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LÜHISELGITUS

Taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend on ainulaadne vahend, mis võimaldab leevendada 
COVID-19 pandeemia tõttu ELi tabanud enneolematut šokki. Rahastamisvahend on ELi 
kodanike jaoks reaalne tõend selle kohta, et EL näitab üles solidaarsust nendega, keda 
pandeemia enim mõjutab, ning töötab parema ja tugevama tuleviku nimel. Praegune 
ettepanek ei käsitle siiski piisavalt ELi finantshuvide kaitse küsimust ning see võib ELi 
kodanike silmis usaldust kahandada. Eelarvekontrollikomisjoni ettepanekute eesmärk on need 
vajakajäämised kõrvaldada. Selleks juhitakse ettepanekutes tähelepanu õigusriigi tähtsusele, 
pakutakse lahendusi õigusnormide rikkumise ja pettuste probleemile ning pannakse suuremat 
rõhku usaldusväärsele finantsjuhtimisele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil ning majandus- ja 
rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 

(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 
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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.

manööverdamisruumist, mida on vaja, et 
võtta kriisi sotsiaal- ja majandusmõju 
leevendamiseks meetmeid, samuti sõltub 
see riigi majanduse vastupidavusest. 
Majanduskasvu soodustavad reformid ja 
kestlikud 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.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Liidu poliitiliste prioriteetide hulka 
kuulub selliste reformide elluviimine, 
millega muudetakse liikmesriikide 
majandus vastupidavaks ja suurendatakse 
selle kohanemisvõimet ning kasutatakse 
ära majanduse kasvupotentsiaal. Seetõttu 
on reformid väga olulised majanduse 
kestliku taastumise ning majandusliku ja 
sotsiaalse lähenemise seisukohast. Pärast 
pandeemiakriisi on see eriti vajalik, et 
sillutada teed majanduse kiirele 
taastamisele.

(5) Liidu poliitiliste prioriteetide hulka 
kuulub selliste majanduskasvu 
soodustavate reformide elluviimine, 
millega muudetakse liikmesriikide 
majandus vastupidavaks ja suurendatakse 
selle kohanemisvõimet ning kasutatakse 
ära majanduse kasvupotentsiaal. Seetõttu 
on reformid väga olulised majanduse 
kestliku taastumise ning majandusliku ja 
sotsiaalse lähenemise seisukohast. Pärast 
pandeemiakriisi on see eriti vajalik, et 
sillutada teed majanduse kiirele 
taastamisele.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Varasemad kogemused on 
näidanud, et kriisi ajal vähendatakse 
investeeringuid sageli järsult. Siiski on 
oluline toetada investeeringuid selles 
konkreetses olukorras, et kiirendada 
majanduse taastamist ja tugevdada 
majanduse pikaajalist kasvupotentsiaali. 

(6) Varasemad kogemused on 
näidanud, et kriisi ajal vähendatakse 
kestlikke investeeringuid sageli järsult. 
Siiski on oluline toetada investeeringuid 
selles konkreetses olukorras, et kiirendada 
majanduse taastamist ja tugevdada 
majanduse pikaajalist kasvupotentsiaali. 



AD\1217364ET.docx 5/75 PE655.861v03-00

ET

Investeerimine keskkonnasäästlikku ja 
digitehnoloogiasse, suutlikkusesse ja 
protsessidesse, mille eesmärk on aidata 
kaasa puhtale energiale üleminekule, 
suurendada hoonetesektori ja muude 
oluliste majandussektorite energiatõhusust, 
aitab tagada kestliku majanduskasvu ja 
luua töökohti. Samuti aitab see peamiste 
tarneahelate mitmekesistamise kaudu 
muuta liidu vastupidavamaks ja vähem 
sõltuvaks.

Investeerimine keskkonnasäästlikku ja 
digitehnoloogiasse, suutlikkusesse ja 
protsessidesse, mille eesmärk on aidata 
kaasa puhtale energiale üleminekule, 
suurendada hoonetesektori ja muude 
oluliste majandussektorite energiatõhusust, 
aitab tagada kestliku majanduskasvu ja 
luua töökohti. Samuti aitab see peamiste 
tarneahelate mitmekesistamise kaudu 
muuta liidu vastupidavamaks ja vähem 
sõltuvaks.

Muudatusettepanek 4

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 ja 
lähenemist, tootlikkust ja 
konkurentsivõimet, sotsiaalset 
ühtekuuluvust ja lähenemist, 
institutsioonilist vastupidavust ning 
meetmeid selle tagamiseks, et järgmise 
põlvkonna eurooplastest ei saaks nn 
liikumispiirangute põlvkond.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Praegu ei ole ühegi 
rahastamisvahendiga ette nähtud otsest 
rahalist toetust, mis oleks seotud tulemuste 
saavutamise ning liikmesriikide reformide 
ja avaliku sektori investeeringutega, mille 
eesmärk on lahendada Euroopa poolaasta 
raames kindlaks tehtud probleeme ning 
püsivalt suurendada liikmesriikide 
majanduse tootlikkust ja vastupidavust.

