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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 
taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0408),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 175 
kolmandat lõiku, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-
0150/2020),

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

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

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

– 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.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(4) COVID-19 pandeemia puhkemine 
2020. aasta alguses muutis tulevaste aastate 
majandusväljavaadet liidus ja maailmas 
ning nõuab liidult kiiret ja kooskõlastatud 
reageerimist, et tulla toime tohutute 
majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgedega 
kõigi liikmete jaoks. COVID-19 on 
süvendanud demograafiaprobleeme. 
Praegune COVID-19 pandeemia ning ka 
varasem majandus- ja finantskriis on 
näidanud, et kindlatele majandus- ja 
sotsiaalstruktuuridele rajanevate 
usaldusväärsete ja vastupidavate majandus- 
ja finantssüsteemide arendamine aitab 
liikmesriikidel vapustustele 
tulemuslikumalt reageerida ja neist 
kiiremini taastuda. COVID-19 kriisi 
tagajärjed sõltuvad keskpikas ja pikas 
perspektiivis olulisel määral sellest, kui 
kiiresti liikmesriikide majandus kriisist 
taastub, mis omakorda sõltub 
liikmesriikide eelarvepoliitilisest 
manööverdamisruumist, mida on vaja, et 
võtta kriisi sotsiaal- ja majandusmõju 
leevendamiseks meetmeid, samuti sõltub 
see riigi majanduse vastupidavusest. 
Reformid ja investeeringud majanduse 
struktuursete nõrkuste kõrvaldamiseks ja 
majanduse vastupidavuse suurendamiseks 
on seega olulised, et suunata majandus 
tagasi kestliku taastumise teele ja vältida 
erinevuste edasist suurenemist liidus.

(4) COVID-19 puhang 2020. aasta 
alguses muutis tulevaste aastate 
majanduslikku ja eelarvelist väljavaadet 
liidus ja maailmas ning nõuab liidult kiiret 
ja kooskõlastatud reageerimist, et tulla 
toime tohutute majanduslike ja sotsiaalsete 
tagajärgedega kõigi liikmesriikide jaoks. 
COVID-19 on süvendanud 
demograafiaprobleeme. Praegune COVID-
19 pandeemia ning ka varasem majandus- 
ja finantskriis on näidanud, et kindlatele 
majandus- ja sotsiaalstruktuuridele 
rajanevate usaldusväärsete ja vastupidavate 
majandus- ja finantssüsteemide arendamine 
aitab liikmesriikidel vapustustele 
tulemuslikumalt reageerida ja neist 
kiiremini taastuda. COVID-19 kriisi 
tagajärjed sõltuvad keskpikas ja pikas 
perspektiivis olulisel määral sellest, kui 
kiiresti liikmesriikide majandus kriisist 
taastub, mis omakorda sõltub 
liikmesriikide eelarvepoliitilisest 
manööverdamisruumist, mida on vaja, et 
võtta kriisi sotsiaal- ja majandusmõju 
leevendamiseks meetmeid, samuti sõltub 
see riigi majanduse vastupidavusest. 
Reformid ja investeeringud majanduse 
struktuursete nõrkuste kõrvaldamiseks ja 
majanduse vastupidavuse suurendamiseks 
on seega olulised, et suunata majandus 
tagasi kestliku taastumise teele ja vältida 
erinevuste edasist suurenemist liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Nii vastupidavus kui ka 
taastumine tuleks saavutada, rahastades 
kuut peamist poliitikavaldkonda, nimelt 
rohepööret, digitaliseerimist, 
majanduslikku ühtekuuluvust, tootlikkust 
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ja konkurentsivõimet, sotsiaalset 
ühtekuuluvust, institutsioonilist 
vastupidavust ning meetmeid selle 
tagamiseks, et järgmise põlvkonna 
eurooplastest ei saaks nn 
liikumispiirangute põlvkond.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6b) Investeerimine 
keskkonnasäästlikesse tehnoloogiatesse, 
suutlikkusse ja reformidesse, mille 
eesmärk on aidata kaasa puhtale ja 
õiglasele energiale üleminekule ning 
suurendada hoonetesektori ja muude 
oluliste majandussektorite 
energiatõhusust, aitab tagada kestliku 
majanduskasvu ja luua töökohti. 
Investeerimine digitaalsetesse 
tehnoloogiatesse, taristusse ja 
protsessidesse suurendab liidu 
konkurentsivõimet ülemaailmsel tasandil 
ning ühtlasi aitab peamiste tarneahelate 
mitmekesistamise kaudu muuta liitu 
vastupidavamaks, innovaatilisemaks ja 
sõltumatumaks.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6c) Reformid ja investeeringud, mis on 
suunatud majandusliku ühtekuuluvuse ja 
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tootlikkuse suurendamisele, väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd), 
ühtse turu, konkurentsivõime, sotsiaalse 
ühtekuuluvuse ja vaesuse vastu võitlemise 
tugevdamisele, on äärmiselt olulised meie 
majanduse taaselavdamiseks, ilma et 
kedagi maha jäetaks.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6d) Liit peaks võtma meetmeid 
tagamaks, et COVID-19 ei kahjustaks 
püsivalt eurooplaste järgmist põlvkonda 
ning et ei süveneks põlvkondadevaheline 
lõhe. Reformid ja investeeringud on 
olulised selleks, et edendada haridust ja 
oskusi, oskuste rolli aktiivse tööjõu 
oskuste täiendamise, ümberõppe ja 
ümberõppe prioriteetide põlvkondliku 
suunamise kaudu, töötute 
integratsiooniprogrammi, laste ja noorte 
juurdepääsu ja võimalustesse 
investeerimise poliitikat seoses hariduse, 
tervishoiu, toitumise, töökohtade ja 
eluasemega ning põlvkondadevahelist 
lõhet ületavat poliitikat.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6e) COVID-19 kriis on heitnud 
mõningat valgust ka sellele, kui oluline on 
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tugevdada tervishoiu- ja 
hooldussüsteemide vastupidavust ning 
kättesaadavust ja suutlikkust, parandada 
avaliku halduse ja riiklike süsteemide 
tõhusust, sh vähendada halduskoormust, 
parandada kohtusüsteemide tõhusust ja 
rahapesuvastast järelevalvet. Sellest tuleks 
teha järeldused ja suurendada 
liikmesriikide institutsioonilist 
vastupidavust.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Rahastamisvahendist tuleks 
toetada projekte, mis järgivad liidu 
rahastamise täiendavuse põhimõtet ja 
loovad tõelist Euroopa lisaväärtust. 
Rahastamisvahend ei tohiks asendada 
jooksvaid riiklikke kulutusi ega olla 
vastuolus liidu strateegiliste ja 
majanduslike huvidega ning seetõttu ei 
tohiks sellest rahastada kolmandate 
riikide investeerimiskavasid.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Võttes arvesse Euroopa rohelist 
kokkulepet kui Euroopa kestliku 
majanduskasvu strateegiat ning liidu 
kohustust rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO säästva arengu 

(11) Võttes arvesse Euroopa rohelist 
kokkulepet kui Euroopa kestliku 
majanduskasvu strateegiat ning liidu 
kohustust rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO säästva arengu 
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eesmärke, aitab käesoleva määrusega 
loodud rahastamisvahend kaasa 
kliimameetmete peavoolustamisele ja 
keskkonnasäästlikkusele ning üldise 
eesmärgi – pühendada 25 % ELi eelarve 
kuludest kliimaeesmärkide toetamisele – 
saavutamisele.

eesmärke, aitab käesoleva määrusega 
loodud rahastamisvahend kaasa 
kliimameetmete peavoolustamisele ja 
keskkonnasäästlikkusele ning üldise 
eesmärgi – pühendada 30 % ELi eelarve 
kuludest kliimaeesmärkide toetamisele – 
saavutamisele. Rahastamisvahendist 
tuleks rahastada ainult projekte, mille 
puhul järgitakse põhimõtet mitte tekitada 
olulist kahju.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Nende üldiste eesmärkide 
saavutamiseks määratakse 
rahastamisvahendi ettevalmistamise ja 
ellurakendamise käigus kindlaks 
asjakohased meetmed ning neid 
hinnatakse uuesti hindamis- ja 
läbivaatamisprotsessi käigus. Samuti 
tuleks nõuetekohast tähelepanu pöörata 
mõjule, mida käesoleva määruse alusel 
esitatud riiklikud kavad avaldavad mitte 
ainult rohepöördele, vaid ka digipöördele. 
Neil mõlemal on esmatähtis roll 
majanduse taaskäivitamisel ja 
ajakohastamisel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13a) Rahastamisvahend peaks ühtlasi 
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olema vahend liidu eelarve kaitsmiseks, 
juhul kui esineb üldistunud puudusi 
õigusriigi toimimises. Sellisel juhul peaks 
komisjon võtma rakendusaktiga vastu 
otsuse peatada ajavahemik, mille jooksul 
tuleb vastu võtta otsused taaste- ja 
vastupidavuskavade projektide kohta, või 
peatada rahastamisvahendi kaudu 
tehtavad maksed kooskõlas määrusega 
[.../...] liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul 
kui liikmesriikides esineb üldistunud 
puudusi õigusriigi toimimises. Komisjon 
peaks rakendusaktiga võtma vastu otsuse 
kõnealuse ajavahemiku või maksete 
peatamise tühistamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Rahastamisvahendi üldeesmärk 
peaks olema soodustada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset lähenemist. 
Selleks peaks rahastamisvahend aitama 
muuta liikmesriigid vastupidavamaks ja 
suurendada nende kohanemisvõimet, 
leevendada kriisi sotsiaal- ja 
majandusmõju ning toetada rohe- ja 
digipööret eesmärgiga saavutada 
Euroopas 2050. aastaks 
kliimaneutraalsus, aidates seeläbi pärast 
kriisi taastada liikmesriikide majanduse 
kasvupotentsiaali, luua uusi töökohti ning 
edendada kestlikku majanduskasvu.

(14) Rahastamisvahendi üldeesmärk 
peaks olema aidata majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
edendamise kaudu kaasa käesoleva 
määruse alusel kindlaks määratud kuue 
poliitikavaldkonna probleemide 
lahendamisele ning aidata kaasa liidu 
poliitika eesmärkide, ÜRO kestliku 
arengu eesmärkide, Euroopa 
sotsiaalõiguste samba ja Pariisi 
kokkuleppe saavutamisele ning ühtse turu 
tugevdamisele. Selleks peaks 
rahastamisvahend aitama muuta 
liikmesriigid vastupidavamaks ja 
suurendada nende kohanemisvõimet, 
leevendada kriisi sotsiaal- ja 
majandusmõju ning toetada rohe- ja 
digipööret, aidata pärast kriisi taastada 
liikmesriikide majanduse 
kasvupotentsiaali, luua uusi töökohti pärast 
COVID-19 pandeemiat ning edendada 
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kestlikku majanduskasvu.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14a) Alates 1. veebruarist 2020 võetud 
meetmed, mis on seotud pandeemia 
põhjustatud majanduslike ja sotsiaalsete 
tagajärgedega, peaksid olema 
rahastamiskõlblikud.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et taaste- ja 
vastupidavuskava aitaks tagada 
rahastamisvahendi eesmärkide 
saavutamise, peaksid reformide ja avaliku 
sektori investeerimisprojektide elluviimise 
meetmed sisalduma ühes sidusas taaste- ja 
vastupidavuskavas. Taaste- ja 
vastupidavuskava peaks olema kooskõlas 
Euroopa poolaasta raames kindlaks tehtud 
riigipõhiste probleemide ja seatud 
prioriteetidega, riiklike reformikavadega, 
riiklike energia- ja kliimakavadega, õiglase 
ülemineku kavadega ning liidu fondide 
raames vastu võetud partnerluslepingute ja 
rakenduskavadega. Selleks et edendada 
meetmeid, mis kuuluvad Euroopa rohelise 
kokkuleppe ja digitaalarengu tegevuskava 
prioriteetide hulka, tuleks kavas sätestada 
ka rohe- ja digipöörde seisukohast 

