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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 
programm „InvestEU“
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0403),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 173 ja artikli 
175 kolmandat lõiku, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 
(C9-0158/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 15. juuli 2020. aasta arvamust,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi,

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni ning naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjoni muudatustena esitatud seisukohti,

– võttes arvesse kodukorra artikli 58 kohaseid eelarvekomisjoni ning majandus- ja 
rahanduskomisjoni ühisarutelusid,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni raportit 
(A9-0000/2020),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

https://www.europarl.europa.eu/committees/et/envi
https://www.europarl.europa.eu/committees/et/itre
https://www.europarl.europa.eu/committees/et/itre
https://www.europarl.europa.eu/committees/et/tran
https://www.europarl.europa.eu/committees/et/cult
https://www.europarl.europa.eu/committees/et/femm
https://www.europarl.europa.eu/committees/et/femm
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Muudatusettepanek 1

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 
liidu poliitiliste eesmärkide saavutamiseks 
ning elujõulise ja kaasava majanduse 
kiireks taastumiseks toetada turutõrgete 

(1) Covid-19 pandeemia on suur šokk 
maailma ja liidu majandusele. Selle 
tõkestamiseks vajalike meetmete tõttu on 
majandustegevus ELis oluliselt vähenenud. 
Komisjoni 2020. aasta suvise Euroopa 
majandusprognoosi kohaselt kahaneb ELi 
SKP 2020. aastal umbes 8,3 %, mis on 
isegi rohkem kui komisjoni 2020. aasta 
kevadises Euroopa majandusprognoosis 
ja 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 
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kõrvaldamist ja mitteoptimaalsete 
investeerimisolukordade lahendamist, et 
vähendada investeerimispuudujääki 
suunatud sektorites.

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

Selgitus

Muudatusettepanekus võetakse arvesse komisjoni viimast prognoosi.

Muudatusettepanek 2

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 
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

Selgitus

Parlament toetab 30 % üldeesmärki. Raportöörid kinnitavad üle ka Euroopa Parlamendi 
seisukoha programmi „InvestEU“ suhtes.
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Muudatusettepanek 3

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 või neile taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahendi raames 
kättesaadavatest 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 või 
taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendi eesmärgid. See 
võimaldaks muu hulgas toetada 
asjaomastes liikmesriikides asutatud 
äriühingute maksevõimet. Toimingud, 
mida toetatakse InvestEU fondist ELi või 
liikmesriigi osa kaudu, ei tohiks dubleerida 
ega välja tõrjuda erainvesteeringuid ega 
moonutada konkurentsi siseturul.

Or. en

Selgitus

Eesmärk on anda liikmesriikidele võimalus kanda taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi 
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vahendeid üle liikmesriigi osasse. See põhjendus on nõukoguga kokku lepitud. Muudatusega 
lisatakse siiski täiesti uus element, mis ei olnud kokkuleppe sõlmimise ajal teada.

Muudatusettepanek 4

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, 
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, 

(32) Liikmesriigi osa tuleks luua 
spetsiaalselt nii, et liidu tagatise andmiseks 
oleks võimalik kasutada eelarve jagatud 
täitmise alla kuuluvaid fonde või taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahendi 
vahendeid. See võimalus suurendaks liidu 
tagatise lisaväärtust, toetades selle kaudu 
suuremat hulka vahendite saajaid ja 
projekte ning mitmekesistades vahendeid 
nende fondide või rahastamisvahendi 
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. 
Eelnimetatud fondidest või vahenditest 
tuleks teha 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 
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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.

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, eelarve jagatud 
täitmise alla kuuluvatest fondidest või 
taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendi raames 
kättesaadavatest vahenditest, 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

Vt eelmise muudatusettepaneku selgitust. 

