
tootmise, pakkumise ja kasutamise 
laiendamine;

a) puhta ja säästva taastuvenergia ning 
muude ohutute ja säästvate heiteta 
energiaallikate ja -lahenduste tootmise, 
pakkumise ja kasutamise laiendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 531
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) uuenduslike heiteta ja vähese 
heitega soojusvarustussüsteemide 
arendamine ning elektri ja soojuse 
koostootmine;

d) uuenduslike heiteta 
soojusvarustussüsteemide arendamine ning 
elektri ja soojuse koostootmine;

Or. en
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Muudatusettepanek 532
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) taastuvatest / CO2-neutraalsetest 
energiaallikatest ning muudest ohututest ja 
säästvatest heiteta ja vähese heitega 
allikatest säästva sünteetilise kütuse 
tootmine ja sellega varustamine; 
biokütuste, biomassi ja alternatiivkütuste, 
sealhulgas kõigi transpordiliikide kütuste 
tootmine ja nendega varustamine 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2018/2001 eesmärkidega56; ning

e) taastuvatest energiaallikatest ning 
muudest ohututest ja säästvatest 
nullheitega ja vähese heitega allikatest 
säästva sünteetilise kütuse tootmine ja 
sellega varustamine; biokütuste, biomassi 
ja alternatiivkütuste, sealhulgas kõigi 
transpordiliikide kütuste tootmine ja 
nendega varustamine kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2018/2001 eesmärkidega56 ning 
kättesaadava kestlikkuse piires; ning

_________________ _________________
56 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 
2018/2001 taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamise edendamise 
kohta (ELT L 328, 21.12.2018, lk 82).

56 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 
2018/2001 taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamise edendamise 
kohta (ELT L 328, 21.12.2018, lk 82).

Or. en

Muudatusettepanek 533
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) süsinikdioksiidi kogumise taristu 
ning tööstusprotsessides, 
bioenergiajaamades ja tootmisrajatistes 
säilitamise taristu, et liikuda 
energiasüsteemi ümberkujundamise 
suunas.

f) heiteta tööstusprotsesside, 
bioenergiajaamade ja tootmisrajatiste 
tehnoloogiad ja taristu osana kestlikule 
majandusele üleminekust.
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Or. en

Muudatusettepanek 534
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Säästva ja ohutu transpordi taristu 
ja liikuvuslahenduste, seadmete ja 
innovatiivsete tehnoloogiate arendamine 
kooskõlas liidu transpordiprioriteetidega ja 
Pariisi kliimakokkuleppe raames võetud 
kohustustega, eelkõige järgmistes 
valdkondades:

2. Säästva ja ohutu transpordi taristu 
ja liikuvuslahenduste, seadmete ja 
innovatiivsete tehnoloogiate arendamine 
kooskõlas liidu transpordiprioriteetidega ja 
täielikus kooskõlas Pariisi 
kliimakokkuleppe raames võetud 
kohustustega, eelkõige järgmistes 
valdkondades:

Or. en

Muudatusettepanek 535
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) projektid, millega toetatakse 
üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) 
taristu arendamist, sealhulgas taristu 
hooldust ja ohutust, TEN-T 
linnatranspordisõlmi, mere- ja 
siseveesadamaid, lennujaamu, 
mitmeliigilisi terminale ja selliste 
mitmeliigiliste terminalide ühendamist 
TEN-T võrkudega ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 
1315/201357 osutatud telemaatilisi 
rakendusi;

a) projektid, millega toetatakse 
üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) 
taristu arendamist, eelkõige taristu hooldust 
ja ohutust, TEN-T linnatranspordisõlmi, 
mere- ja siseveesadamaid, lennujaamu, 
mitmeliigilisi terminale ja selliste 
mitmeliigiliste terminalide ühendamist 
TEN-T võrkudega ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 
1315/201357 osutatud telemaatilisi 
rakendusi;

_________________ _________________
57 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 57 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1315/2013, millega luuakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm „Horisont 2020“ aastateks 
2014–2020 ning tunnistatakse kehtetuks 
otsus nr 661/2010/EÜ (ELT L 348, 
20.12.2013, lk 1).