(16) Selleks et taaste- ja 
vastupidavuskava aitaks tagada 
rahastamisvahendi eesmärkide 
saavutamise, peaksid reformide ja avaliku 
sektori investeerimisprojektide elluviimise 
meetmed sisalduma ühes sidusas, 
asjakohases, tulemuslikus ja tõhusas 
taaste- ja vastupidavuskavas. Taaste- ja 
vastupidavuskava peaks olema kooskõlas 
Euroopa poolaasta raames kindlaks tehtud 
riigipõhiste probleemide ja seatud 
prioriteetidega, riiklike reformikavadega, 
riiklike energia- ja kliimakavadega, õiglase 
ülemineku kavadega ning liidu fondide 
raames vastu võetud partnerluslepingute ja 
rakenduskavadega. Lisaks peaksid taaste- 
ja vastupidavuskavad olema kooskõlas 
Euroopa lisaväärtuse põhimõttega. 
Selleks et edendada meetmeid, mis 
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olulised meetmed. Meetmed peaksid 
võimaldama sujuvalt saavutada riiklikes 
energia- ja kliimakavades ja nende 
ajakohastatud versioonides esitatud sihid, 
eesmärgid ja panuse. Kõiki toetatavaid 
tegevusi tuleks ellu viia täielikus kooskõlas 
liidu kliima- ja keskkonnaprioriteetidega.

kuuluvad Euroopa rohelise kokkuleppe, 
digitaalarengu tegevuskava, tööstus- ja 
VKEde strateegiate, Euroopa oskuste 
tegevuskava, lastegarantii ja 
noortegarantii prioriteetide hulka, tuleks 
kavas sätestada ka meetmed, mis on 
asjakohased käesolevas määruses 
kindlaks määratud kuues 
poliitikavaldkonnas. Kõiki toetatavaid 
tegevusi tuleks ellu viia täielikus kooskõlas 
liidu kliima- ja keskkonnaprioriteetidega. 
Vähemalt 30 % taaste- ja 
vastupidavuskavadest tuleks pühendada 
kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse 
meetmete ning keskkonnasäästlikkuse 
eesmärkide peavoolustamisele. Taaste- ja 
vastupidavuskavad peaksid olema 
kooskõlas ELi soolise võrdõiguslikkuse 
strateegiaga aastateks 2020–2025.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et aidata liikmesriike taaste- 
ja vastupidavuskavade ettevalmistamisel ja 
rakendamisel, võib nõukogu Euroopa 
poolaasta raames arutada, mil määral on 
liidu majandus taastunud ning kui 
vastupidav ja kohanemisvõimeline see on. 
Asjakohaste tõendite tagamiseks peaks see 
arutelu põhinema võimaluse korral 
komisjoni strateegilisel ja analüütilisel 
teabel, mis on kättesaadav Euroopa 
poolaasta raames, ning varasemate aastate 
kavade rakendamist käsitleval teabel.

(18) Selleks et aidata liikmesriike taaste- 
ja vastupidavuskavade ettevalmistamisel ja 
rakendamisel, võivad Euroopa Parlament 
ja nõukogu Euroopa poolaasta raames 
arutada, mil määral on liidu majandus 
taastunud ning kui vastupidav ja 
kohanemisvõimeline see on. Asjakohaste 
tõendite tagamiseks peaks see arutelu 
põhinema võimaluse korral komisjoni 
strateegilisel ja analüütilisel teabel, mis on 
kättesaadav Euroopa poolaasta raames, 
ning varasemate aastate kavade 
rakendamist käsitleval teabel. Komisjon 
peaks kogu asjakohase teabe tegema 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
kättesaadavaks samal ajal ja võrdsetel 
tingimustel.
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Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et tagada otstarbekas 
rahaline toetus, mis vastab liikmesriikide 
tegelikele vajadustele viia ellu taaste- ja 
vastupidavuskavas sisalduvad reformid ja 
investeeringud, on asjakohane kehtestada 
maksimaalne rahaline toetus, mida 
rahastamisvahendi kaudu on võimalik 
rahalise toetusena (tagastamatu rahaline 
toetus) saada. Maksimaalse toetuse 
arvutamisel tuleks tugineda iga liikmesriigi 
rahvaarvule ja sisemajanduse koguprodukti 
pöördväärtusele elaniku kohta ning iga 
liikmesriigi suhtelisele töötusmäärale.

(19) Selleks et tagada otstarbekas 
rahaline toetus, mis vastab liikmesriikide 
tegelikele vajadustele viia ellu taaste- ja 
vastupidavuskavas sisalduvad reformid ja 
investeeringud, on asjakohane kehtestada 
maksimaalne rahaline toetus, mida 
rahastamisvahendi kaudu on võimalik 
rahalise toetusena (tagastamatu rahaline 
toetus) saada. Maksimaalse toetuse 
arvutamisel tuleks 2021. ja 2022. aastal 
tugineda iga liikmesriigi rahvaarvule, 
sisemajanduse koguprodukti (SKP) 
pöördväärtusele elaniku kohta ning iga 
liikmesriigi suhtelisele töötusmäärale 
aastatel 2015–2019. Aastatel 2023 ja 2024 
tuleks maksimaalne rahaline toetus 
arvutada rahvaarvu, SKP pöördväärtuse 
ning ajavahemikul 2020–2021 täheldatud 
reaalse SKP kumulatiivse vähenemise 
alusel võrreldes 2019. aastaga.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) On vaja kehtestada liikmesriikide 
taaste- ja vastupidavuskavade projektide 
esitamise kord ja näha ette nende sisu. 
Menetluste otstarbekuse tagamiseks peaks 
liikmesriik esitama hiljemalt 30. aprilliks 
taaste- ja vastupidavuskava riikliku 

(20) On vaja kehtestada liikmesriikide 
taaste- ja vastupidavuskavade projektide 
esitamise kord ja näha ette nende sisu. 
Menetluste otstarbekuse tagamiseks peaks 
liikmesriik esitama hiljemalt 30. aprilliks 
taaste- ja vastupidavuskava riikliku 
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reformikava eraldi lisana. Kiire 
rakendamise tagamiseks peaks 
liikmesriikidel olema võimalik esitada 
kava projekt koos järgneva aasta 
eelarveprojektiga eelneva aasta 15. 
oktoobril.

reformikava eraldi lisana. Kiire 
rakendamise tagamiseks peaks 
liikmesriikidel olema võimalik esitada 
kava projekt koos järgneva aasta 
eelarveprojektiga eelneva aasta 15. 
oktoobril. Taaste- ja vastupidavuskavade 
ettevalmistamiseks võivad liikmesriigid 
kasutada tehnilise toetuse vahendit 
kooskõlas määrusega XX/YYYY [millega 
luuakse tehnilise toetuse vahend].

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et tagada riikide vastutus 
ning keskendumine asjakohastele 
reformidele ja investeeringutele, peaksid 
toetust soovivad liikmesriigid esitama 
komisjonile taaste- ja vastupidavuskava, 
mis on nõuetekohaselt põhjendatud. 
Taaste- ja vastupidavuskava tuleks esitada 
üksikasjalikud rakendamismeetmed, 
sealhulgas eesmärgid ja vahe-eesmärgid, 
ning taaste- ja vastupidavuskava eeldatav 
mõju majanduse kasvupotentsiaalile, 
töökohtade loomisele ning majanduse ja 
ühiskonna vastupidavusele; kava peaks 
sisaldama ka rohe- ja digipöörde jaoks 
vajalikke meetmeid; samuti peaks see 
sisaldama selgitust kavandatud taaste- ja 
vastupidavuskava kooskõla kohta Euroopa 
poolaasta raames kindlaks tehtud 
asjaomaste riigipõhiste probleemide ja 
seatud prioriteetidega. Kogu protsessi 
käigus peaksid komisjon ja liikmesriigid 
püüdma teha tihedat koostööd.

(21) Selleks et tagada riikide vastutus 
ning keskendumine asjakohastele 
reformidele ja investeeringutele, peaksid 
toetust soovivad liikmesriigid esitama 
komisjonile taaste- ja vastupidavuskava, 
mis on nõuetekohaselt põhjendatud. See 
kava tuleks koostada mitmetasandilise 
dialoogi alusel kohalike omavalitsuste, 
sotsiaalpartnerite, kodanikuühiskonna 
organisatsioonide ja muude asjaomaste 
sidusrühmadega, eesmärgiga tagada 
võimalikult suur konsensus. Taaste- ja 
vastupidavuskava tuleks esitada 
üksikasjalikud rakendamismeetmed, 
sealhulgas eesmärgid ja vahe-eesmärgid, 
ning taaste- ja vastupidavuskava eeldatav 
mõju käesolevas määruses kindlaks 
määratud kuuele valdkonnale; samuti 
peaks see sisaldama selgitust, kuidas on 
kavandatud taaste- ja vastupidavuskava 
vastavuses probleemidega, mis on 
kindlaks tehtud asjaomasele liikmesriigile 
esitatud värskeimates riigipõhistes 
soovitustes või muudes asjakohastes 
dokumentides, mille komisjon on Euroopa 
poolaasta raames ametlikult vastu võtnud. 
Kogu protsessi käigus peaksid komisjon ja 
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liikmesriigid püüdma teha tihedat 
koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Komisjon peaks hindama 
liikmesriikide esildatud taaste- ja 
vastupidavuskavasid ning tegutsema 
tihedas koostöös asjaomase liikmesriigiga. 
Komisjon austab täielikult riikide vastutust 
selles protsessis ja võtab seetõttu arvesse 
asjaomase liikmesriigi esitatud põhjendusi 
ja asjaolusid ning hindab, kas liikmesriigi 
esildatud taaste- ja vastupidavuskava võiks 
aidata tulemuslikult lahendada 
probleeme, mis on välja toodud 
asjaomasele liikmesriigile esitatud 
riigipõhises soovituses või muudes 
asjakohastes dokumentides, mille komisjon 
on Euroopa poolaasta raames ametlikult 
vastu võtnud; kas kava sisaldab meetmeid, 
mis aitavad tõhusalt kaasa rohe- ja 
digipöördele ning sellega kaasnevate 
probleemide lahendamisele; kas kaval 
võiks olla püsiv mõju asjaomases 
liikmesriigis; kas kavaga loodetakse 
tõhusalt tugevdada liikmesriigi majanduse 
kasvupotentsiaali, luua uusi töökohti, 
suurendada majanduse ja 
sotsiaalvaldkonna vastupidavust, 
leevendada kriisi majandus- ja 
sotsiaalmõju ning suurendada 
majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust; kas 
põhjendused, mille liikmesriik on oma 
taaste- ja vastupidavuskavas hinnanguliste 
kogukulude kohta esitanud, on mõistlikud 
ja usutavad ning vastavuses eeldatava 
mõjuga majandusele ja tööhõivele; kas 
taaste- ja vastupidavuskava sisaldab 

(22) Komisjon peaks hindama 
liikmesriikide esildatud taaste- ja 
vastupidavuskavasid ning tegutsema 
tihedas koostöös asjaomase liikmesriigiga. 
Komisjon austab täielikult riikide vastutust 
selles protsessis ja võtab arvesse ka eri 
liikmesriikide taaste- ja 
vastupidavuskavade vahelist koostoimet 
ning nende kavade ja muude riikliku 
tasandi investeerimiskavade vastastikust 
täiendavust. Komisjon peaks hindama 
taaste- ja vastupidavuskava 
tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust ja 
sidusust ning võtma sel eesmärgil arvesse 
asjaomase liikmesriigi esitatud põhjendusi 
ja asjaolusid, millega põhjendatakse, kas 
liikmesriigi esildatud taaste- ja 
vastupidavuskava on kooskõlas 
probleemidega, mis on välja toodud 
asjaomasele liikmesriigile esitatud 
viimastes riigipõhistes soovitustes või 
muudes asjakohastes dokumentides, mille 
komisjon on Euroopa poolaasta raames 
ametlikult vastu võtnud; kas kava sisaldab 
meetmeid, mis annavad tõhusa panuse 
määruses kindlaks määratud kuude 
poliitikavaldkonda ning nendega 
kaasnevate probleemide lahendamisele; kas 
kaval võiks olla püsiv mõju asjaomases 
liikmesriigis; kas kavaga loodetakse 
tõhusalt kaasa aidata liidu ja selle 
liikmesriikide kohustuste, eelkõige Pariisi 
kokkuleppe, ÜRO kestliku arengu 
eesmärkide, soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise ja Euroopa 
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meetmeid, mis kujutavad endast sidusat 
tegevust struktuurireformide ja avaliku 
sektori investeerimisprojektide 
ellurakendamiseks ning kas asjaomaste 
liikmesriikide välja pakutud tegevuskord, 
sealhulgas kavandatud vahe-eesmärgid ja 
sihid ning nendega seotud näitajad, võiks 
tagada taaste- ja vastupidavuskava 
ellurakendamise.

sotsiaalõiguste samba rakendamisele; kas 
põhjendused, mille liikmesriik on oma 
taaste- ja vastupidavuskavas hinnanguliste 
kogukulude kohta esitanud, on mõistlikud 
ja usutavad ning vastavuses eeldatava 
mõjuga majandusele ja tööhõivele; kas 
taaste- ja vastupidavuskava sisaldab 
meetmeid, mis kujutavad endast sidusat 
tegevust struktuurireformide ning era- ja 
avaliku sektori investeerimisprojektide 
ellurakendamiseks ning kas asjaomaste 
liikmesriikide välja pakutud tegevuskord, 
sealhulgas kavandatud vahe-eesmärgid ja 
sihid ning nendega seotud näitajad, võiks 
tagada taaste- ja vastupidavuskava 
ellurakendamise.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Lihtsustamise tagamiseks peaks 
rahalise toetuse kindlaksmääramise 
kriteeriumid olema lihtsad. Rahaline toetus 
tuleks kindlaks määrata asjaomase 
liikmesriigi taaste- ja vastupidavuskava 
hinnanguliste kogukulude alusel.