Muudatusettepanek 5

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 

(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.
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siiski ette näha eraldi osa ELi tagatisest.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga võetakse arvesse tagatise suurendamist. Viimane lause jäetakse välja, 
kuna see ei ole vajalik – I lisa kohaselt kuulub kõigile harudele osa ELi tagatisest.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Komisjon märkis 18. aprillil 2019, 
et piiramata nõukogu eelisõigusi 
stabiilsuse ja kasvu pakti elluviimisel, 
tuleks liikmesriikide ühekordseid 
sissemakseid – kas liikmesriigi poolt või 
valitsemissektorisse klassifitseeritavate või 
liikmesriigi nimel tegutsevate riigi 
tugipankade poolt – valdkondlikesse või 
mitut riiki hõlmavatesse 
investeerimisplatvormidesse käsitada 
põhimõtteliselt ühekordsete meetmetena 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1466/9732 artikli 
5 lõike 1 ja artikli 9 lõike 1 ning nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1467/9733 artikli 3 lõike 4 
tähenduses. Lisaks märkis komisjon, et ta 
kaalub, piiramata nõukogu eelisõigusi 
stabiilsuse ja kasvu pakti elluviimisel, mil 
määral on programmi „InvestEU“ kui 
EFSI-le järgneva vahendi suhtes võimalik 
kohaldada sama käsitlusviisi, mida 
paindlikkust käsitlevas komisjoni teatises 
kohaldati EFSI suhtes, pidades silmas 
ühekordseid sissemakseid, mille 
liikmesriigid teevad seoses liikmesriigi 
osaga ELi tagatise lisasumma 
rahastamiseks.

(39) Komisjon märkis 18. aprillil 2019, 
et „[p]iiramata nõukogu eelisõigusi 
stabiilsuse ja kasvu pakti elluviimisel, 
tuleks liikmesriikide ühekordseid 
sissemakseid – kas liikmesriigi poolt või 
valitsemissektorisse klassifitseeritavate või 
liikmesriigi nimel tegutsevate riigi 
tugipankade poolt – valdkondlikesse või 
mitut riiki hõlmavatesse 
investeerimisplatvormidesse käsitada 
põhimõtteliselt ühekordsete meetmetena 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1466/9732 artikli 
5 lõike 1 ja artikli 9 lõike 1 ning nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1467/9733 artikli 3 lõike 4 
tähenduses. Piiramata nõukogu eelisõigusi 
stabiilsuse ja kasvu pakti elluviimisel, 
kaalub komisjon peale selle, mil määral on 
InvestEU kui EFSI-le järgneva vahendi 
suhtes võimalik kohaldada sama 
käsitlusviisi, mida paindlikkust käsitlevas 
komisjoni teatises kohaldati EFSI suhtes, 
pidades silmas ühekordseid rahamakseid, 
mille liikmesriigid teevad seoses 
liikmesriigi osaga ELi tagatise lisasumma 
rahastamiseks.“

__________________ __________________
32 Nõukogu 7. juuli 1997. aasta määrus 
(EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi 

32 Nõukogu 7. juuli 1997. aasta määrus 
(EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi 
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järelevalve ning majanduspoliitika 
järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise 
kohta (EÜT L 209, 2.8.1997, lk 1).

järelevalve ning majanduspoliitika 
järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise 
kohta (EÜT L 209, 2.8.1997, lk 1).

33 Nõukogu 7. juuli 1997. aasta määrus 
(EÜ) nr 1467/97 ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise 
kiirendamise ja selgitamise kohta (EÜT 
L 209, 2.8.1997, lk 6).

33 Nõukogu 7. juuli 1997. aasta määrus 
(EÜ) nr 1467/97 ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise 
kiirendamise ja selgitamise kohta (EÜT 
L 209, 2.8.1997, lk 6).

Or. en

Selgitus

Põhjendus on nõukoguga kokku lepitud, kuid muudatusettepanek on vajalik, et pöörduda 
tagasi tegelikult kokku lepitud sõnastuse juurde.

Muudatusettepanek 7

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. Neid 
lisavahendeid tuleks kasutada viisil, mis 
tagab [Euroopa Liidu taasterahastu] 
määruses sätestatud tähtaegadest 
kinnipidamise.

(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. Neid 
lisavahendeid tuleks kasutada viisil, mis 
tagab [Euroopa Liidu taasterahastu] 
määruses sätestatud tähtaegadest 
kinnipidamise. See nõue oleks täidetud, 
kui rakenduspartneritega sõlmitaks 
asjakohased tagatislepingud hiljemalt 31. 
detsembriks 2023.