11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1315/2013, millega luuakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm „Horisont 2020“ aastateks 
2014–2020 ning tunnistatakse kehtetuks 
otsus nr 661/2010/EÜ (ELT L 348, 
20.12.2013, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 536
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) aruka ja säästva linnaliikuvuse 
projektid, mis on suunatud vähese heitega 
linnatranspordiliikidele, sealhulgas 
siseveeteede lahendustele ja uuenduslikele 
liikuvuslahendustele, 
mittediskrimineerivale 
juurdepääsetavusele, õhusaaste ja müra 
vähendamisele, energiatarbimise 
tõhustamisele, arukate linnade võrkudele, 
hooldusele, ohutuse suurendamisele ja 
õnnetuste vähendamisele (sealhulgas 
jalgratturite ja jalakäijate puhul);

c) aruka ja säästva linnaliikuvuse 
projektid, mis on suunatud heiteta 
linnatranspordiliikidele, sealhulgas 
siseveeteede lahendustele ja uuenduslikele 
liikuvuslahendustele, 
mittediskrimineerivale 
juurdepääsetavusele, õhusaaste ja müra 
vähendamisele, energiatarbimise 
tõhustamisele, arukate linnade võrkudele, 
hooldusele, ohutuse suurendamisele ja 
õnnetuste vähendamisele (sealhulgas 
jalgratturite ja jalakäijate puhul);

Or. en

Muudatusettepanek 537
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) transpordiveeremi uuendamise ja 
moderniseerimise toetamine, et võtta 

d) transpordiveeremi uuendamise ja 
moderniseerimise toetamine, et võtta 
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kasutusele vähese heitega ja heiteta 
liikuvuslahendused, sealhulgas 
alternatiivkütuste kasutamine kõigi 
transpordiliikide sõidukites;

kasutusele heiteta liikuvuslahendused, 
sealhulgas alternatiivkütuste kasutamine 
kõigi transpordiliikide sõidukites;

Or. en

Muudatusettepanek 538
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 2 – alapunkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

fa) linnadevaheline 
jalgrattatranspordi taristu, keskendudes 
eriti ohutele piirülestele ühendustele, 
arendades seega riikideülest 
jalgrattatranspordi telge üleeuroopalises 
võrgustikus;

Or. en

Muudatusettepanek 539
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – alapunkt g – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) heite vähendamine; või iii) heite vähendamine selge suunaga 
heitevabadusele 2040. aastaks; või

Or. en

Muudatusettepanek 540
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – alapunkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) projektid olemasoleva 
transporditaristu, sealhulgas TEN-T 
kiirteede hooldamiseks või 
ajakohastamiseks, kui see on vajalik 
liiklusohutuse suurendamiseks, 
säilitamiseks või parandamiseks, arukate 
transpordisüsteemide teenuste 
arendamiseks või taristu terviklikkuse ja 
standardite tagamiseks, ohutute 
parkimisalade ja -rajatiste, 
laadimispunktide ja alternatiivkütuste 
tanklate arendamiseks.

h) projektid olemasoleva 
transporditaristu, sealhulgas TEN-T 
kiirteede hooldamiseks või 
ajakohastamiseks, ainult kui see on vajalik 
liiklusohutuse suurendamiseks, 
säilitamiseks või parandamiseks, arukate 
transpordisüsteemide teenuste 
arendamiseks või taristu terviklikkuse ja 
standardite tagamiseks, ohutute 
parkimisalade ja -rajatiste, 
laadimispunktide ja alternatiivkütuste 
tanklate arendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 541
Bogdan Rzońca

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) jäätmekäitlustaristu; b) jäätmete taaskasutamise ja 
käitlemise taristu