(25) Lihtsustamise tagamiseks peaks 
rahalise toetuse kindlaksmääramise 
kriteeriumid olema lihtsad. Rahaline toetus 
tuleks kindlaks määrata taaste- ja 
vastupidavuskava hinnanguliste 
kogukulude alusel, mis vastavad 
hindamiskriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Selleks et tagada rahalise toetuse 
olulise osa jaotamine esimestel kriisile 

välja jäetud
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järgnevatel aastatel ja tagada vastavus 
selle rahastamisvahendi jaoks saadavatele 
rahalistele vahenditele, tuleks 
liikmesriikidele eraldada rahalisi 
vahendeid kuni 31. detsembrini 2024. 
Selleks tuleks tagastamatu rahalise 
toetuse summast vähemalt 60 % siduda 
õiguslike kulukohustustega 31. 
detsembriks 2022. Ülejäänud summa 
tuleks siduda õiguslike kulukohustustega 
31. detsembriks 2024.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Liikmesriigi kavale peaks olema 
võimalik anda rahalist toetust laenuna, 
tingimusel et asjaomase liikmesriigi 
nõuetekohaselt põhjendatud taotluse alusel 
sõlmitakse komisjoniga laenuleping. 
Riikide taaste- ja vastupidavuskavade 
rakendamist toetavad laenud tuleks anda 
tähtaegadega, mis kajastavad selliste 
kulutuste pikemaajalist laadi. Need tähtajad 
võivad erineda kapitaliturgudel laenude 
rahastamiseks liidu poolt laenatud rahaliste 
vahendite tähtaegadest. Seetõttu on vaja 
ette näha võimalus teha erand 
finantsmääruse artikli 220 lõikes 2 
sätestatud põhimõttest, mille kohaselt ei 
tohi finantsabiks antavate laenude tähtaega 
muuta.

(28) Liikmesriigi kavale peaks olema 
võimalik anda rahalist toetust laenuna, 
tingimusel et asjaomase liikmesriigi 
nõuetekohaselt põhjendatud taotluse alusel 
sõlmitakse komisjoniga laenuleping. 
Riikide taaste- ja vastupidavuskavade 
rakendamist toetavad laenud tuleks anda 
tähtaegadega, mis kajastavad selliste 
kulutuste pikemaajalist laadi, ning neil 
peaks olema selge ja täpne 
tagasimaksegraafik. Need tähtajad võivad 
erineda kapitaliturgudel laenude 
rahastamiseks liidu poolt laenatud rahaliste 
vahendite tähtaegadest. Seetõttu on vaja 
ette näha võimalus teha erand 
finantsmääruse artikli 220 lõikes 2 
sätestatud põhimõttest, mille kohaselt ei 
tohi finantsabiks antavate laenude tähtaega 
muuta.

Or. en

Muudatusettepanek 22
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Laenutaotlus peaks olema 
põhjendatud finantsvajadustega, mis on 
seotud taaste- ja vastupidavuskavas 
sisalduvate täiendavate reformide ja 
investeeringutega, eelkõige sellistega, mis 
on vajalikud rohe- ja digipöördeks, ning 
seega kava suuremate kuludega kui 
maksimaalne rahaline toetus (mis 
eraldatakse tagastamatu toetusena). 
Laenutaotlust peaks olema võimalik 
esitada koos kavaga. Kui laenutaotlus 
esitatakse muul ajal, tuleks sellele lisada 
läbivaadatud kava, sealhulgas täiendavad 
vahe-eesmärgid ja sihid. Selleks et tagada 
vahendite olulise osa jaotamine esimestel 
kriisile järgnevatel aastatel, peaksid 
liikmesriigid taotlema laenutoetust 
hiljemalt 31. augustil 2024. Usaldusväärse 
finantsjuhtimise tagamiseks tuleks 
kehtestada kõikide käesoleva määruse 
alusel antavate laenude kogusumma 
ülemmäär. Lisaks ei tohi ühegi liikmesriigi 
maksimaalne laenumaht ületada 4,7 % 
tema kogurahvatulust. Ülemmäära peaks 
olema võimalik suurendada erandlikel 
asjaoludel, sõltuvalt olemasolevatest 
vahenditest. Samadel usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhjustel peaks olema 
võimalik maksta laen välja osamaksetena 
vastavalt tulemuste saavutamisele.

(29) Laenutaotlus peaks olema 
põhjendatud finantsvajadustega, mis on 
seotud taaste- ja vastupidavuskavas 
sisalduvate täiendavate reformide ja 
investeeringutega, eelkõige sellistega, mis 
on vajalikud rohe- ja digipöördeks, ning 
seega kava suuremate kuludega kui 
maksimaalne rahaline toetus (mis 
eraldatakse tagastamatu toetusena). 
Laenutaotlust peaks olema võimalik 
esitada koos kavaga. Kui laenutaotlus 
esitatakse muul ajal, tuleks sellele lisada 
läbivaadatud kava, sealhulgas täiendavad 
vahe-eesmärgid ja sihid. Selleks et tagada 
vahendite olulise osa jaotamine esimestel 
kriisile järgnevatel aastatel, peaksid 
liikmesriigid taotlema laenutoetust 
hiljemalt 31. augustil 2024. Usaldusväärse 
finantsjuhtimise tagamiseks tuleks 
kehtestada kõikide käesoleva määruse 
alusel antavate laenude kogusumma 
ülemmäär. Lisaks ei tohi ühegi liikmesriigi 
maksimaalne laenumaht ületada 6,8 % 
tema kogurahvatulust. Ülemmäära peaks 
olema võimalik suurendada erandlikel 
asjaoludel, sõltuvalt olemasolevatest 
vahenditest. Samadel usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhjustel peaks olema 
võimalik maksta laen välja osamaksetena 
vastavalt tulemuste saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Rakendamisperioodi jooksul peaks 
liikmesriigil olema võimalik esitada 

(30) Rakendamisperioodi jooksul peaks 
liikmesriigil olema võimalik esitada 
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põhjendatud taotlus muuta taaste- ja 
vastupidavuskava, kui objektiivsed 
asjaolud seda õigustavad. Komisjon peaks 
põhjendatud taotlust hindama ja tegema 
uue otsuse nelja kuu jooksul.

põhjendatud taotlus muuta taaste- ja 
vastupidavuskava, kui objektiivsed 
asjaolud seda õigustavad. Komisjon peaks 
põhjendatud taotlust hindama ja tegema 
uue otsuse kahe kuu jooksul. Liikmesriigil 
peaks kogu aasta jooksul olema igal ajal 
võimalik taotleda abi tehnilise toetuse 
vahendi kaudu kooskõlas määrusega 
XX/YYYY [millega luuakse tehnilise 
toetuse vahend], et taaste- ja 
vastupidavuskava muuta või asendada.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Usaldusväärse finantsjuhtimise 
tagamiseks tuleks sätestada erinormid, mis 
reguleerivad eelarvelisi kulukohustusi, 
makseid, maksete peatamist, toetuse 
tühistamist ja vahendite sissenõudmist. 
Prognoositavuse tagamiseks peaksid 
liikmesriigid saama esitada maksetaotlusi 
kaks korda aastas. Makseid peaks saama 
teha osamaksetena ja selle aluseks peaks 
olema positiivne hinnang, mille komisjon 
on andnud liikmesriigi taaste- ja 
vastupidavuskavale. Rahalise toetuse 
maksmise peaks saama peatada ja toetuse 
tühistada, kui liikmesriik ei ole taaste- ja 
vastupidavuskava rahuldavalt ellu 
rakendanud. Kehtestada tuleks asjakohane 
ärakuulamismenetlus selle tagamiseks, et 
kui komisjon teeb maksete peatamise, 
toetuse tühistamise või makstud summade 
sissenõudmise otsuse, siis austatakse 
liikmesriikide õigust esitada 
tähelepanekuid.

(32) Usaldusväärse finantsjuhtimise 
tagamiseks tuleks sätestada erinormid, mis 
reguleerivad eelarvelisi kulukohustusi, 
makseid, maksete peatamist, toetuse 
tühistamist ja vahendite sissenõudmist. 
Prognoositavuse tagamiseks peaksid 
liikmesriigid saama esitada maksetaotlusi 
kaks korda aastas. Makseid peaks saama 
teha osamaksetena ja selle aluseks peaks 
olema positiivne hinnang, mille komisjon 
on andnud liikmesriigi taaste- ja 
vastupidavuskavale. Komisjon peaks 
tegema kättesaadavaks eelmaksed kuni 20 
% ulatuses fondide kogutoetusest, mis on 
sätestatud otsuses, millega kiidetakse 
heaks taaste- ja vastupidavuskava. 
Rahalise toetuse maksmise peaks saama 
peatada ja toetuse tühistada, kui liikmesriik 
ei ole taaste- ja vastupidavuskava 
rahuldavalt ellu rakendanud. Kehtestada 
tuleks asjakohane ärakuulamismenetlus 
selle tagamiseks, et kui komisjon teeb 
maksete peatamise, toetuse tühistamise või 
makstud summade sissenõudmise otsuse, 
siis austatakse liikmesriikide õigust esitada 
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tähelepanekuid.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Rakendamise tõhusaks 
järelevalveks peaksid liikmesriigid esitama 
Euroopa poolaasta raames kord kvartalis 
aruande taaste- ja vastupidavuskava 
täitmisel saavutatu kohta. Need asjaomaste 
liikmesriikide koostatud aruanded peaksid 
nõuetekohaselt kajastuma riiklikes 
reformikavades, mida tuleks kasutada 
taaste- ja vastupidavuskavade 
lõpuleviimisel tehtud edusammudest aru 
andmiseks.

(33) Rakendamise tõhusaks 
järelevalveks peaksid liikmesriigid esitama 
Euroopa poolaasta raames kord kvartalis 
aruande taaste- ja vastupidavuskava 
täitmisel saavutatu kohta. Need asjaomaste 
liikmesriikide koostatud aruanded peaksid 
nõuetekohaselt kajastuma riiklikes 
reformikavades, mida tuleks kasutada 
taaste- ja vastupidavuskavade 
lõpuleviimisel tehtud edusammudest aru 
andmiseks. Euroopa Parlamendi pädevad 
komisjonid võivad igal ajal ära kuulata 
taaste- ja vastupidavuskavade eest 
vastutavad liikmesriikide esindajad ning 
mis tahes muud asjaomased 
institutsioonid ja sidusrühmad, et arutada 
käesoleva määrusega ette nähtud ja selle 
kohaselt võetavaid meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Läbipaistvuse huvides tuleks taaste- 
ja vastupidavuskavadest, mille komisjon on 
vastu võtnud, teavitada Euroopa Parlamenti 
ja nõukogu ning komisjon peaks 
teavitamisega tegelema vastavalt 
vajadusele.