Or. en

Selgitus

Raportöörid tunnevad muret, et ELi taasterahastus sätestatud tähtajad takistavad programmi 
edukat rakendamist. Nad teevad ettepaneku lahendada see probleem InvestEU raames, 
kohaldades tagatislepingute sõlmimisele ajalisi piiranguid. Raportöörid tunnistavad, et 
probleem tuleks lahendada ELi taasterahastu määruses, kuid nad soovivad saata nõukogule 
poliitilise signaali sellel teemal.
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Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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

Or. en

Selgitus

Vastavalt parlamendi seisukohale komisjoni esimese ettepaneku kohta soovivad raportöörid 
suurendada VKEdele ja sotsiaalsetele investeeringutele eraldatavaid summasid. Nad teevad 
ettepaneku säilitada Euroopa Parlamendi esimene seisukoht ka teadusuuringute, 
innovatsiooni ja digiteerimise osas, mida komisjon oma teises ettepanekus vähendas. Seetõttu 
on vaja ELi tagatise kogusummat veidi suurendada. Lisaks on raportöörid seisukohal, et 
tuleks säilitada komisjoni algses ettepanekus sisalduv eraldiste määr.

Muudatusettepanek 9

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

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], [[ÜPP strateegiakava] määruse 
number]45 artikli [75 lõikele 1] ja [taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahendi] 
määruse artiklile [X] vastavad summad.

Or. en
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Selgitus

Eesmärk on anda liikmesriikidele võimalus kanda taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi 
vahendeid üle liikmesriigi osasse.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2

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 8 600 000 000 euro 
suurune summa (jooksevhindades) [EURI] 
määruse artiklis 2 nimetatud toimingute 
rakendusmeetmete jaoks artikli 3 lõike 2 
punktis a nimetatud eesmärkide puhul.

Or. en

Selgitus

Oma teises ettepanekus suurendas komisjon kestliku taristu poliitikaharu summat 11 500 000 
000 eurolt (esialgses ettepanekus esitatud summa) 20 051 970 000 euroni. Raportöörid 
teevad ettepaneku, et seda (ülespoole ümardatud) lisasummat rahastataks taasterahastust 
tulenevatest eraldistest.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 3

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 40 769 470 000 euro 
suurune summa (jooksevhindades) artikli 3 
lõike 2 punktides a–d nimetatud 
eesmärkide jaoks.

Or. en

Raportöörid teevad ettepaneku, et suurem osa ELi tagatise eraldistest tuleks mitmeaastasest 
finantsraamistikust. See peaks hõlmama komisjoni poolt esimese haru jaoks kavandatud 
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esialgset summat ning teise, kolmanda ja neljanda haru jaoks ette nähtud summasid.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 5

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 kuni 15 % iga eesmärgi puhul. 
Komisjon teatab igast kohandusest 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Selgitus

Komisjoni sõnastus jätab mulje, et suurendada saab ainult strateegilise investeerimisharu 
summat. Raportöörid pöördusid tagasi komisjoni esimese ettepaneku sõnastuse juurde.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

Liikmesriigi poolt vastavalt [[ühissätete 
määruse] number] artikli [10 lõikele 1] või 
[[ÜPP strateegiakava] määruse number] 
artikli [75 lõikele 1] või [taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahendi] 
määruse artiklile [X] 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 taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahendi raames 



PE655.923v01-00 16/27 PR\1211759ET.docx

ET

[[ühissätete määruse] number] artiklis 7 
osutatud partnerluslepingus, InvestEUd 
toetavates programmides või ÜPP 
strateegiakavas nimetatud 
poliitikaeesmärkide saavutamisele.

kättesaadavatest vahenditest 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 või asjaomase liikmesriigi 
taaste- ja vastupidavuskavas nimetatud 
poliitikaeesmärkide saavutamisele.

Or. en

Selgitus

Eesmärk on anda liikmesriikidele võimalus kanda taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi 
vahendeid üle liikmesriigi osasse. Kuigi see säte lepiti nõukoguga kokku, käsitletakse 
muudatusettepanekus uut olukorda.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli sätteid, mis puudutavad 
vastavalt [[ühissätete määruse] number] 
artikli 10 lõikele 1 või [ÜPP 
strateegiakava] määruse artikli 75 lõikele 1 
eraldatud summasid, ei kohaldata 
osaluslepingu suhtes, mis käsitleb 
liikmesriigi eraldatavat lisasummat, millele 
on osutatud artikli 4 lõike 1 kolmandas 
lõigus.

Käesoleva artikli sätteid, mis puudutavad 
vastavalt [[ühissätete määruse] number] 
artikli 10 lõikele 1 või [ÜPP 
strateegiakava] määruse artikli 75 lõikele 1 
või [taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendi] määruse artiklile [X] 
eraldatud summasid, ei kohaldata 
osaluslepingu suhtes, mis käsitleb 
liikmesriigi eraldatavat lisasummat, millele 
on osutatud artikli 4 lõike 1 kolmandas 
lõigus.