Or. en

Muudatusettepanek 542
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – alapunkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) süsinikdioksiidiheite oluline 
vähendamine energiamahukates 
tööstusharudes, sealhulgas uuenduslike 

h) süsinikdioksiidiheite oluline 
vähendamine energiamahukates 
tööstusharudes, sealhulgas uuenduslike 
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vähese heitega tehnoloogiate tutvustamine 
ja kasutuselevõtt;

nullheitega tehnoloogiate tutvustamine ja 
kasutuselevõtt;

Or. en

Muudatusettepanek 543
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) energiatootmise ja -jaotusahela 
CO2-heite vähendamine, loobudes järk-
järgult söe ja nafta kasutamisest; ning

i) energiatootmise ja -jaotusahela 
CO2-heite vähendamine, loobudes järk-
järgult söe, maagaasi ja nafta 
kasutamisest; ning

Or. en

Muudatusettepanek 544
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Digitaalse ühenduvuse taristu 
arendamine, eelkõige selliste projektide 
kaudu, millega toetatakse väga suure 
läbilaskevõimega digivõrkude 
kasutuselevõttu ja 5G ühenduvust või 
parandatakse digitaalset ühenduvust ja 
juurdepääsetavust, eelkõige 
maapiirkondades ja äärealadel.

4. Digitaalse ühenduvuse taristu 
arendamine, eelkõige selliste projektide 
kaudu, millega toetatakse väga suure 
läbilaskevõimega digivõrkude 
kasutuselevõttu ja ühenduvust või 
parandatakse digitaalset ühenduvust ja 
juurdepääsetavust, eelkõige 
maapiirkondades ja äärealadel.

Or. en

Muudatusettepanek 545
Clotilde Armand
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Digitaalse ühenduvuse taristu 
arendamine, eelkõige selliste projektide 
kaudu, millega toetatakse väga suure 
läbilaskevõimega digivõrkude 
kasutuselevõttu, 5G ühenduvus ning 
digitaalse ühenduvuse ja juurdepääsetavuse 
parandamine, eelkõige maapiirkondades ja 
äärealadel.

4. Digitaalse ühenduvuse taristu 
arendamine, eelkõige selliste projektide 
kaudu, mis toetavad väga suure 
läbilaskevõimega digivõrkude 
kasutuselevõttu või parandavad digitaalset 
ühenduvust ja juurdepääsetavust, 
eelkõige maapiirkondades ja äärealadel.

Or. en

Muudatusettepanek 546
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tehisintellekt; a) eetiline tehisintellekt;

Or. en

Muudatusettepanek 547
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kvanttehnoloogia; välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 548
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Turism 9. Kestlik turism, mis saavutatakse 
läbi investeeringutele, mis aitavad kaasa 
sektori üleminekule, eriti ligipääsetavuse, 
ökoturismi ja taskukohase raudteel 
reisimise arendamisele, ning läbi 
kestlikku, innovaatilist ja digitaalset 
taastet edendavate meetmete toetamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 549
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Turism 9. Kestlik turism, eriti investeeringud, 
mis aitavad kaasa sektori taastele, 
kestlikkusele ja konkurentsivõimele.

Or. en

Muudatusettepanek 550
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Tööstusobjektide (sealhulgas 
saastatud alade) taastamine ja parandamine 

10. Tööstusobjektide (sealhulgas 
saastatud alade) taastamine ja parandamine 
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kestliku kasutamise eesmärgil. kestliku kasutamise eesmärgil, välja 
arvatud selline taastamine ja 
parandamine, mis on osa ettevõtjate 
vastutusest.

Or. en

Muudatusettepanek 551
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 12 – alapunkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) taskukohane sotsiaalmajutus;58 ii) taskukohane, tervislik ja 
energiatõhus sotsiaalmajutus;58

_________________ _________________
58 Taskukohast sotsiaalmajutust tuleb 
mõista nii, et see on mõeldud ebasoodsas 
olukorras olevatele isikutele või vähem 
soodsas olukorras olevatele 
ühiskonnarühmadele, kes piiratud 
maksevõime tõttu elavad väga halbades 
tingimustes või ei suuda hankida eluaset 
turutingimustel.