(34)  Läbipaistvuse huvides tuleks 
taaste- ja vastupidavuskavadest, mille 
komisjon on vastu võtnud, teavitada 
Euroopa Parlamenti ja nõukogu 
samaaegselt ning komisjon peaks 
teavitamisega tegelema vastavalt 
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vajadusele. Komisjon peaks tagama 
rahastamisvahendi raames tehtavate 
kulutuste nähtavuse, osutades selgelt, et 
toetatavad projektid peaksid olema selgelt 
märgistatud kui „ELi taastealgatus“.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Vastavalt 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppe punktidele 22 ja 
23 on vaja käesoleva määrusega loodavat 
taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendit 
hinnata konkreetsete seirenõuete kohaselt 
kogutud teabe alusel ning ühtlasi vältida 
ülereguleerimist ja halduskoormust, 
eelkõige liikmesriikides. Selline kord peaks 
vajaduse korral sisaldama ka mõõdetavaid 
näitajaid, mille alusel hinnata vahendite 
mõju kohapeal.

(36) Vastavalt 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppe punktidele 22 ja 
23 on vaja käesoleva määrusega loodavat 
taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendit 
hinnata konkreetsete seirenõuete kohaselt 
kogutud teabe alusel ning ühtlasi vältida 
ülereguleerimist ja halduskoormust, 
eelkõige liikmesriikides. Selline kord peaks 
vajaduse korral sisaldama ka mõõdetavaid 
näitajaid, mille alusel hinnata vahendite 
mõju kohapeal. Selleks tuleks luua 
spetsiaalne tulemustabel. 
Rahastamisvahendi raames tehtavate 
kulutuste suhtes tuleks kohaldada eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise menetlust, 
mille viib läbi Euroopa Parlament.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Oleks hea, kui komisjon esitaks 
igal aastal Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva määrusega 

(37) Oleks hea, kui komisjon esitaks 
kord kvartalis Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva määrusega 
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loodava rahastamisvahendi rakendamise 
kohta. See aruanne peaks sisaldama teavet 
taaste- ja vastupidavuskavade raames 
liikmesriikides tehtud edusammude kohta; 
samuti peaks see sisaldama teavet eelneval 
aastal Euroopa Liidu taasterahastu raames 
rahastamisvahendile eraldatud summade 
kohta, jaotatuna eelarveridade kaupa, ning 
teavet Euroopa Liidu taasterahastu kaudu 
saadud summade osakaalu kohta 
rahastamisvahendi eesmärkide 
saavutamises.

loodava rahastamisvahendi rakendamise 
kohta. See aruanne peaks sisaldama teavet 
taaste- ja vastupidavuskavade raames 
liikmesriikides tehtud edusammude kohta; 
samuti peaks see sisaldama teavet eelneval 
aastal Euroopa Liidu taasterahastu raames 
rahastamisvahendile eraldatud summade 
kohta, jaotatuna eelarveridade kaupa, ning 
teavet Euroopa Liidu taasterahastu kaudu 
saadud summade osakaalu kohta 
rahastamisvahendi eesmärkide 
saavutamises.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38a) Komisjon peaks esitama ülevaateid 
rahastamisvahendi rakendamise kohta ja 
tegema vajaduse korral ettepanekuid 
määruse muutmiseks, et tagada 
assigneeringute täielik kulukohustustega 
sidumine.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Komisjon peaks rakendusaktiga 
kehtestama liikmesriikide rakendatavad 
taaste- ja vastupidavuskavad ning 
liikmesriikidele eraldatava vastava rahalise 
toetuse. Selleks et tagada käesoleva 
määruse ühetaolised 
rakendamistingimused, tuleks komisjonile 

(39) Liikmesriikide rakendatavad taaste- 
ja vastupidavuskavad ning liikmesriikidele 
eraldatav vastav rahaline toetus tuleks 
kehtestada rakendusaktidega. Komisjonile 
tuleks delegeerida õigus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi 
toimimise leping) artikliga 290 vastu 
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anda rakendamisvolitused. Komisjon 
peaks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011 
ning sellekohase kontrollimenetluse 
alusel13 kasutama rakendamisvolitusi, mis 
on seotud taaste- ja vastupidavuskavade 
vastuvõtmisega ning rahalise toetuse 
maksmisega asjaomaste vahe-eesmärkide 
ja sihtide saavutamise korral. Pärast 
rakendusakti vastuvõtmist peaksid 
asjaomane liikmesriik ja komisjon saama 
kokku leppida teatavas tehnilist laadi 
tegevuskorras, milles kirjeldatakse 
üksikasjalikult rakendamisaspekte seoses 
tähtaegadega, vahe-eesmärkide ja sihtide 
näitajatega ning alusandmete 
kättesaadavusega. Selleks et tagada 
tegevuskorra jätkuv asjakohasus taaste- ja 
vastupidavuskava rakendamise ajal 
valitsevates tingimustes, peaks olema 
võimalik selle tehnilise korra üksikasju 
vastastikusel kokkuleppel muuta. 
Käesoleva määruse suhtes kohaldatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
322 kohaselt vastuvõetud horisontaalseid 
finantseeskirju. Need eeskirjad on 
sätestatud finantsmääruses ja nendega 
määratakse eelkõige kindlaks 
eelarvestamise ja eelarve täitmise kord 
toetuste, hangete, auhindade ja eelarve 
kaudse täitmise kaudu, ning sätestatakse 
finantsjuhtimises osalejate vastutuse 
kontrollimine. ELi toimimise lepingu 
artikli 322 põhjal vastu võetud eeskirjad 
käsitlevad ka liidu eelarve kaitset juhul, kui 
liikmesriikides esineb üldistunud puudusi 
õigusriigi toimimises, kuna õigusriigi 
põhimõtte järgimine on usaldusväärse 
finantsjuhtimise ja tulemusliku ELi-poolse 
rahastamise vajalik eeltingimus.

õigusakte, mis on seotud taaste- ja 
vastupidavuskavade vastuvõtmisega ning 
rahalise toetuse maksmisega asjaomaste 
vahe-eesmärkide ja sihtide saavutamise 
korral. On eriti oluline, et komisjon 
korraldaks oma ettevalmistava töö käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil, ja et need 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 
13. aprillil 2016 sõlmitud 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal 
ning nende ekspertidel on pidev 
juurdepääs komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutele, millel arutatakse 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist. 
Pärast delegeeritud õigusakti vastuvõtmist 
peaksid asjaomane liikmesriik ja komisjon 
saama kokku leppida teatavas tehnilist 
laadi tegevuskorras, milles kirjeldatakse 
üksikasjalikult rakendamisaspekte seoses 
tähtaegadega, vahe-eesmärkide ja sihtide 
näitajatega ning alusandmete 
kättesaadavusega. Selleks et tagada 
tegevuskorra jätkuv asjakohasus taaste- ja 
vastupidavuskava rakendamise ajal 
valitsevates tingimustes, peaks olema 
võimalik selle tehnilise korra üksikasju 
vastastikusel kokkuleppel muuta. 
Käesoleva määruse suhtes kohaldatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
322 kohaselt vastuvõetud horisontaalseid 
finantseeskirju. Need eeskirjad on 
sätestatud finantsmääruses ja nendega 
määratakse eelkõige kindlaks 
eelarvestamise ja eelarve täitmise kord 
toetuste, hangete, auhindade ja eelarve 
kaudse täitmise kaudu, ning sätestatakse 
finantsjuhtimises osalejate vastutuse 
kontrollimine. ELi toimimise lepingu 
artikli 322 põhjal vastu võetud eeskirjad 
käsitlevad ka liidu eelarve kaitset juhul, kui 
liikmesriikides esineb üldistunud puudusi 
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õigusriigi toimimises, kuna õigusriigi 
põhimõtte järgimine on usaldusväärse 
finantsjuhtimise ja tulemusliku ELi-poolse 
rahastamise vajalik eeltingimus.

_________________
13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

(Muudatusettepanekut, mille kohaselt 
muudetakse „rakendusakt“ „delegeeritud 
õigusaktiks“, kohaldatakse kogu teksti 
ulatuses, välja arvatud artiklis 9a ja 
põhjenduses 13a.)

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega loodava taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahendi 
kohaldamisala hõlmab poliitikavaldkondi, 
mis on seotud majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvusega, rohe- ja 
digipöördega, tervishoiu, 
konkurentsivõime, vastupidavuse, 
tootlikkuse, hariduse ja oskustega, 
teadusuuringute ja innovatsiooniga, 
aruka, kestliku ja kaasava 
majanduskasvuga, töökohtade loomise ja 
investeeringutega ning finantssüsteemide 
stabiilsusega.

Käesoleva määrusega loodud 
sissenõudmis- ja vastupanuvõime 
rahastamisvahendi kohaldamisala hõlmab 
kuut peamist poliitikavaldkonda:

Or. en
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – taane 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

rohepööre, võttes arvesse rohelise 
kokkuleppe eesmärke;

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – taane 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

digipööre, võttes arvesse digitaalarengu 
tegevuskava eesmärke;

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – taane 3 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

majanduslik ühtekuuluvus, tootlikkus ja 
konkurentsivõime, võttes arvesse tööstus- 
ja VKEde strateegiate eesmärke;

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – taane 4 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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sotsiaalne ühtekuuluvus, võttes arvesse 
Euroopa sotsiaalõiguste samba eesmärke;

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – taane 5 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

institutsiooniline vastupidavus, pidades 
silmas kriisidele reageerimise suutlikkuse 
suurendamist; ning

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – taane 6 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

järgmisele põlvkonnale suunatud 
poliitikameetmed, võttes arvesse Euroopa 
oskuste tegevuskava, noortegarantii ja 
lastegarantii eesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendi üldeesmärk on 
parandada liidu majanduslikku, sotsiaalset 
ja territoriaalset ühtekuuluvust, 

1. Taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendi üldeesmärk on aidata 
lahendada artiklis 3 nimetatud kuue 
poliitikavaldkonna ülesandeid, edendades 



PE655.950v02-00 28/65 PR\1212104ET.docx

ET

suurendades liikmesriikide vastupidavust ja 
kohanemisvõimet, leevendades kriisi 
sotsiaal- ja majandusmõju ning toetades 
rohe- ja digipööret ning aidates seeläbi 
taastada liidu majanduse kasvupotentsiaali, 
aidata luua uusi töökohti pärast COVID-
19 kriisi ja edendada kestlikku 
majanduskasvu.

sellega liidu majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, suurendades 
liikmesriikide vastupidavust ja 
kohanemisvõimet, leevendades kriisi 
sotsiaal- ja majandusmõju, toetades rohe- 
ja digipööret, aidates taastada liidu 
majanduse kasvupotentsiaali, soodustades 
uute kvaliteetsete töökohtade loomist 
pärast COVID-19 kriisi, edendades 
kestlikku majanduskasvu ja luues Euroopa 
lisaväärtust.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Rahastamisvahend aitab kaasa 
liidu poliitikavaldkondade ja ÜRO 
kestliku arengu eesmärkide, Euroopa 
sotsiaalõiguste samba, Pariisi kokkuleppe 
ja ühtse turu tugevdamise eesmärkide 
saavutamisele järgmiste meetmete 
rakendamise kaudu:
– meetmed, millega viiakse ellu Pariisi 
kokkuleppe ja rohelise kokkuleppe 
eesmärgid ning mis toetavad liidu 
eesmärkide saavutamist, aidates kaasa 
majanduse süsinikuheite järkjärgulisele 
vähendamisele;
– meetmed, millega edendatakse 
digitaristut, riikide süsteemide ja 
töökohtade digiteerimist, parandatakse 
digitöö võimalusi ja edendatakse 
digioskusi;
– meetmed, millega toetatakse 
majanduse taastamist ja stabiilsust, 
stiimuleid tööstuspoliitika kohandamiseks, 
ökosüsteemide arendamist ja tarneahelate 
mitmekesistamist, VKEsid, 
teadusuuringuid ja innovatsiooni, 
ettevõtlust, kestliku taristu arendamist, 
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meetmed, millega leevendada praegu 
euroalasse mittekuuluvates liikmesriikides 
kriisi mõju ühisraha kasutuselevõtu 
protsessile;
– meetmed, millega tugevdatakse 
sotsiaalkindlustus- ja 
sotsiaalhoolekandesüsteeme, elukestvat 
õpet ja koolitust, kaasavat 
tööturupoliitikat, sealhulgas sotsiaalset 
dialoogi, kvaliteetsete töökohtade loomist, 
võitlust vaesuse, sissetulekute ebavõrdsuse 
ja soolise ebavõrdsuse vastu, sotsiaalse 
kaasatuse edendamist, 
energiaostuvõimetuse takistamist, 
võrdsete võimaluste loomist ning 
ühtekuuluvust;
– meetmed, millega tugevdatakse 
tervishoiu- ja hooldussüsteemide 
vastupidavust, kättesaadavust ja 
suutlikkust, parandatakse avaliku halduse 
ja riiklike süsteemide efektiivsust, 
sealhulgas halduskoormust vähendades, 
parandatakse kohtusüsteemide tõhusust ja 
rahapesuvastast järelevalvet;
– meetmed, millega edendatakse 
haridust ja oskusi ning suurendatakse 
aktiivse tööjõu oskuste tähtsust, suunates 
põlvkondlikult täiendusõppe, ümberõppe 
ja ümberkvalifitseerimise prioriteete, 
parandatakse töötute 
integratsiooniprogramme, investeeritakse 
lastele ja noortele hariduse, tervishoiu, 
toidu, töökohtade ja eluaseme 
kättesaadavaks tegemisse ja 
võimaldamisse ning toetatakse 
põlvkondadevahelise lõhe ületamist.