(7) Praegu ei ole ühegi 
rahastamisvahendiga ette nähtud otsest 
rahalist toetust, mis oleks seotud tulemuste 
saavutamise ning liikmesriikide 
majanduskasvu soodustavate reformide ja 
kestlike avaliku sektori investeeringutega, 
mille eesmärk on lahendada Euroopa 
poolaasta raames kindlaks tehtud 
probleeme ning püsivalt suurendada 
liikmesriikide majanduse tootlikkust ja 
vastupidavust.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Eeltoodut silmas pidades on vaja 
tugevdada liikmesriikidele toetuse andmise 
kehtivat raamistikku ning anda 
liikmesriikidele uuendusliku vahendi 
kaudu otsest rahalist toetust. Selleks tuleks 
käesoleva määruse alusel luua taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahend (edaspidi 
„rahastamisvahend“), et anda tõhusat ja 
märkimisväärset rahalist toetust reformide 
ja nendega seotud avaliku sektori 
investeeringute elluviimise kiirendamiseks 
liikmesriikides. Rahastamisvahend peaks 
olema laiahaardeline ning selles tuleks 
arvesse võtta kogemusi, mida komisjon ja 
liikmesriigid on saanud teiste vahendite ja 
programmide kasutamisel.

(8) Eeltoodut silmas pidades on vaja 
tugevdada liikmesriikidele toetuse andmise 
kehtivat raamistikku ning anda 
liikmesriikidele uuendusliku vahendi 
kaudu otsest rahalist toetust. Selleks tuleks 
käesoleva määruse alusel luua taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahend (edaspidi 
„rahastamisvahend“), et anda tõhusat ja 
märkimisväärset rahalist toetust 
majanduskasvu soodustavate reformide ja 
nendega seotud kestlike avaliku sektori 
investeeringute elluviimise kiirendamiseks 
liikmesriikides. Rahastamisvahend peaks 
olema laiahaardeline ning selles tuleks 
arvesse võtta kogemusi, mida komisjon ja 
liikmesriigid on saanud teiste vahendite ja 
programmide kasutamisel. 
Rahastamisvahend peaks olema ajutine ja 
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piirduma pandeemia kahjuliku mõju 
tõkestamisega.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kooskõlas määrusega [Euroopa 
Liidu taasterahastu kohta] ja selle alusel 
eraldatud vahendite piires tuleks taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahendi raames 
võtta taaste- ja vastupidavuse 
rahastamismeetmeid, et leevendada 
COVID-19 kriisi enneolematut mõju. 
Selliseid lisavahendeid tuleks kasutada nii, 
et oleks tagatud määruses [EURI] 
sätestatud tähtaegadest kinnipidamine.

(10) Kooskõlas määrusega [Euroopa 
Liidu taasterahastu kohta] ja selle alusel 
eraldatud vahendite piires tuleks taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahendi raames 
võtta taaste- ja vastupidavuse 
rahastamismeetmeid, et leevendada 
COVID-19 kriisi enneolematut mõju. 
Selliseid lisavahendeid tuleks kasutada nii, 
et oleks tagatud määruses [EURI] 
sätestatud tähtaegadest kinnipidamine. 
Pärast tähtaegade möödumist tuleks kõik 
eraldamata ja kulukohustustest 
vabastatud vahendid ümber jaotada 
muudele fondidele, mis toetavad 
komisjoni kliimaeesmärke või ELi 
sotsiaalseid eesmärke.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Rahastamisvahend peaks töötama 
koostoimes ja kooskõlas programmiga 
„InvestEU“, võimaldades liikmesriikidel 
eraldada oma taaste- ja 
vastupidavuskavas summa, mis antakse 
programm „InvestEU“ kaudu, et toetada 
liikmesriikides asutatud ettevõtete 
maksevõimet ning nende ettevalmistus-, 
järelevalve-, kontrolli-, auditi- ja 
hindamistegevust.

Muudatusettepanek 10
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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 
eesmärke, aitab käesoleva määrusega 
loodud rahastamisvahend kaasa 
kliimameetmete peavoolustamisele ja 
keskkonnasäästlikkusele ning üldise 
eesmärgi – pühendada 25 % ELi eelarve 
kuludest kliimaeesmärkide toetamisele – 
saavutamisele.