58 Taskukohast sotsiaalmajutust tuleb 
mõista nii, et see on mõeldud ebasoodsas 
olukorras olevatele isikutele või vähem 
soodsas olukorras olevatele 
ühiskonnarühmadele, kes piiratud 
maksevõime tõttu elavad väga halbades 
tingimustes või ei suuda hankida eluaset 
turutingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 552
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 12 – alapunkt d– alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tervishoid ja pikaajaline hooldus, 
sealhulgas kliinikud, haiglad, esmatasandi 
tervishoid, koduhooldusteenused ja 
kogukonnapõhine hooldus;

iii) tervishoid, lastehoid ja pikaajaline 
hooldus, sealhulgas riiklikud ja 
eraõiguslikud päevahoiukeskused, 
kliinikud, haiglad, esmatasandi tervishoid, 
koduhooldusteenused ja kogukonnapõhine 
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hooldus;

Or. en

Muudatusettepanek 553
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 12 – alapunkt d– alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tervishoid ja pikaajaline hooldus, 
sealhulgas kliinikud, haiglad, esmatasandi 
tervishoid, koduhooldusteenused ja 
kogukonnapõhine hooldus;

iii) rahvatervishoid ja pikaajaline 
hooldus, sealhulgas kliinikud, haiglad, 
esmatasandi tervishoid, 
koduhooldusteenused ja kogukonnapõhine 
hooldus;

Or. en

Muudatusettepanek 554
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 12 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) soolise võrdõiguslikkuse 
edendamise meetmed;

g) soolise võrdõiguslikkuse 
edendamise meetmed, sealhulgas naiste 
osalemine tööturul;

Or. en

Muudatusettepanek 555
Frances Fitzgerald
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 12 – alapunkt h
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) haavatavate isikute, sealhulgas 
kolmanda riigi kodanike integreerimine;

h) haavatavate isikute, sealhulgas 
puuetega inimeste, LGBTI+ inimeste ja 
kolmanda riigi kodanike integreerimine;

Or. en

Muudatusettepanek 556
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Kaitsetööstuse arendamine, mille 
kaudu aidatakse kaasa liidu strateegilisele 
sõltumatusele, eelkõige järgmistes 
valdkondades:

välja jäetud

a) liidu kaitsetööstuse tarneahel, eelkõige 
VKEdele ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele 
rahalise toetuse andmise kaudu;
b) ettevõtted, kes osalevad 
kaitsevaldkonnas murrangulistes 
innovatsiooniprojektides ja on tihedalt 
seotud kahesuguse kasutusega 
tehnoloogiatega;
c) kaitsesektori tarneahel, kui osaletakse 
koostööpõhistes kaitsealases teadus-ja 
arendusprojektides, sealhulgas Euroopa 
Kaitsefondi toetatavates projektides;
d) kaitsealane teadus- ja väljaõppetaristu.

Or. en

Muudatusettepanek 557
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
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III lisa – punkt 4 – alapunkt 4.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.1 Energia: loodud täiendav 
taastuvenergia ning muu ohutu ja säästva 
nullheite ja vähese heitega energia 
tootmise võimsus (megavattides (MW))

4.1 Energia: loodud täiendav 
taastuvenergia ning muu ohutu ja säästva 
nullheitega energia tootmise võimsus 
(MW)

Or. en

Muudatusettepanek 558
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 4 – alapunkt 4.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.2 Energia: parema 
energiatarbimisklassiga 
kodumajapidamiste ning avaliku sektori 
hoonete ja ärihoonete arv

4.2 Energia: parema 
energiatarbimisklassiga 
kodumajapidamiste ning avaliku sektori 
hoonete ja ärihoonete ning 
liginullenergiahoonete, passiivhoonete või 
plussenergiahoonete arv;