Or. en

Selgitus

Eesmärk on anda liikmesriikidele võimalus kanda taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi 
vahendeid üle liikmesriigi osasse. Kuigi see säte lepiti nõukoguga kokku, käsitletakse 
muudatusettepanekus uut olukorda.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 4

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 nelja kuu 
jooksul pärast komisjoni otsust, millega 
kiidetakse heaks partnerlusleping vastavalt 
[ühissätete] määruse artikli 9 lõikele 4 või 
ÜPP strateegiakava vastavalt [ÜPP] 
määrusele või taaste- ja vastupidavuskava 
vastavalt [taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendi] määrusele, või 
samaaegselt komisjoni otsusega, millega 
muudetakse programmi vastavalt 
[ühissätete] määruse artiklile 10 või ÜPP 
strateegiakava vastavalt [ÜPP] määruse 
artiklile 107 või taaste- ja 
vastupidavuskava vastavalt [taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahendi] 
määruse artiklile 18.

Or. en

Selgitus

Eesmärk on anda liikmesriikidele võimalus kanda taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi 
vahendeid üle liikmesriigi osasse.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ELi tagatise kogusumma 
liikmesriigi osa raames seoses 
liikmesriigiga, selle eraldiste määr, eelarve 
jagatud täitmise alla kuuluvate fondide 
toetuse summa, eraldiste tegemise etapp 
vastavalt aastasele rahastamiskavale ning 
tulenev tingimusliku kohustuse summa, 
mis tuleb katta asjaomase liikmesriigi 

a) ELi tagatise kogusumma 
liikmesriigi osa raames seoses 
liikmesriigiga, selle eraldiste määr, eelarve 
jagatud täitmise alla kuuluvate fondide või 
taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendi raames kättesaadava 
toetuse summa, eraldiste tegemise etapp 
vastavalt aastasele rahastamiskavale ning 
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antud kompensatsioonitagatisega; tulenev tingimusliku kohustuse summa, 
mis tuleb katta asjaomase liikmesriigi 
antud kompensatsioonitagatisega;

Or. en

Selgitus

Eesmärk on anda liikmesriikidele võimalus kanda taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi 
vahendeid üle liikmesriigi osasse. Kuigi see säte lepiti nõukoguga kokku, käsitletakse 
muudatusettepanekus uut olukorda.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) jagatud eelarve täitmise alla 
kuuluvate fondide toetus InvestEU 
nõustamiskeskusele;

d) jagatud eelarve täitmise alla 
kuuluvate fondide või taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahendi raames 
kättesaadav toetus InvestEU 
nõustamiskeskusele;

Or. en

Selgitus

Eesmärk on anda liikmesriikidele võimalus kanda taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi 
vahendeid üle liikmesriigi osasse. Kuigi see säte lepiti nõukoguga kokku, käsitletakse 
muudatusettepanekus uut olukorda.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kohustused esitada liikmesriigile 
aastaaruanded, sealhulgas asjakohaste 
näitajate kohta, mis on seotud 
partnerluslepingus, programmis või ÜPP 
strateegiakavas sätestatud 
poliitikaeesmärkidega ja millele on 

e) kohustused esitada liikmesriigile 
aastaaruanded, sealhulgas asjakohaste 
näitajate kohta, mis on seotud 
partnerluslepingus, programmis või ÜPP 
strateegiakavas või taaste- ja 
vastupidavuskavas sätestatud 



PR\1211759ET.docx 19/27 PE655.923v01-00

ET

osutatud osaluslepingus; poliitikaeesmärkidega ja millele on 
osutatud osaluslepingus;