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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2a. Rahastamisvahend ei tohi olla 
vastuolus liidu strateegiliste ja 
majanduslike huvidega. Sellega seoses ei 
anta toetust projektidele, mis kuuluvad 
kolmandate riikide strateegilistesse 
investeerimiskavadesse1a.
_________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
19. märtsi 2019. aasta määrus (EL) 
2019/452, millega luuakse liitu tehtavate 
välismaiste otseinvesteeringute 
taustauuringute raamistik (ELT L 79I, 
21.3.2019, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2b. Rahastamisvahendist antav toetus 
ei asenda korduvaid riiklikke 
eelarvekulusid ja selle puhul järgitakse 
liidupoolse rahastamise täiendavuse 
põhimõtet.

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) määruse [EURI] artikli 3 lõike 2 
punkti a alapunktis ii osutatud 
334 950 000 000 euro suurune summa 
(jooksevhindades), mis on kättesaadav 
tagastamatu toetuse jaoks vastavalt 
määruse [EURI] artikli 4 lõigetele 4 ja 8.

a) määruse [EURI] artikli 3 lõike 2 
punkti a alapunktis ii osutatud 337 968 000 
000 euro suurune summa 
(jooksevhindades) [312 500 000 000 eurot 
2018. aasta hindades], mis on kättesaadav 
tagastamatu toetuse jaoks vastavalt 



PR\1212104ET.docx 31/65 PE655.950v02-00

ET

määruse [EURI] artikli 4 lõigetele 4 ja 8.

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) määruse [EURI] artikli 3 lõike 2 
punktis b osutatud 267 955 000 000 euro 
suurune summa (jooksevhindades), mida 
saab kasutada liikmesriikidele artiklite 12 
ja 13 kohaselt laenutoetuse andmiseks, kui 
määruse [EURI] artikli 4 lõikest 5 ei tulene 
teisiti.

b) määruse [EURI] artikli 3 lõike 2 
punktis b osutatud 385 856 000 000 euro 
suurune summa (jooksevhindades) [360 
000 000 eurot 2018. aasta hindades], mida 
saab kasutada liikmesriikidele artiklite 12 
ja 13 kohaselt laenutoetuse andmiseks, kui 
määruse [EURI] artikli 4 lõikest 5 ei tulene 
teisiti.

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lõikes 1 osutatud summast võib 
katta ka sellise ettevalmistava ning seire-, 
kontrolli-, auditi- ja hindamistegevuse 
kulusid, mis on vajalik iga vahendi 
haldamiseks ja selle eesmärkide 
saavutamiseks – eelkõige hõlmab see 
uuringuid, ekspertide kohtumisi, info- ja 
kommunikatsioonimeetmeid, sealhulgas 
liidu poliitiliste prioriteetide tutvustamist, 
kuivõrd see on seotud käesoleva määruse 
eesmärkidega, kulusid, mis on seotud 
infotehnoloogiavõrkudega, mis 
keskenduvad infotöötlusele ja -vahetusele, 
sealhulgas infotehnoloogiavahenditega, 
ning kõiki muid tehnilise ja haldusabi 
kulusid, mis komisjonil iga vahendi 

2. Lõikes 1 osutatud summast võib 
katta ka sellise ettevalmistava ning seire-, 
kontrolli-, auditi- ja hindamistegevuse 
kulusid, mis on vajalik iga vahendi 
haldamiseks ja selle eesmärkide 
saavutamiseks – eelkõige hõlmab see 
uuringuid, ekspertide kohtumisi, info- ja 
kommunikatsioonimeetmeid, sealhulgas 
liidu poliitiliste prioriteetide tutvustamist, 
kuivõrd see on seotud käesoleva määruse 
eesmärkidega, kulusid, mis on seotud 
infotehnoloogiavõrkudega, mis 
keskenduvad infotöötlusele ja -vahetusele, 
sealhulgas infotehnoloogiavahenditega, 
ning kõiki muid tehnilise ja haldusabi 
kulusid, mis komisjonil iga vahendi 
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haldamisel tekivad. Samuti võib katta 
kulusid, mis on seotud sellise toetava 
tegevusega nagu projektide kvaliteedi 
kontroll ja järelevalve kohapeal, ning 
reformide ja investeeringute hindamisel ja 
rakendamisel korraldatava 
kogemusnõustamise ja ekspertidepoolse 
nõustamise kulusid.

haldamisel tekivad. Samuti võib katta 
kulusid, mis on seotud sellise toetava 
tegevusega nagu projektide kvaliteedi 
kontroll ja järelevalve kohapeal, ning 
reformide ja investeeringute hindamisel ja 
rakendamisel korraldatava 
kogemusnõustamise ja ekspertidepoolse 
nõustamise kulusid. Sellist tegevust silmas 
pidades võivad liikmesriigid taotleda ka 
tehnilist abi kooskõlas määrusega 
XX/YYYY [millega luuakse tehnilise 
toetuse vahend].

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Meetmed, millega rahastamisvahend 

seotakse liidu eelarve kaitsega, kui esineb 
üldistunud puudusi õigusriigi toimimises

1. Kui liikmesriigis esineb üldistunud 
puudusi õigusriigi toimimises, mis 
mõjutavad usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõtteid või liidu finantshuvide 
kaitset, nagu on määratletud määruse 
[.../...] (liidu eelarve kaitsmise kohta, 
juhul kui liikmesriikides esineb 
üldistunud puudusi õigusriigi toimimises) 
artiklis 3, võtab komisjon rakendusaktiga 
vastu otsuse peatada käesoleva määruse 
artikli 17 lõikes 1 ja artikli 17 lõikes 2 
osutatud otsuste vastuvõtmise ajavahemik 
või peatada rahastamisvahendist tehtavad 
maksed.
Esimeses lõigus nimetatud maksete 
peatamise otsust kohaldatakse 
maksetaotluste suhtes, mis on esitatud 
pärast peatamisotsuse kuupäeva.
Artiklis 17 osutatud ajavahemiku 
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peatamist kohaldatakse alates esimeses 
lõigus nimetatud otsuse vastuvõtmisele 
järgnevast päevast.
Maksete peatamise korral kohaldatakse 
määruse [.../...] (liidu eelarve kaitsmise 
kohta, juhul kui liikmesriikides esineb 
üldistunud puudusi õigusriigi toimimises) 
artikli 4 lõiget 3.
2. Kui komisjon annab kooskõlas 
määruse [.../...] (liidu eelarve kaitsmise 
kohta, juhul kui liikmesriikides esineb 
üldistunud puudusi õigusriigi toimimises) 
artikliga 6 positiivse hinnangu, võtab ta 
rakendusaktiga vastu otsuse lõpetada 
eelmises lõikes nimetatud ajavahemiku 
või maksete peatamine.
Asjaomaseid menetlusi või makseid 
jätkatakse peatamise lõpetamisele 
järgneval päeval.

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Igale liikmesriigile artikli 5 lõike 1 punktis 
a osutatud summas eraldatav maksimaalne 
rahaline toetus arvutatakse I lisas sätestatud 
meetodil, võttes aluseks iga liikmesriigi 
rahvaarvu, sisemajanduse koguprodukti 
(SKP) pöördväärtuse elaniku kohta ja 
suhtelise töötusmäära.

Igale liikmesriigile artikli 5 lõike 1 punktis 
a osutatud summas eraldatav maksimaalne 
rahaline toetus arvutatakse I lisas sätestatud 
meetodil, võttes aluseks iga liikmesriigi 
rahvaarvu, sisemajanduse koguprodukti 
(SKP) pöördväärtuse elaniku kohta, 
suhtelise töötusmäära ja reaalse SKP 
kumulatiivse vähenemise aastatel 2020–
2021 võrreldes 2019. aastaga.

Aastatel 2021–2022 arvutatakse 
maksimaalne rahaline toetus I lisas 
esitatud metoodikat kasutades, võttes 
aluseks iga liikmesriigi rahvaarvu, SKP 
pöördväärtuse elaniku kohta ja suhtelise 
töötuse määra aastatel 2015–2019.
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Aastateks 2023–2024 arvutatakse 
maksimaalne rahaline toetus I lisas 
esitatud metoodikat kasutades, võttes 
aluseks rahvaarvu, SKP pöördväärtuse 
elaniku kohta ja aastatel 2020–2021 
täheldatud reaalse SKP kumulatiivse 
vähenemise võrreldes 2019. aastaga, ning 
see arvutatakse 30. juuniks 2022.

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

24. Kuni 31. detsembrini 2022 teeb 
komisjon eraldamiseks kättesaadavaks 
334 950 000 000 eurot, nagu on osutatud 
artikli 5 lõike 1 punktis a. Iga liikmesriik 
võib esitada taotlusi artiklis 10 osutatud 
maksimaalse rahalise toetuse ulatuses oma 
taaste- ja vastupidavuskava rakendamiseks.

1. Kuni 31. detsembrini 2022 teeb 
komisjon eraldamiseks kättesaadavaks 337 
968 000 000 eurot, nagu on osutatud artikli 
5 lõike 1 punktis a. Iga liikmesriik võib 
esitada taotlusi artiklis 10 osutatud 
maksimaalse rahalise toetuse ulatuses oma 
taaste- ja vastupidavuskava rakendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15. Taaste- ja vastupidavuskavale 
ettenähtud laenutoetus ei tohi olla suurem 
kui kõnealuse (vajaduse korral 
läbivaadatud) kava kogukulude ja artikli 10 
osutatud maksimaalse rahalise toetuse 
vahe. Ühegi liikmesriigi maksimaalne 
laenumaht ei tohi ületada 4,7 % tema 
kogurahvatulust.

4. Taaste- ja vastupidavuskavale 
ettenähtud laenutoetus ei tohi olla suurem 
kui kõnealuse (vajaduse korral 
läbivaadatud) kava kogukulude ja artikli 10 
osutatud maksimaalse rahalise toetuse 
vahe. Ühegi liikmesriigi maksimaalne 
laenumaht ei tohi ületada 6,8 % tema 
kogurahvatulust.

Or. en
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Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) osamaksete maksimumarv ja 
tagasimaksegraafik;

(d) osamaksete maksimumarv ja selge 
ja täpne tagasimaksegraafik;

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
Läbivaatamine ja muutmine

1. Komisjon esitab hiljemalt 2022. aasta 
lõpuks käesoleva määruse II peatükis 
osutatud vahendite rakendamise 
läbivaatamise aruande. Selle kohustusliku 
läbivaatamisega kaasneb vajaduse korral 
seadusandlik ettepanek käesoleva 
määruse muutmiseks, et tagada vahendite 
täielik kasutamine.
2. Komisjon esitab hiljemalt 2024. aasta 
lõpuks käesoleva määruse II peatükis 
osutatud vahendite rakendamise 
läbivaatamise aruande. Selle kohustusliku 
läbivaatamisega kaasneb vajaduse korral 
seadusandlik ettepanek käesoleva 
määruse muutmiseks, et tagada 
kulukohustuste assigneeringute täielik 
kasutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 51
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

24. Artiklis 4 sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks koostavad liikmesriigid oma 
taaste- ja vastupidavuskava. Nendes 
kavades esitatakse asjaomase liikmesriigi 
reformi- ja investeerimiskava järgmiseks 
neljaks aastaks. Käesoleva 
rahastamisvahendi raames 
rahastamiskõlblikud taaste- ja 
vastupidavuskavad hõlmavad meetmeid 
reformide ja avaliku sektori 
investeerimisprojektide rakendamiseks ühe 
sidusa meetmepaketi kaudu.