Or. en

Muudatusettepanek 559
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 5 – alapunkt 5.2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.2 a Naiste poolt juhitud ettevõtjate arv, 
keda iseloomustab põhiomaniku ja/või 
enamiku juhatuse liikmete sugu

Or. en
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Muudatusettepanek 560
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.4 a Naiste poolt juhitud ettevõtjate arv, 
keda iseloomustab põhiomaniku ja/või 
enamiku juhatuse liikmete sugu

Or. en

Muudatusettepanek 561
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 8 – alapunkt 8.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8.1 Selliste toimingute arv ja maht, mis 
aitavad pakkuda elutähtsat taristut, 
vajaduse korral füüsilise ja virtuaalse 
taristu ning sellega seotud kaubad ja 
teenused

8.1 Selliste toimingute arv ja maht, mis 
aitavad pakkuda ja/või parendada 
elutähtsat taristut, vajaduse korral füüsilise 
ja virtuaalse taristu ning sellega seotud 
kaubad ja teenused

Or. en

Muudatusettepanek 562
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 8 – alapunkt 8.1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8.1 a Selliste toimingute arv ja maht, 
mis panustavad kasvuhoonegaaside heite 
vähendamisesse kliimaneutraalse 
majanduse saavutamiseks vastavalt 



PE657.232v01-00 354/365 AM\1212517ET.docx

ET

Euroopa kliimaeesmärkidele;

Or. en

Muudatusettepanek 563
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 8 – alapunkt 8.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8.3 Selliste toimingute arv ja maht, mis 
aitavad uurida ja arendada liidu ja selle 
liikmesriikide julgeoleku seisukohast 
elutähtsaid tehnoloogiaid ja sisendeid ning 
kahesuguse kasutusega kaupu

8.3 Selliste toimingute arv ja maht, mis 
aitavad uurida ja arendada liidu ja selle 
liikmesriikide julgeoleku seisukohast 
elutähtsaid tehnoloogiaid ja sisendeid ning 
kahesuguse kasutusega kaupade 
tsiviilkomponente

Or. en

Muudatusettepanek 564
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 8 – alapunkt 8.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8.4 Selliste toimingute arv ja maht, mis 
aitavad uurida ja arendada liidu ja selle 
liikmesriikide julgeoleku seisukohast 
elutähtsaid tehnoloogiaid ja sisendeid ning 
kahesuguse kasutusega kaupu

8.4 Selliste toimingute arv ja maht, mis 
aitavad uurida ja arendada liidu ja selle 
liikmesriikide julgeoleku seisukohast 
elutähtsaid tehnoloogiaid ja sisendeid ning 
kahesuguse kasutusega kaupade 
tsiviilkomponente

Or. en

Muudatusettepanek 565
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru
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Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 8 – alapunkt 8.4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8.4 a Selliste klastrite ja digitaalse 
innovatsiooni keskuste arv, mida 
toetatakse piirkondlike, riiklike, Euroopa 
ja eraäride ja ettevõtjate vahel sünergiate 
loomiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 566
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 8 – alapunkt 8.5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8.5 8.5 Selliste toimingute arv ja maht, 
mis aitavad kaasa elutähtsate sisendite, 
sealhulgas elutähtsate tervishoiutoodete 
tarnimisele, tootmisele ja ladustamisele

8.5 8.5 Selliste toimingute arv ja maht, 
mis aitavad kaasa elutähtsate sisendite, 
sealhulgas elutähtsate tervishoiutoodete 
tarnimisele, tootmisele ja ladustamisele, 
välja arvatud olemasolevate õiguslike 
nõuete piires

Or. en

Muudatusettepanek 567
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 8 – alapunkt 8.7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8.7 8.7 Selliste toimingute arv ja maht, 
millega toetatakse peamisi progressi 
võimaldavaid tehnoloogiaid ja 
digitehnoloogiaid, mis on liidu tööstuse 
tuleviku jaoks strateegiliselt olulised.