Or. en

Selgitus

Eesmärk on anda liikmesriikidele võimalus kanda taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi 
vahendeid üle liikmesriigi osasse. Kuigi see säte lepiti nõukoguga kokku, käsitletakse 
muudatusettepanekus uut olukorda.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui üheksa kuu jooksul alates 
osaluslepingu sõlmimisest ei ole 
tagatislepingut sõlmitud, siis osalusleping 
kas lõpetatakse või seda pikendatakse 
vastastikusel kokkuleppel. Kui üheksa kuu 
jooksul alates osaluslepingu sõlmimisest ei 
ole osaluslepingu summa ühe või mitme 
tagatislepingu kaudu kulukohustustega 
täielikult kaetud, siis summat muudetakse 
vastavalt. Kasutamata eraldised, mis on 
seotud liikmesriikide poolt vastavalt 
[ühissätete määruse] artikli [10 lõikele 1] 
või [ÜPP] määruse artikli [75 lõikele 1] 
eraldatud summadega, võetakse uuesti 
kasutusele vastavalt [[ühissätete määruse] 
number] artikli [10 lõikele 5] ja [[ÜPP 
strateegiakava] määruse number] artikli 
[75 lõikele 5]. Kasutamata eraldised, mis 
on seotud liikmesriigi poolt vastavalt 
käesoleva määruse artikli 4 lõike 1 
kolmandale lõigule eraldatud summadega, 
makstakse liikmesriigile tagasi.

Kui üheksa kuu jooksul alates 
osaluslepingu sõlmimisest ei ole 
tagatislepingut sõlmitud, siis osalusleping 
kas lõpetatakse või seda pikendatakse 
vastastikusel kokkuleppel. Kui üheksa kuu 
jooksul alates osaluslepingu sõlmimisest ei 
ole osaluslepingu summa ühe või mitme 
tagatislepingu kaudu kulukohustustega 
täielikult kaetud, siis summat muudetakse 
vastavalt. Kasutamata eraldised, mis on 
seotud liikmesriikide poolt vastavalt 
[ühissätete määruse] artikli [10 lõikele 1] 
või [ÜPP] määruse artikli [75 lõikele 1] või 
[taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendi] määruse artiklile [X] 
eraldatud summadega, võetakse uuesti 
kasutusele vastavalt [[ühissätete määruse] 
number] artikli [10 lõikele 5] ja [[ÜPP 
strateegiakava] määruse number] artikli 
[75 lõikele 5] ja [taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendi] määruse artiklile [X]. 
Kasutamata eraldised, mis on seotud 
liikmesriigi poolt vastavalt käesoleva 
määruse artikli 4 lõike 1 kolmandale 
lõigule eraldatud summadega, makstakse 
liikmesriigile tagasi.

Or. en
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Selgitus

Eesmärk on anda liikmesriikidele võimalus kanda taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi 
vahendeid üle liikmesriigi osasse. Kuigi see säte lepiti nõukoguga kokku, käsitletakse 
muudatusettepanekus uut olukorda.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui [[ühissätete määruse] number] artikli 
[10 lõikes 6] või [[ÜPP strateegiakava] 
määruse number] artikli [75 lõikes 6] 
kindlaks määratud ajavahemiku jooksul ei 
ole tagatislepingut nõuetekohaselt 
rakendatud, siis osaluslepingut 
muudetakse. Kasutamata eraldised, mis on 
seotud liikmesriikide poolt vastavalt 
[ühissätete määruse] artikli [10 lõikele 1] 
või [ÜPP] määruse artikli [75 lõikele 1] 
eraldatud summadega, võetakse uuesti 
kasutusele vastavalt [[ühissätete määruse] 
number] artikli [10 lõikele 6] ja [[ÜPP 
strateegiakava] määruse number] artikli 
[75 lõikele 6]. Kasutamata eraldised, mis 
on seotud liikmesriigi poolt vastavalt 
käesoleva määruse artikli 4 lõike 1 
kolmandale lõigule eraldatud summadega, 
makstakse liikmesriigile tagasi.

Kui [[ühissätete määruse] number] artikli 
[10 lõikes 6] või [[ÜPP strateegiakava] 
määruse number] artikli [75 lõikes 6] või 
[taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendi] määruse artiklis [X] 
kindlaks määratud ajavahemiku jooksul ei 
ole tagatislepingut nõuetekohaselt 
rakendatud, siis osaluslepingut 
muudetakse. Kasutamata eraldised, mis on 
seotud liikmesriikide poolt vastavalt 
[ühissätete määruse] artikli [10 lõikele 1] 
või [ÜPP] määruse artikli [75 lõikele 1] või 
[taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendi] määruse artiklile [X] 
eraldatud summadega, võetakse uuesti 
kasutusele vastavalt [[ühissätete määruse] 
number] artikli [10 lõikele 6] ja [[ÜPP 
strateegiakava] määruse number] artikli 
[75 lõikele 6] ja [taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendi] määruse artiklile [X]. 
Kasutamata eraldised, mis on seotud 
liikmesriigi poolt vastavalt käesoleva 
määruse artikli 4 lõike 1 kolmandale 
lõigule eraldatud summadega, makstakse 
liikmesriigile tagasi.