1. Artiklis 4 sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks koostavad liikmesriigid oma 
taaste- ja vastupidavuskava. Nendes 
kavades esitatakse asjaomase liikmesriigi 
reformi- ja investeerimiskava järgmiseks 
neljaks aastaks. Käesoleva 
rahastamisvahendi raames 
rahastamiskõlblikud taaste- ja 
vastupidavuskavad hõlmavad meetmeid 
reformide ja investeerimisprojektide 
rakendamiseks ühe sidusa meetmepaketi 
kaudu. Taaste- ja vastupidavuskavade 
ettevalmistamiseks võivad liikmesriigid 
kasutada tehnilise toetuse vahendit 
kooskõlas määrusega XX/YYYY [millega 
luuakse tehnilise toetuse vahend].
Rahastamiskõlblikud on alates 1. 
veebruarist 2020 võetud meetmed, mis on 
seotud COVID-19 pandeemia 
majanduslike ja sotsiaalsete 
tagajärgedega.
Võttes arvesse Euroopa rohelist 
kokkulepet kui Euroopa kestliku 
majanduskasvu strateegiat ning liidu 
kohustust täita Pariisi kliimakokkulepet ja 
ÜRO kestliku arengu eesmärke, peab 
vähemalt 30% iga taaste- ja 
vastupidavuskava mahust olema 
arvestatud kliima- ja bioloogilise 
mitmekesisuse meetmete ja 
keskkonnasäästlikkuse eesmärkide 
saavutamiseks. Komisjon võtab 
delegeeritud õigusaktiga vastu asjakohase 
metoodika, et aidata liikmesriikidel seda 
nõuet täita.
Kajastades taasterahastu „Next 
Generation EU“ tulevikku suunatud 
olemust ning tunnistades digioskuste 
tegevuskava, lastegarantii ja 
noortegarantii tähtsust eesmärgiga hoida 
ära tänaste noorte muutumine 
„liikumispiirangute põlvkonnaks“, peab 
iga taaste- ja vastupidavuskava aitama 
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tõrjuda noorte tööturuväljavaateid ja 
üldist heaolu pikaajaliselt kahjustavaid 
riske, pakkudes ulatuslikke lahendusi 
noorte tööhõive, hariduse ja oskuste 
edendamiseks ja noortele suunatud 
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

25. Taaste- ja vastupidavuskavad on 
kooskõlas Euroopa poolaasta raames välja 
selgitatud asjaomaste riigipõhiste 
probleemide ja prioriteetidega, eelkõige 
nendega, mis on olulised rohe- ja 
digipöördeks või tulenevad sellest. Taaste- 
ja vastupidavuskavad on ka kooskõlas 
teabega, mille liikmesriigid on lisanud 
Euroopa poolaasta kohastesse riiklikesse 
reformikavadesse, määruse (EL) 
2018/199921 kohastesse riiklikesse energia- 
ja kliimakavadesse ja nende ajakohastatud 
versioonidesse, õiglase territoriaalse 
ülemineku fondi22 kohastesse territoriaalse 
õiglase ülemineku kavadesse ning liidu 
fondidest rahastatavatesse 
partnerluslepingutesse ja 
rakenduskavadesse.

2. Taaste- ja vastupidavuskavad on 
kooskõlas viimatise Euroopa poolaasta 
raames välja selgitatud asjaomaste 
riigipõhiste probleemide ja prioriteetidega, 
eelkõige nendega, mis on olulised artiklis 3 
nimetatud poliitikavaldkondade jaoks. 
Taaste- ja vastupidavuskavad on ka 
kooskõlas teabega, mille liikmesriigid on 
lisanud Euroopa poolaasta kohastesse 
riiklikesse reformikavadesse, määruse (EL) 
2018/199921 kohastesse riiklikesse energia- 
ja kliimakavadesse ja nende ajakohastatud 
versioonidesse, õiglase territoriaalse 
ülemineku fondi22 kohastesse territoriaalse 
õiglase ülemineku kavadesse, 
noortegarantii rakenduskavadesse ning 
liidu fondidest rahastatavatesse 
partnerluslepingutesse ja 
rakenduskavadesse. Lisaks peavad taaste- 
ja vastupidavuskavad olema kooskõlas 
Euroopa lisaväärtuse põhimõttega.
Taaste- ja vastupidavuskavad peavad 
olema kooskõlas ELi soolise 
võrdõiguslikkuse strateegiaga aastateks 
2020–2025 ning hõlmama olulisi 
meetmeid soolise võrdõiguslikkuse 
saavutamiseks koos soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
meetmetega.

_________________ _________________
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21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1999 energialiidu ja kliimameetmete 
juhtimise kohta.

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1999 energialiidu ja kliimameetmete 
juhtimise kohta.

22 […] 22 […]

Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastamisvahendist toetust saada sooviv 
liikmesriik korraldab mitmetasandilise 
dialoogi, milles kohalikud ametiasutused, 
sotsiaalpartnerid, kodanikuühiskonna 
organisatsioonid, muud asjaomased 
sidusrühmad ja üldsus saavad aktiivselt 
osaleda ning arutada taaste- ja 
vastupidavuskava ettevalmistamist ja 
rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) selgitus selle kohta, kuidas 
kavatsetakse käsitleda Euroopa poolaasta 
raames välja selgitatud asjaomaseid 
riigipõhiseid probleeme ja prioriteete;

(a) selgitus selle kohta, kuidas on 
taaste- ja vastupidavuskava vastavuses 
probleemidega, mis on kindlaks tehtud 
asjaomasele liikmesriigile esitatud 
värskeimates riigipõhistes soovitustes või 
muudes asjakohastes dokumentides, mille 
komisjon on Euroopa poolaasta raames 
ametlikult vastu võtnud.

Or. en



PR\1212104ET.docx 39/65 PE655.950v02-00

ET

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) selgitus selle kohta, kuidas kavaga 
tugevdatakse asjaomase liikmesriigi 
majanduse kasvupotentsiaali, luuakse 
uusi töökohti, suurendatakse majanduse 
ja sotsiaalvaldkonna vastupidavust, 
leevendatakse kriisi majandus- ja 
sotsiaalmõju ning suurendatakse 
majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust ja 
lähenemist;

(b) selgitus selle kohta, kuidas kava 
aitab järgida artiklites 3 ja 4 sätestatud 
kohaldamisala ja eesmärke;

Or. en

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) selgitus selle kohta, kuidas peaksid 
kavas sisalduvad meetmed aitama kaasa 
rohe- ja digipöördele või lahendaksid 
sellest tulenevaid probleeme;

(c) selgitus selle kohta, kuidas peaksid 
kavas sisalduvad meetmed aitama 
edendada artiklis 3 esitatud kuut 
sammast;

Or. en

Muudatusettepanek 57

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ca) selgitus selle kohta, kuidas kavas 
sisalduvad meetmed aitavad eeldatavalt 
kaasa liidu ja selle liikmesriikide 
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kohustuste, eelkõige Pariisi kokkuleppe, 
ÜRO kestliku arengu eesmärkide, soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise ja 
Euroopa sotsiaalõiguste samba 
järgimisele;

Or. en

Muudatusettepanek 58

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(cb) selgitus kava sidususe kohta 
viimatise Euroopa poolaasta raames vastu 
võetud asjaomaste dokumentidega;

Or. en

Muudatusettepanek 59

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(cc) üksikasjalik selgitus selle kohta, 
kuidas loodetakse meetmetega tagada, et 
vähemalt 30 % taaste- ja 
vastupidavuskava jaoks taotletud summast 
aitaks integreerida kliima- ja bioloogilise 
mitmekesisuse meetmeid ning 
keskkonnasäästlikkuse eesmärke, 
tuginedes metoodikale, mille komisjon 
esitab kooskõlas artikli 14 lõikega 1;

Or. en

Muudatusettepanek 60

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(cd) selgitus selle kohta, kuidas kavas 
sisalduvad meetmed peaksid andma 
Euroopa lisaväärtust:

Or. en

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(s) taaste- ja vastupidavuskava 
sidususe põhjendus;

(i) põhjendus taaste- ja 
vastupidavuskava vastavuse kohta neljale 
hindamiskriteeriumile, nagu on sätestatud 
artikli 16 lõikes 3;

Or. en

Muudatusettepanek 62

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ia) ülevaade taaste- ja 
vastupidavuskava ettevalmistamiseks 
peetud konsultatsioonidest ning taaste- ja 
vastupidavuskava rakendamisega seoses 
kavandatud konsultatsioonide ja 
dialoogide üksikasjad, sealhulgas 
asjaomased vahe-eesmärgid ja eesmärgid;

Or. en

Muudatusettepanek 63



PE655.950v02-00 42/65 PR\1212104ET.docx

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Suurema läbipaistvuse ja vastutuse 
tagamiseks võivad Euroopa Parlamendi 
pädevad komisjonid kutsuda taaste- ja 
vastupidavuskava eest vastutavaid 
liikmesriikide esindajaid ja vajaduse 
korral sõltumatuid eelarveasutusi 
komisjonide ette taaste- ja 
vastupidavuskava tutvustama. Euroopa 
Komisjon teeb asjakohase teabe Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
kättesaadavaks samal ajal ja võrdsetel 
tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Hindamisel võtab komisjon 
arvesse ka eri liikmesriikide taaste- ja 
vastupidavuskavade vahelist koostoimet 
ning nende kavade ja muude riigi tasandi 
investeerimiskavade vastastikust 
täiendavust.

Or. en

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33. Komisjon hindab taaste- ja 
vastupidavuskava olulisust ja sidusust ning 

3. Komisjon hindab taaste- ja 
vastupidavuskava tulemuslikkust, 
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selle panust rohe- ja digipöördesse ning 
võtab selleks arvesse järgmisi kriteeriume:

tõhusust, asjakohasust ja sidusust ning 
võtab selleks arvesse järgmisi elemente:

Or. en

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 

Or. en

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(w) kas taaste- ja vastupidavuskava 
aitab eelduste kohaselt lahendada 
probleeme, mis on välja selgitatud 
asjaomasele liikmesriigile esitatud 
asjakohastes riigipõhistes soovitustes või 
muudes asjakohastes dokumentides, mille 
komisjon on Euroopa poolaasta raames 
ametlikult vastu võtnud;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x) kas kava sisaldab meetmeid, mis 
aitavad tõhusalt kaasa rohe- ja 

välja jäetud



PE655.950v02-00 44/65 PR\1212104ET.docx

ET

digipöördele või sellest tulenevate 
probleemide lahendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(y) kas taaste- ja vastupidavuskaval on 
eelduste kohaselt asjaomases liikmesriigis 
kestev mõju;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(z) kas taaste- ja vastupidavuskavaga 
loodetakse tõhusalt tugevdada liikmesriigi 
majanduse kasvupotentsiaali, luua uusi 
töökohti, suurendada majanduse ja 
sotsiaalvaldkonna vastupidavust, 
leevendada kriisi majandus- ja 
sotsiaalmõju ning suurendada 
majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust;

(d) kas taaste- ja vastupidavuskavaga 
loodetakse tõhusalt järgida artiklites 3 ja 4 
sätestatud kohaldamisala ja eesmärke;

Or. en

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(bb) kas taaste- ja vastupidavuskava 
sisaldab meetmeid, mis kujutavad endast 
sidusat tegevust struktuurireformide ja 
avaliku sektori investeerimisprojektide 
ellurakendamiseks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Tõhusus:

Or. en

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ga) kas põhjendused, mille liikmesriik 
on oma esitatud taaste- ja 
vastupidavuskava hinnanguliste 
kogukulude kohta esitanud, on mõistlikud 
ja usutavad ning vastavuses eeldatava 
mõjuga majandusele ja tööhõivele;

Or. en
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Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olulisus:

Or. en

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(gb) kas taaste- ja vastupidavuskava 
loob eelduste kohaselt ELi lisaväärtust;