8.7 8.7 Selliste toimingute arv ja maht, 
millega toetatakse peamisi progressi 
võimaldavaid tehnoloogiaid ja 
digitehnoloogiaid, mis on liidu jaoks 
strateegiliselt olulised.
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Or. en

Muudatusettepanek 568
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 8 – alapunkt 8.7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8.7 a Selliste toimingute arv ja maht, 
millega aidatakse ettevõtjatel ja 
kogukondadel, eelkõige VKEdel, 
suurendada oma väärtusahelate ja 
ärimudelite vastupanuvõimet.

Or. en

Muudatusettepanek 569
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt B – kaheksas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– InnovFin Debt laenu- ja 
garantiiteenus:

välja jäetud

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1290/2013, millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi „Horisont 2020“ 
aastateks 2014–2020 osalemis- ja 
levitamiseeskirjad ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1906/2006 
(ELT L 347, 20.12.2013, lk 81).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1291/2013, millega luuakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm „Horisont 2020“ 
aastateks 2014–2020 ning tunnistatakse 
kehtetuks otsus nr 1982/2006/EÜ 
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(ELT L 347, 20.12.2013, lk 104).
Nõukogu otsus 2013/743/EL, 3. detsember 
2013, millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–
2020. aasta raamprogrammi „Horisont 
2020“ rakendamise eriprogramm ning 
tunnistatakse kehtetuks otsused 
2006/971/EÜ, 2006/972/EÜ, 
2006/973/EÜ, 2006/974/EÜ ja 
2006/975/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 
965).

Or. en

Muudatusettepanek 570
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt C – kolmas taane

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, 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).

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 571
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – osa 1 – lõige 2 – punkt 1 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pakub olemuselt avalikku hüve, a) pakub olemuselt avalikku hüve, 
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mille puhul ei saa käitaja või ettevõtja 
piisavat rahalist kasu (näiteks haridus ja 
oskused, tervishoid ja juurdepääs, 
julgeolek ja kaitse ning tasuta või tühise 
tasu eest kättesaadav taristu);

mille puhul ei saa käitaja või ettevõtja 
piisavat rahalist kasu (näiteks haridus ja 
oskused, tervishoid ja juurdepääs, 
julgeolek ning tasuta või tühise tasu eest 
kättesaadav taristu);

Or. en

Muudatusettepanek 572
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – osa 1 – lõige 2 – punkt 1 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharu raames 
toetatavate rahastamis- ja 
investeerimistoimingute puhul ei oleks 
investeeringut tehtud või ei oleks seda 
tehtud samas ulatuses liidus asutatud ja 
tegutsevate üksuste poolse turupõhise 
rahastamise kaudu, kuna neil üksustel on 
raske Euroopa strateegilistes huvides 
toodud kasust ise kasu saada;

f) Euroopa strateegiliste 
investeeringute poliitikaharu raames 
toetatavate rahastamis- ja 
investeerimistoimingute puhul ei oleks 
investeeringut tehtud või ei oleks seda 
tehtud liidus asutatud ja tegutsevate 
üksuste poolse turupõhise rahastamise 
kaudu, kuna neil üksustel on raske Euroopa 
strateegilistes huvides toodud kasust ise 
kasu saada;

Or. en

Muudatusettepanek 573
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – osa 1 – lõige 2 – alapunkt 2 – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) Selleks et InvestEU fondi saaks 
käsitleda finantsmääruse artikli 209 lõike 2 
punktis b osutatud erasektori allikaid 
täiendavana, toetatakse InvestEU fondist 
rakenduspartnerite rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid, mis on suunatud 