(11) Võttes arvesse Euroopa rohelist 
kokkulepet kui Euroopa kestliku 
majanduskasvu strateegiat ning liidu 
kohustust rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO säästva arengu 
eesmärke, aitab käesoleva määrusega 
loodud rahastamisvahend kaasa 
kliimameetmete peavoolustamisele ja 
keskkonnasäästlikkusele ning üldise 
eesmärgi – pühendada 25 % ELi eelarve 
kuludest kliimaeesmärkide toetamisele – 
saavutamisele. Rahastamisvahendist 
tuleks rahastada ainult projekte, mille 
puhul järgitakse põhimõtet mitte tekitada 
olulist kahju.

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 soodustada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset lähenemist ning 
vähendada taristu puudujääke. Selleks 
peaks rahastamisvahend aitama muuta 
liikmesriigid vastupidavamaks ja 
suurendada nende kohanemisvõimet, 
leevendada kriisi sotsiaal- ja 
majandusmõju ning toetada rohe- ja 
digipööret, aidates kaasa ülespoole 
suunatud majanduslikule ja sotsiaalsele 
lähenemisele ning aidates seeläbi pärast 
kriisi taastada liikmesriikide majanduse 
kasvupotentsiaali, luua uusi töökohti ning 
edendada kestlikku majanduskasvu. 
Toetatavatel meetmetel peaks olema selge 
Euroopa lisaväärtus.

Muudatusettepanek 12
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14a) Taasterahastu („Next Generation 
EU“) osaks oleva rahastamisvahendi 
vahenditega peaks kaasnema selge ja 
usaldusväärne tagasimaksete kava. 
Tagasimaksed tuleks teha 
lisaomavahendite abil, mis peaksid olema 
kättesaadavad järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku jooksul.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14b) Selleks et maksimeerida 
rahastamisvahendi täiendavuse eesmärki 
ja seega suurendada selle Euroopa 
lisaväärtust, peaksid abikõlblikud olema 
alates 1. veebruarist 2020 võetud 
meetmed, mis on seotud COVID-19 kriisi 
majandusliku ja sotsiaalse mõju 
leevendamisega.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Rahastamisvahendi erieesmärk 
peaks olema rahalise toetuse andmine, et 
saavutada taaste- ja vastupidavuskavades 
esitatud reformide ja investeeringute vahe-
eesmärgid ja sihid. Seda erieesmärki tuleks 
püüda saavutada tihedas koostöös 
asjaomaste liikmesriikidega.

(15) Rahastamisvahendi erieesmärk 
peaks olema osamaksetena eraldatava 
rahalise toetuse andmine, et saavutada 
taaste- ja vastupidavuskavades esitatud 
majanduskasvu suurendavate reformide ja 
kestlike investeeringute selged vahe-
eesmärgid ja sihid. Seda erieesmärki tuleks 
püüda saavutada tihedas koostöös 
asjaomaste liikmesriikidega.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15a) Rahastamisvahendist toetatav 
tegevus peab olema kooskõlas liidu 
väärtustega, mis on sätestatud ELi 
lepingu artiklis 2. Komisjon kehtestab 
järelkontrolli meetmed, veendumaks, et 
ühegi rahastamisvahendist rahastatava 
tegevuse eesmärk ei ole kõnealuste 
väärtustega vastuolus, ning teeb vajaduse 
korral finantskorrektsioone, et jätta liidu 
rahastamisest välja kulud, mis ei ole ELi 
lepingu artikliga 2 kooskõlas.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on täiendava iseloomuga, kuid erineb nendest, mis seovad 
taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi õigusriigi mehhanismiga. Iga rahastamisvahendist 
rahastatava projekti vastavus ELi väärtustele on vältimatult vajalik, seda isegi 
liikmesriikides, kus õigusriigi mehhanismid ei ole üldiselt puudulikud. Seetõttu tuleks 
kehtestada järelkontroll, mis on üksikasjalikum sellest, mis on ette nähtud õigusriigi 
mehhanismiga.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15a) Rahastamisvahendist ei tohiks 
toetada projekte, mis on osa kolmandate 
riikide strateegilistest 
investeerimiskavadest, ega korrapäraseid 
riiklikke eelarvekulusid.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
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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 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.