Or. en

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt g c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(gc) kas taaste- ja vastupidavuskava on 
vastavuses probleemidega, mis on 
kindlaks tehtud asjaomasele liikmesriigile 
esitatud värskeimates riigipõhistes 
soovitustes või muudes asjakohastes 
dokumentides, mille komisjon on Euroopa 
poolaasta raames ametlikult vastu võtnud;

Or. en

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 16 – lõige 3 – punkt g d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(gd) kas taaste- ja vastupidavuskava on 
kooskõlas artiklis 3 sätestatud kuue 
sambaga;

Or. en

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt g e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ge) kas kavaga loodetakse tõhusalt 
kaasa aidata liidu ja selle liikmesriikide 
kohustuste, eelkõige Pariisi kokkuleppe, 
ÜRO kestliku arengu eesmärkide, soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise ja 
Euroopa sotsiaalõiguste samba 
rakendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sidusus:

Or. en

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt g f (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(gf) kas taaste- ja vastupidavuskava 
sisaldab meetmeid, mis kujutavad endast 
sidusat tegevust struktuurireformide ja 
investeerimisprojektide 
ellurakendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt g g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(gg) kas vähemalt 30 % taaste- ja 
vastupidavuskava jaoks taotletud summast 
aitab integreerida kliima- ja bioloogilise 
mitmekesisuse meetmeid ning 
keskkonnasäästlikkuse eesmärke, 
tuginedes metoodikale, mille komisjon 
esitab kooskõlas artikli 14 lõikega 1;

Or. en

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt g h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(gh) kas taaste- ja vastupidavuskava 
ettevalmistamise eesmärgil peetud 
konsultatsioonid ja kavandatud dialoogid, 
sealhulgas taaste- ja vastupidavuskava 
rakendamisega seotud asjaomased vahe-
eesmärgid ja sihid tagavad, et kohalikele 
ametiasutustele, sotsiaalpartneritele, 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele 
ja muudele asjaomastele sidusrühmadele 
antakse tõhusad võimalused osaleda 
taaste- ja vastupidavuskava 
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ettevalmistamises ja rakendamises;

Or. en

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

35. Liikmesriikide esitatud taaste- ja 
vastupidavuskavade hindamisel võivad 
komisjoni abistada eksperdid.

5. Liikmesriikide esitatud taaste- ja 
vastupidavuskavade hindamisel võivad 
komisjoni abistada eksperdid, sealhulgas 
Euroopa Parlamendi nimetatud 
eksperdid.

Or. en

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nelja kuu jooksul pärast seda, kui 
liikmesriik on ametlikult esitanud taaste- ja 
vastupidavuskava, võtab komisjon 
rakendusaktiga vastu otsuse. Kui komisjon 
annab liikmesriigi esitatud taaste- ja 
vastupidavuskavale positiivse hinnangu, 
esitatakse otsuses liikmesriigi elluviidavad 
reformid ja investeerimisprojektid, 
sealhulgas vahe-eesmärgid ja sihid ning 
artikli 11 kohaselt eraldatud rahaline 
toetus.

1. Kahe kuu jooksul pärast seda, kui 
liikmesriik on ametlikult esitanud taaste- ja 
vastupidavuskava, võtab komisjon 
delegeeritud õigusaktiga vastavalt artiklile 
25a vastu otsuse. Kui komisjon annab 
liikmesriigi esitatud taaste- ja 
vastupidavuskavale positiivse hinnangu, 
esitatakse otsuses liikmesriigi elluviidavad 
reformid ja investeerimisprojektid, 
sealhulgas vahe-eesmärgid ja sihid ning 
artikli 11 kohaselt eraldatud rahaline 
toetus.

Or. en

Muudatusettepanek 85
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud rahaline toetus 
määratakse kindlaks vastavalt asjaomase 
liikmesriigi taaste- ja vastupidavuskava 
hinnangulistele kogukuludele, hinnatuna 
artikli 16 lõikes 3 sätestatud kriteeriumide 
alusel. Rahalise toetuse summa määratakse 
kindlaks järgmiselt:

3. Artikli 16 lõikes 3 sätestatud 
kriteeriumidele vastavatele taaste- ja 
vastupidavuskavadele antava rahalise 
toetuse summa määratakse kindlaks 
järgmiselt:

Or. en

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(dd) kui taaste- ja vastupidavuskava 
vastab rahuldavalt artikli 16 lõikes 3 
sätestatud kriteeriumidele ning kõnealuse 
kava hinnangulised kogukulud on võrdsed 
asjaomasele liikmesriigile artikliga 10 ette 
nähtud maksimaalse rahalise toetusega või 
sellest suuremad, on sellele liikmesriigile 
eraldatav rahaline toetus võrdne artiklis 10 
osutatud maksimaalse rahalise toetuse 
kogusummaga;

(a) kui taaste- ja vastupidavuskava 
hinnangulised kogukulud on võrdsed 
asjaomasele liikmesriigile artikliga 10 ette 
nähtud maksimaalse rahalise toetusega või 
sellest suuremad, on sellele liikmesriigile 
eraldatav rahaline toetus võrdne artiklis 10 
osutatud maksimaalse rahalise toetuse 
kogusummaga;

Or. en

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ee) kui taaste- ja vastupidavuskava 
vastab rahuldavalt artikli 16 lõikes 3 
sätestatud kriteeriumidele ning kõnealuse 

(b) kui taaste- ja vastupidavuskava 
hinnangulised kogukulud on väiksemad kui 
asjaomasele liikmesriigile artikliga 10 ette 
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kava hinnangulised kogukulud on 
väiksemad kui asjaomasele liikmesriigile 
artikliga 10 ette nähtud maksimaalne 
rahaline toetus, on liikmesriigile eraldatav 
rahaline toetus võrdne taaste- ja 
vastupidavuskava hinnangulise 
kogukuluga;

nähtud maksimaalne rahaline toetus, on 
liikmesriigile eraldatav rahaline toetus 
võrdne taaste- ja vastupidavuskava 
hinnangulise kogukuluga;

Or. en

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ff) kui taaste- ja vastupidavuskava ei 
vasta rahuldavalt artikli 16 lõikes 3 
sätestatud kriteeriumidele, siis 
asjaomasele liikmesriigile rahalist toetust 
ei eraldata.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. kui taaste- ja vastupidavuskava ei 
vasta artikli 16 lõikes 3 sätestatud 
kriteeriumidele, siis asjaomasele 
liikmesriigile rahalist toetust ei eraldata. 
Asjaomane liikmesriik võib tehnilise 
toetuse vahendi kaudu taotleda tehnilist 
abi, et ettepanek järgmiste tsüklite korral 
paremini ette valmistada.

Or. en
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Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

35. Kui komisjon annab taaste- ja 
vastupidavuskavale negatiivse hinnangu, 
põhjendab ta seda nõuetekohaselt nelja kuu 
jooksul pärast seda, kui liikmesriik on 
ettepaneku esitanud.

5. Kui komisjon annab taaste- ja 
vastupidavuskavale negatiivse hinnangu, 
põhjendab ta seda nõuetekohaselt kahe kuu 
jooksul pärast seda, kui liikmesriik on 
ettepaneku esitanud. Kõnealune teatis 
sisaldab ka soovitust liikmesriigile 
kasutada tehnilise toetuse vahendit 
kooskõlas määrusega XX/YYY [millega 
luuakse tehnilise toetuse vahend], et 
muuta või asendada taaste- ja 
vastupidavuskava kooskõlas käesoleva 
määruse artikliga 18. Euroopa 
Parlamendi pädevad komisjonid võivad 
kutsuda komisjoni esitama selgitusi 
taaste- ja vastupidavuskavale antud 
negatiivse hinnangu kohta. Euroopa 
Komisjon teeb asjakohase teabe Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
kättesaadavaks samal ajal ja võrdsetel 
tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

42. Lõigetes 1 ja 2 osutatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 27 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

7. Lõigetes 1 ja 2 osutatud 
delegeeritud õigusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikliga 25a.

Or. en

Muudatusettepanek 92
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriigil ei ole objektiivsete 
asjaolude tõttu enam võimalik oma taaste- 
ja vastupidavuskava, sealhulgas selle vahe-
eesmärke ja sihte, osaliselt või täielikult 
saavutada, võib asjaomane liikmesriik 
esitada komisjonile põhjendatud taotluse 
artikli 17 lõigetes 1 ja 2 osutatud otsuseid 
muuta või need asendada. Selleks võib 
liikmesriik esildada muudetud või uue 
taaste- ja vastupidavuskava.

1. Kui liikmesriigil ei ole objektiivsete 
asjaolude tõttu enam võimalik oma taaste- 
ja vastupidavuskava, sealhulgas selle vahe-
eesmärke ja sihte, osaliselt või täielikult 
saavutada, võib asjaomane liikmesriik 
esitada komisjonile põhjendatud taotluse 
artikli 17 lõigetes 1 ja 2 osutatud otsuseid 
muuta või need asendada. Selleks võib 
liikmesriik esildada muudetud või uue 
taaste- ja vastupidavuskava. Liikmesriik 
võib kogu aasta jooksul igal ajal taotleda 
tehnilise toetuse vahendi kasutamist 
kooskõlas määrusega XX/YYYY [millega 
luuakse tehnilise toetuse vahend], et 
taaste- ja vastupidavuskava muuta või 
asendada.

Or. en

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon leiab, et asjaomase 
liikmesriigi esitatud põhjustel on taaste- ja 
vastupidavuskava muutmine põhjendatud, 
hindab ta uut kava vastavalt artikli 16 
sätetele ja teeb vastavalt artiklile 17 uue 
otsuse nelja kuu jooksul pärast taotluse 
ametlikku esitamist.

2. Kui komisjon leiab, et asjaomase 
liikmesriigi esitatud põhjustel on taaste- ja 
vastupidavuskava muutmine põhjendatud, 
hindab ta uut kava vastavalt artikli 16 
sätetele ja teeb vastavalt artiklile 17 uue 
otsuse kahe kuu jooksul pärast taotluse 
ametlikku esitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui komisjon leiab, et taaste- ja 
vastupidavuskava muutmine asjaomase 
liikmesriigi esitatud põhjustel ei ole 
põhjendatud, lükkab ta taotluse tagasi nelja 
kuu jooksul alates selle ametlikust 
esitamisest, olles andnud asjaomasele 
liikmesriigile võimaluse esitada oma 
tähelepanekud ühe kuu jooksul pärast 
komisjoni järeldustest teadasaamist.

3. Kui komisjon leiab, et taaste- ja 
vastupidavuskava muutmine asjaomase 
liikmesriigi esitatud põhjustel ei ole 
põhjendatud, lükkab ta taotluse tagasi kahe 
kuu jooksul alates selle ametlikust 
esitamisest, olles andnud asjaomasele 
liikmesriigile võimaluse esitada oma 
tähelepanekud ühe kuu jooksul pärast 
komisjoni järeldustest teadasaamist.

Or. en

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahalise toetuse maksmine 
asjaomasele liikmesriigile käesoleva artikli 
kohaselt toimub vastavalt 
eelarveassigneeringutele ja vabade 
vahendite olemasolu korral. Komisjoni 
otsused, millele on osutatud käesolevas 
artiklis, võetakse vastu kooskõlas artikli 27 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

2. Rahalise toetuse maksmine 
asjaomasele liikmesriigile käesoleva artikli 
kohaselt toimub vastavalt 
eelarveassigneeringutele ja vabade 
vahendite olemasolu korral. Lõikes 1 
osutatud õigusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikliga 25a.

Or. en

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Komisjon teeb eelmaksed 20 % 
ulatuses kogutoetusest, mis eraldatakse 
fondidest, mis on sätestatud komisjoni 
otsuses, millega taaste- ja 
vastupidavuskava vastavalt artiklile 17 
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heaks kiidetakse.

Or. en

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

48. Pärast selliste asjakohaste 
kokkulepitud vahe-eesmärkide ja sihtide 
saavutamist, mis on esitatud komisjon 
poolt heaks kiidetud taaste- ja 
vastupidavuskavas, esitab asjaomane 
liikmesriik komisjonile nõuetekohaselt 
põhjendatud taotluse rahalise toetuse ja 
vajaduse korral laenuosa väljamaksmise 
kohta. Liikmesriigid võivad esitada 
selliseid maksetaotlusi komisjonile kaks 
korda aastas. Kahe kuu jooksul alates 
taotluse saamisest hindab komisjon, kas 
artikli 17 lõikes 1 osutatud otsuses 
sätestatud vahe-eesmärgid ja sihid on 
rahuldavalt saavutatud. Hindamisel 
võetakse arvesse ka artikli 17 lõikes 6 
osutatud tegevuskorda. Komisjoni võivad 
abistada eksperdid.