1) Selleks et InvestEU fondi saaks 
käsitleda finantsmääruse artikli 209 lõike 2 
punktis b osutatud erasektori allikaid 
täiendavana, toetatakse InvestEU fondist 
rakenduspartnerite rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid, mis on suunatud 
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investeeringutele, mis oma omaduste 
(avalik hüve, välismõju, teabe 
asümmeetria, sotsiaal-majanduslik 
ühtekuuluvus või muu) tõttu ei suuda luua 
piisavat turu tasemel rahalist tulu või mida 
peetakse liiga riskantseks (võrreldes 
riskitasemega, mida asjaomased erasektori 
üksused on nõus aktsepteerima). Nende 
omaduste tõttu ei saa sellised rahastamis- 
ja investeerimistoimingud juurdepääsu 
turupõhisele rahastusele mõistlikel 
tingimustel, pidades silmas hinnastamist, 
tagatisnõudeid, rahastamisvorme, 
pakutavaid rahastamistähtaegu või muid 
tingimusi, ning neid ei viidaks üldse või 
samas ulatuses liidus ellu ilma avaliku 
sektori toetuseta.

investeeringutele, mis oma omaduste 
(avalik hüve, välismõju, teabe 
asümmeetria, sotsiaal-majanduslik 
ühtekuuluvus või muu) tõttu ei suuda luua 
piisavat turu tasemel rahalist tulu või mida 
peetakse liiga riskantseks (võrreldes 
riskitasemega, mida asjaomased erasektori 
üksused on nõus aktsepteerima). Nende 
omaduste tõttu ei saa sellised rahastamis- 
ja investeerimistoimingud juurdepääsu 
turupõhisele rahastusele mõistlikel 
tingimustel, pidades silmas hinnastamist, 
tagatisnõudeid, rahastamisvorme, 
pakutavaid rahastamistähtaegu või muid 
tingimusi, ning neid ei viidaks üldse või 
samas ulatuses liidus ellu ilma avaliku 
sektori toetuseta. InvestEU fondist 
toetatud projektid peavad püüdlema selle 
poole, et luua pikaajalisi töökohti, 
avalikke taristuid, kestlikku kasvu ja 
panustada liidu kliimaeesmärkide 
saavutamisesse.

Or. en

Muudatusettepanek 574
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – osa 1 – lõige 2 – punkt 2 – lõige 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) Euroopa strateegiliste 
investeeringute investeerimisharu raames 
tehtavaid rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid võib samuti 
pidada täiendavateks, kui muud liidus 
asutatud ja tegutsevad era- ja avaliku 
sektori üksused ei oleks neid toiminguid 
ilma InvestEU fondi toetuseta teinud või ei 
oleks neid teinud samas ulatuses.

3) Euroopa strateegiliste 
investeeringute investeerimisharu raames 
tehtavaid rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid võib samuti 
pidada täiendavateks, kui muud liidus 
asutatud ja tegutsevad era- ja avaliku 
sektori üksused ei oleks neid toiminguid 
ilma InvestEU fondi toetuseta teinud.

Or. en
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Muudatusettepanek 575
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – osa 1 – lõige 2 – punkt 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) toetust antakse omakapitali ja 
kvaasikapitali kaudu või pika tähtajaga 
laenude, hinnastamise, tagatist 
puudutavate nõuete või muude tingimuste 
kaudu, mis ei ole turul või muude avaliku 
sektori allikate kaudu piisavalt 
kättesaadavad.

b) toetust antakse omakapitali, 
hinnastamise, tagatist puudutavate nõuete 
või muude tingimuste kaudu, mis ei ole 
turul või muude avaliku sektori allikate 
kaudu piisavalt kättesaadavad.