Or. en

Selgitus

Eesmärk on anda liikmesriikidele võimalus kanda taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi 
vahendeid üle liikmesriigi osasse. Kuigi see säte lepiti nõukoguga kokku, käsitletakse 
muudatusettepanekus uut olukorda.



PR\1211759ET.docx 21/27 PE655.923v01-00

ET

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pärast käesoleva määruse lõike 3 
punktis a osutatud eraldiste tegemise etappi 
kasutatakse eraldiste mis tahes aastast 
ülejääki, mis on arvutatud osaluslepinguga 
ette nähtud eraldiste määra kohaselt 
nõutava eraldiste summa ja eraldiste 
tegeliku summa vahena, uuesti vastavalt 
[ühissätete määruse] [artikli 10 lõikele 7] ja 
[[ÜPP strateegiakava] määruse number] 
artikli [75 lõikele 7];

a) pärast käesoleva määruse lõike 3 
punktis a osutatud eraldiste tegemise etappi 
kasutatakse eraldiste mis tahes aastast 
ülejääki, mis on arvutatud osaluslepinguga 
ette nähtud eraldiste määra kohaselt 
nõutava eraldiste summa ja eraldiste 
tegeliku summa vahena, uuesti vastavalt 
[ühissätete määruse] [artikli 10 lõikele 7] ja 
[[ÜPP strateegiakava] määruse number] 
artikli [75 lõikele 7] ja [taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahendi] 
määruse artiklile [X];

Or. en

Selgitus

Eesmärk on anda liikmesriikidele võimalus kanda taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi 
vahendeid üle liikmesriigi osasse. Kuigi see säte lepiti nõukoguga kokku, käsitletakse 
muudatusettepanekus uut olukorda.

Muudatusettepanek 22

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. 75 % ELi osas antavast ELi 
tagatisest, millele on osutatud artikli 4 
lõike 1 esimeses lõigus ja mille suurus on 
60 392 490 000 eurot, antakse EIP grupile. 
EIP grupi rahalise osaluse kogusumma on 
10 085 545 830 eurot. See osalus antakse 
sellisel viisil ja vormis, millega 
hõlbustatakse InvestEU fondi rakendamist 
ja artikli 14 lõikes 2 sätestatud eesmärkide 
saavutamist.
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Or. en

Selgitus

Oma teises ettepanekus vähendas komisjon rahalise osaluse protsentuaalset osakaalu ELi 
tagatisest. Raportöörid jäävad komisjoni pakutud lähenemisviisi juurde, kuid on kohandanud 
arvnäitajaid, et võtta arvesse nende poolt kavandatavat tagatise mõningast suurendamist.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Artikli 4 lõike 2 esimeses ja teises lõigus 
nimetatud ELi tagatise toetust võib anda 
rakenduspartnerite teostatavateks 
rahastamis- ja investeerimistoiminguteks, 
tingimusel et komisjon on sõlminud 
nimetatud rakenduspartneriga 
tagatislepingu hiljemalt 31. detsembriks 
2023, millega oleks täidetud [EURI] 
määruse artikli 4 lõikes 6 esitatud 
tingimused. Muudel juhtudel võidakse ELi 
tagatise toetust anda käesoleva määrusega 
hõlmatud rahastamis- ja 
investeerimistoimingutele 
investeerimisperioodiks, mis lõpeb 31. 
detsembril 2027.

Or. en

Selgitus

Nagu juba mainitud, tunnevad raportöörid tõsist muret, et ELi taasterahastus sätestatud 
tähtajad takistavad programmi edukat rakendamist. Nad teevad ettepaneku lahendada see 
probleem InvestEU raames, kohaldades tagatislepingute sõlmimisele ajalisi piiranguid. 
Raportöörid tunnistavad, et probleem tuleks lahendada ELi taasterahastu määruses, kuid nad 
soovivad saata nõukogule poliitilise signaali sellel teemal.
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 7 – lõik 2