3. Pärast selliste asjakohaste 
kokkulepitud vahe-eesmärkide ja sihtide 
saavutamist, mis on esitatud komisjoni 
poolt delegeeritud õigusaktiga heaks 
kiidetud taaste- ja vastupidavuskavas, 
esitab asjaomane liikmesriik komisjonile 
nõuetekohaselt põhjendatud taotluse 
rahalise toetuse ja vajaduse korral laenuosa 
väljamaksmise kohta. Liikmesriigid võivad 
esitada selliseid maksetaotlusi komisjonile 
kaks korda aastas. Kahe kuu jooksul alates 
taotluse saamisest hindab komisjon, kas 
artikli 17 lõikes 1 osutatud otsuses 
sätestatud vahe-eesmärgid ja sihid on 
rahuldavalt saavutatud. Hindamisel 
võetakse arvesse ka artikli 17 lõikes 6 
osutatud tegevuskorda. Komisjoni võivad 
abistada eksperdid, sealhulgas Euroopa 
Parlamendi nimetatud eksperdid.

Or. en

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomane liikmesriik esitab Euroopa 
poolaasta raames kord kvartalis aruande 
taaste- ja vastupidavuskava rakendamisel, 
sealhulgas artikli 17 lõikes 6 osutatud 
tegevuskorra kohaldamisel, tehtud 

Asjaomane liikmesriik esitab Euroopa 
poolaasta raames kord kvartalis aruande 
taaste- ja vastupidavuskava rakendamisel, 
sealhulgas artikli 17 lõikes 6 osutatud 
tegevuskorra kohaldamisel, tehtud 
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edusammude kohta. Selleks peavad 
liikmesriikide koostatud kvartaliaruanded 
nõuetekohaselt kajastuma riiklikes 
reformikavades, mida kasutatakse taaste- ja 
vastupidavuskavade lõplikul 
ellurakendamisel tehtud edusammudest aru 
andmisel.

edusammude kohta. Selleks peavad 
liikmesriikide koostatud kvartaliaruanded 
nõuetekohaselt kajastuma riiklikes 
reformikavades, mida kasutatakse taaste- ja 
vastupidavuskavade lõplikul 
ellurakendamisel tehtud edusammudest aru 
andmisel. Suurema läbipaistvuse ja 
aruandekohustuse tagamiseks peavad 
taaste- ja vastupidavuskavade eest 
vastutavad liikmesriikide esindajad ning 
asjaomased institutsioonid ja 
sidusrühmad Euroopa Parlamendi 
taotlusel aru andma pädevate komisjonide 
ees, et arutada käesoleva määrusega ette 
nähtud ja selle kohaselt võetavaid 
meetmeid. Liikmesriigid teevad 
asjakohase teabe protsessi mis tahes 
etapis samal ajal kättesaadavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

54. Komisjon edastab taaste- ja 
vastupidavuskavad, mille ta on heaks 
kiitnud artikli 17 kohaselt vastu võetud 
rakendusaktiga, põhjendamatu viivituseta 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 
Asjaomane liikmesriik võib paluda 
komisjoni eemaldada tundlik või 
konfidentsiaalne teave, mille 
avalikustamine seaks ohtu liikmesriigi 
avalikud huvid.

1. Komisjon edastab taaste- ja 
vastupidavuskavad, mille ta on heaks 
kiitnud artikli 17 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusaktiga, ning muu 
olulise teabe samal ajal, võrdsetel 
tingimustel ja põhjendamatu viivituseta 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib tegelda 
teavitamisega, sealhulgas asjaomaste 
riiklike ametiasutustega ühise 
teavitustegevuse kaudu, et tagada 
asjakohases taaste- ja vastupidavuskavas 
kavandatud rahalise toetuse liidupoolse 
rahastamise nähtavus.

2. Komisjon võib tegelda 
teavitamisega, sealhulgas asjaomaste 
riiklike ametiasutustega ühise 
teavitustegevuse kaudu, et tagada 
asjakohases taaste- ja vastupidavuskavas 
kavandatud rahalise toetuse liidupoolse 
rahastamise nähtavus, eksponeerides 
selleks silmatorkavas kohas Euroopa 
Liidu logo. Komisjon tagab 
rahastamisvahendi raames tehtavate 
kulutuste nähtavuse, osutades selgelt, et 
toetatavad projektid peavad olema selgelt 
märgistatud kui „ELi taastealgatus“.

Or. en

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Komisjon esitab kord kvartalis 
Euroopa Parlamendile aruande taaste- ja 
vastupidavuskavade vahe-eesmärkide 
saavutamisel tehtud edusammude ning 
kavade ja kehtivate liidu programmide 
vastastikuse täiendavuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21a
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Taaste ja vastupidavuse tulemustabel
1. Komisjon koostab taaste ja 
vastupidavuse tulemustabeli (edaspidi 
„tulemustabel“), mis näitab iga 
liikmesriigi taaste- ja vastupidavuskavade 
kaudu kokkulepitud reformide ja 
investeeringute rakendamise seisu.
2. Tulemustabel sisaldab selliseid 
põhinäitajaid nagu sotsiaalsed, 
majanduslikud ja keskkonnanäitajad, 
millega hinnatakse taaste- ja 
vastupidavuskavadega tehtud edusamme 
kõigis kuues valdkonnas, mis kuuluvad 
käesoleva määruse kohaldamisalasse.
3. Tulemustabelis esitatakse taaste- ja 
vastupidavuskavade asjaomaste vahe-
eesmärkide täitmise määr ja tuvastatud 
puudused nende rakendamisel, samuti 
komisjoni soovitused puuduste 
kõrvaldamiseks.
4. Tulemustabelis võetakse kokku ka 
liikmesriikidele nende taaste- ja 
vastupidavuskavadega seoses esitatud 
peamised soovitused.
5. Tulemustabel on aluseks pidevale 
parimate tavade vahetamisele 
liikmesriikide vahel, mis toimub 
korrapäraselt korraldatava 
struktureeritud dialoogi vormis.
6. Tulemustabelit ajakohastatakse 
pidevalt ning see tehakse komisjoni 
veebisaidil üldsusele kättesaadavaks. 
Tulemustabelisse märgitakse rahalise 
toetuse maksetaotluste, väljamaksete, 
peatamiste ja tühistamiste seis.
7. Komisjon tutvustab tulemustabelit 
Euroopa Parlamendi pädevate 
komisjonide korraldatud kuulamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21b
Eelarve täitmisele heakskiidu andmise 

menetlus
Rahastamisvahendi raames tehtavate 
kulutuste suhtes kohaldatakse eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise menetlust, 
mille viib läbi Euroopa Parlament.

Or. en

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Euroopa Parlamendil on õigus 
komisjoni kuluotsuseid täielikult 
kontrollida. Komisjon teavitab kord 
kvartalis Euroopa Parlamenti 
heakskiidetud kavade seisust, nendesse 
tehtud muudatustest, esitatud 
maksetaotlustest, tehtud makseotsustest, 
maksete peatamisest, maksete 
tühistamisest ja vahendite 
sissenõudmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2b. Komisjon teavitab Euroopa 
Parlamenti kord kvartalis, esitades 
rahastamisvahendi vahenditest lõplike 



PE655.950v02-00 60/65 PR\1212104ET.docx

ET

abisaajate loetelu.

Or. en

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2c. Komisjon annab Euroopa 
Parlamendile kord kvartalis toimuvatel 
avalikel kuulamistel aru 
rahastamisvahendi rakendamisest 
liikmesriikides. Aruanne sisaldab 
üksikasjalikku teavet liikmesriikidele 
eraldatud ja makstud summade ning 
kokkulepitud vahe-eesmärkide 
rakendamise seisu kohta, samuti kogu 
asjakohast teavet, et tagada 
rahastamisvahendiga seoses täielik 
läbipaistvus ja avalikustamine. 

Or. en

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aastaaruanne Kvartaliaruanded

Or. en

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule igal aastal 
aruande käesoleva määrusega loodud 
rahastamisvahendi rakendamise kohta.

1. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
kvartaliaruanded käesoleva määrusega 
loodud rahastamisvahendi rakendamise 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Aastaaruanne sisaldab teavet 
rahastamisvahendi raames asjaomaste 
liikmesriikide taaste- ja 
vastupidavuskavadega seoses tehtud 
edusammude kohta.

2. Kvartaliaruanne sisaldab teavet 
rahastamisvahendi raames asjaomaste 
liikmesriikide taaste- ja 
vastupidavuskavadega seoses tehtud 
edusammude kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Aastaaruanne peab ka sisaldama 
järgmist teavet:

3. Kvartaliaruanne peab ka sisaldama 
järgmist teavet:

Or. en

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(qq) eelneval aastal Euroopa Liidu 
taasterahastust rahastamisvahendile 
eraldatud summad eelarveridade kaupa ja

(a) eelneval aastal Euroopa Liidu 
taasterahastust rahastamisvahendile 
eraldatud summad eelarveridade kaupa;

Or. en

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(rr) Euroopa Liidu taasterahastu kaudu 
saadud summade osakaal 
rahastamisvahendi eesmärkide 
saavutamises.

(b) Euroopa Liidu taasterahastu kaudu 
saadud summade osakaal 
rahastamisvahendi eesmärkide 
saavutamises; ning

Or. en

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ba) üksikasjad tehnilise toetuse 
vahendi kasutamise taotluste kohta taaste- 
ja vastupidavuskava koostamiseks, 
läbivaatamiseks, rakendamiseks ja 
täiustamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Neli aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele sõltumatu 
hindamise aruande määruse rakendamise 
kohta ja hiljemalt kolme aasta jooksul 
pärast 2027. aasta lõppu sõltumatu 
järelhindamise aruande.

1. Neli aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele sõltumatu 
hindamise aruande määruse rakendamise 
kohta ja hiljemalt 12 kuu jooksul pärast 
2027. aasta lõppu sõltumatu järelhindamise 
aruande.

Or. en

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

DELEGEERITUD VOLITUSTE 
RAKENDAMINE

Artikkel 25a
Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.
2. Artiklis 9, artiklis 17 ja artiklis 19 
osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile kuni 
31. detsembrini 2027.
3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artiklis 9, artiklis 17 ja artiklis 19 
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.
4. Enne delegeeritud õigusakti 
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vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega iga liikmesriigi määratud 
ekspertidega.
5. Niipea kui komisjon on 
delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb 
ta selle samal ajal teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.
6. Artikli 9, artikli 17 ja artikli 19 
alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt 
jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu 
jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitanud selle suhtes vastuväidet või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel pikendatakse seda tähtaega 
kolme kuu võrra. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kolme kuu võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu rahaliste vahendite saajad 
tunnistavad liidu rahaliste vahendite 
päritolu ja tagavad nende nähtavuse (eriti 
meetmeid ja nende tulemusi reklaamides), 
andes eri sihtrühmadele, sealhulgas 
meediale ja üldsusele selle kohta sidusat, 
tulemuslikku ja proportsionaalset suunatud 
teavet.

1. Liidu rahaliste vahendite saajad 
tunnistavad liidu rahaliste vahendite 
päritolu ja tagavad nende nähtavuse, 
eksponeerides selleks silmatorkavas kohas 
Euroopa Liidu logo (eriti meetmeid ja 
nende tulemusi reklaamides), ning andes 
eri sihtrühmadele, sealhulgas meediale ja 
üldsusele selle kohta sidusat, tulemuslikku 
ja proportsionaalset suunatud teavet. 
Rahaliste vahendite saajad tagavad 
rahastamisvahendi raames tehtud 
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kulutuste nähtavuse, märgistades toetatud 
projekti selgelt kui „ELi taastealgatuse“.

Or. en

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 välja jäetud
Komiteemenetlus

1. Komisjoni abistab komitee. Nimetatud 
komitee on komitee määruse (EL) 
nr 182/2011 tähenduses.
2. Käesolevale lõikele osutamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.

Or. en