Or. en

Muudatusettepanek 576
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – osa 1 – lõige 2 – punkt 2 – lõige 2 – alapunkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

fa) toetus fondidele, eriotstarbelistele 
vahenditele, investeerimisplatvormidele 
või muudele kokkulepetele maksevõime 
toetamise komponendi raames;

Or. en

Muudatusettepanek 577
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – osa 2 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) riigikaitse valdkonnas selliste 
toodete ja tehnoloogiate kasutamine, 
arendamine või tootmine, mis on 

2) selliste toodete ja tehnoloogiate 
kasutamine, arendamine või tootmine, mis 
on kohaldatava rahvusvahelise õigusega 
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kohaldatava rahvusvahelise õigusega 
keelatud;

keelatud;

Or. en

Muudatusettepanek 578
Bogdan Rzońca

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – osa 2 – lõige 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11) tuumaelektrijaamade 
dekomisjoneerimine, käitamine, 
kohandamine või ehitamine;

11) tuumajõujaamade 
dekomisjoneerimine ja käitamine;

Or. en

Muudatusettepanek 579
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – osa 2 – lõige 1 – punkt 12 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12) investeeringud, mis on seotud 
tahkete fossiilkütuste ja nafta 
kaevandamise või ammutamise, 
töötlemise, jaotuse, ladustamise või 
põletamisega, samuti gaasi 
ammutamisega seotud investeeringud. 
Kõnealune välistamine ei puuduta 
järgmist:

12) investeeringud fossiilkütuste 
tootmisse, töötlemisse, jaotusse, 
ladustamisse, transportimisse või 
põlemisse;

Or. en

Muudatusettepanek 580
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
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V lisa – osa 2 – lõige 1 – punkt 12 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12) investeeringud, mis on seotud 
tahkete fossiilkütuste ja nafta 
kaevandamise või tootmise, töötlemise, 
jaotuse, ladustamise või põletamisega, 
samuti gaasi ammutamisega seotud 
investeeringud. Kõnealune välistamine ei 
puuduta järgmist:

12) investeeringud, mis on seotud 
fossiilkütuste ja nafta kaevandamise, 
tootmise, töötlemise, jaotuse, ladustamise 
transpordi või põletamisega, samuti gaasi 
ammutamisega seotud investeeringud. 
Kõnealune välistamine ei puuduta järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 581
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – osa 2 – lõige 1 – punkt 12 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12) investeeringud, mis on seotud 
tahkete fossiilkütuste ja nafta 
kaevandamise või tootmise, töötlemise, 
jaotuse, ladustamise või põletamisega, 
samuti gaasi ammutamisega seotud 
investeeringud. Kõnealune välistamine ei 
puuduta järgmist:

12) investeeringud, mis on seotud 
fossiilkütuste ja nafta kaevandamise või 
tootmise, töötlemise, jaotuse, ladustamise 
või põletamisega, samuti gaasi 
ammutamisega seotud investeeringud. 
Kõnealune välistamine ei puuduta järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 582
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – osa 2 – lõige 1 –punkt 12 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) projektid, mille puhul puudub 
elujõuline alternatiivne tehnoloogia;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 583
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – osa 2 – lõige 1 –punkt 12 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) projektid, mille puhul puudub 
elujõuline alternatiivne tehnoloogia;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 584
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – osa 2 – lõige 1 –punkt 12 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) projektid, mille puhul puudub 
elujõuline alternatiivne tehnoloogia;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 585
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – osa 2 – lõige 1 – punkt 12 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) saaste vältimise ja kontrolliga 
seotud projektid;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 586
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – osa 2 – lõige 1 – punkt 12 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise või kogumise ja kasutamise 
käitistega seotud projektid; tööstus- või 
teadusprojektid, millega vähendatakse 
oluliselt kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
võrreldes heitkogustega kauplemise 
süsteemi võrdlusalusega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 587
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – osa 2 – lõige 1 – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12a) Investeeringud, mis on seotud 
tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimise, 
käitamise, kohandamise, ehitamise või 
eluea pikendamisega, või tuumajäätmete 
käitluse või säilitamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 588
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – osa 2 – lõige 1 – punkt 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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15a) Investeeringud lennujaamade 
taristutesse, välja arvatud kõige 
kaugemates piirkondades, ja kiirteede 
taristusse;

Or. en