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

Selgitus

See tuleneb eelmisest muudatusettepanekust. Kui tagatislepingute sõlmimisel kohaldatakse 
EURI tähtaegu, peaks järgmiste lepingute tähtaeg olema 31. detsember 2028.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Viis investeeringute komitee liiget on 
investeeringute komitee kõigi viie 
koosseisu alalised liikmed. Vähemalt ühel 
alalisel liikmel peavad olema 
eksperditeadmised kestlike investeeringute 
valdkonnas. Lisaks kuuluvad 
investeeringute komitee viiest koosseisust 
igasse kaks eksperti, kellel on 
investeerimisalased kogemused vastava 
poliitikaharuga hõlmatud sektorites. 
Juhatus määrab investeeringute komitee 

Neli investeeringute komitee liiget on 
investeeringute komitee kõigi viie 
koosseisu alalised liikmed. Vähemalt ühel 
alalisel liikmel peavad olema 
eksperditeadmised kestlike investeeringute 
valdkonnas. Lisaks kuuluvad 
investeeringute komitee viiest koosseisust 
igasse kaks eksperti, kellel on 
investeerimisalased kogemused vastava 
poliitikaharuga hõlmatud sektorites. 
Juhatus määrab investeeringute komitee 



PE655.923v01-00 24/27 PR\1211759ET.docx

ET

liikmed asjakohasesse koosseisu või 
asjakohastesse koosseisudesse. 
Investeeringute komitee valib oma alaliste 
liikmete hulgast eesistuja.

liikmed asjakohasesse koosseisu või 
asjakohastesse koosseisudesse. 
Investeeringute komitee valib oma alaliste 
liikmete hulgast eesistuja.

Or. en

Selgitus

Tagasipöördumine nõukoguga kokku lepitud arvu juurde.

Muudatusettepanek 26

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.

Or. en

Selgitus

Õiglase ülemineku mehhanismi raames loodavat avaliku sektori laenurahastut käsitleva 
määruse eesmärk on toetada avaliku sektori asutusi. Rahastamisvahenditest tulenevad 
tagasimaksed tulevad erasektorist. Seega on loogiline, et nende rahastamisvahendite eesmärk 
on erasektori rahastamine. Avaliku sektori laenurahastut tuleks rahastada liidu eelarvest.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina finantsmääruse artikli 213 
lõike 4 punktist a võib määrusega (EL) 

2. Erandina finantsmääruse artikli 213 
lõike 4 punktist a kasutatakse määrusega 
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2015/1017 ette nähtud ELi tagatise 
eraldiste ülejääki kasutada käesoleva 
määruse kohase ELi tagatise eraldisteks, 
võttes arvesse määruse [avaliku sektori 
laenurahastu] artiklit 4.

(EL) 2015/1017 ette nähtud ELi tagatise 
eraldiste ülejääki käesoleva määruse 
kohase ELi tagatise eraldisteks.

Or. en

Selgitus

EFSI määruse kohaste eraldiste ülejääki tuleks kasutada järgmise määruse jaoks, mitte 
avaliku sektori laenurahastu jaoks, mida tuleks rahastada liidu eelarvest.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Määruse [EURI] artikli 3 lõike 2 
punkti c alapunktis i osutatud 33 000 440 
000 euro (jooksevhindades) suurust 
summat kasutatakse:

3. Määruse [EURI] artikli 3 lõike 2 
punkti c alapunktis i osutatud XXX euro 
(jooksevhindades) suurust summat 
kasutatakse:

Or. en

Selgitus

Raportöörid on seisukohal, et taasterahastust saadav summa ja mitmeaastasest 
finantsraamistikust saadav summa peaksid olema paremini tasakaalus. Loomulikult on nad 
teadlikud Euroopa Ülemkogu ettepanekust vähendada märkimisväärselt taasterahastu 
summat. Lõplik otsus tuleks teha mitmeaastase finantsraamistiku ja taasterahastu 
läbirääkimiste raames.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) käesoleva määruse kohase ELi 
tagatise eraldisteks summas 32 800 000 
000 eurot (jooksevhindades), lisaks 
finantsmääruse artikli 211 lõike 4 esimeses 

(a) käesoleva määruse kohase ELi 
tagatise eraldisteks summas XXX eurot 
(jooksevhindades), lisaks finantsmääruse 
artikli 211 lõike 4 esimeses lõigus osutatud 
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lõigus osutatud vahenditele; vahenditele;

Or. en

Selgitus

Vt eelmise muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 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

Selgitus

EP esimese menetluse seisukoht.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 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

Selgitus

EP esimese menetluse seisukoht.
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Muudatusettepanek32

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 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

Selgitus

EP esimese menetluse seisukoht.