(16) Selleks et taaste- ja 
vastupidavuskava aitaks tagada 
rahastamisvahendi eesmärkide 
saavutamise, peaksid majanduskasvu 
soodustavate reformide ja kestlike 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 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.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16a) Piirkondlikel ja kohalikel 
omavalitsustel, kes on oma kodanikele 
kõige lähemal ning puutuvad kohalike 
kogukondade ja majandusvaldkondade 
vajaduste ja probleemidega vahetult 
kokku, on majanduslikus ja sotsiaalses 
taastumises ülioluline roll. Seda arvesse 
võttes peaksid nad olema tihedalt 
kaasatud kõnealuse rahastamisvahendi 
kavandamisse ja rakendamissse, 
sealhulgas taaste- ja vastupidavuskavade 
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ettevalmistamisse ning rahastamisvahendi 
alla kuuluvate projektide juhtimisse. 
Piirkondlike ja kohalike omavalitsuste 
potentsiaali täielikuks ärakasutamiseks 
taastumis- ja vastupanuvõime 
saavutamisel tuleks taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahendi 
vahenditest eraldada neile 
märkimisväärse osa, luues neile 
vastavatele allikatele otsejuurdepääsu.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16b) Liikmesriikides, kus liit teeb 
kindlaks, et õigusriigi toimimises esineb 
üldisi puudusi, ja otsustab seejärel 
peatada liidu vahendite ülekandmise selle 
liikmesriigi valitsusele, tuleks taaste ja 
vastupidavuse fond teha komisjoni poolt 
otsese eelarve täitmise kaudu 
kättesaadavaks piirkondlikele ja 
kohalikele asutustele, ettevõtetele ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele 
nende poolt kindlaks määratud ja 
rakendatud projektide jaoks.

Muudatusettepanek 20

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 

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

toetus) saada. Maksimaalse toetuse 
arvutamisel tuleks tugineda iga liikmesriigi 
rahvaarvule ja sisemajanduse koguprodukti 
pöördväärtusele elaniku kohta ning iga 
liikmesriigi suhtelisele töötusmäärale ja 
SKP vähenemisele aastatel 2019–2020.

Muudatusettepanek 21

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 
majanduskasvu soodustavatele 
reformidele ja kestlikele 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 
asjaomaste riigipõhiste probleemide ja 
seatud prioriteetidega, mis on kindlaks 
tehtud asjaomasele liikmesriigile esitatud 
viimastes riigipõhistes soovitustes või 
muudes asjakohastes dokumentides, mille 
komisjon on ametlikult vastu võtnud, või 
komisjoni talituste poolt Euroopa 
poolaasta raames asjaomase liikmesriigi 
kohta koostatud analüütilises teabes, 
kusjuures euroala riikide puhul tuleks 
erilist tähelepanu pöörata nõukogu poolt 
heaks kiidetud asjakohastele soovitustele 
euroala kohta. Kogu protsessi käigus 
peaksid komisjon ja liikmesriigid püüdma 
teha tihedat koostööd.
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21a) Selleks et võimaldada liidu 
asjaomastele ametiasutustele ülevaadet 
sellest, kuidas liikmesriik kavandab 
taaste- ja vastupidavuskava elluviimist, 
ning lihtsustada läbipaistvust ja 
aruandekohustust, peaks plaanis olema 
täpsustatud, missugused riigisisesed 
ametiasutused kaasatakse projekti 
elluviimisesse ja kui suur eelarve igale 
ametiasutusele eraldatakse. Taaste- ja 
vastupidavuskavas on vajalik ka 
täpsustada, kas ja kuidas 
rahastamisvahendist saadav finantstoetus 
kombineeritakse teiste asjaomaste 
riigisiseste ja/või liidu rahaliste 
vahenditega.

Muudatusettepanek 23

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 

(22) Komisjon peaks hindama 
liikmesriikide esildatud taaste- ja 
vastupidavuskavasid ning tegutsema 
tihedas koostöös asjaomase liikmesriigiga. 
Komisjon austab täielikult riikide vastutust 
selles protsessis ja hindab seetõttu 
kooskõla ja asjaomase liikmesriigi esitatud 
asjaolusid ning seda, kas liikmesriigi 
esildatud taaste- ja vastupidavuskava võiks 
aidata tulemuslikult lahendada probleeme, 
mis on välja toodud asjaomasele 
liikmesriigile esitatud viimases riigipõhises 
soovituses, sealhulgas põhjendustes, või 
muudes Euroopa poolaasta asjakohastes 
dokumentides, näiteks riiklikes 
reformikavades või komisjoni talituste 
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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 
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.

poolt Euroopa poolaasta raames vastava 
liikmesriigi kohta välja töötatud 
analüütilises teabes; euroala riikide puhul 
tuleks erilist tähelepanu pöörata euroalale 
antud asjakohastele soovitustele, mille 
nõukogu on heaks kiitnud; kas kava 
sisaldab meetmeid, mis aitavad tõhusalt 
kaasa rohe- ja digipöördele ning sellega 
kaasnevate probleemide lahendamisele; kas 
kaval võiks olla asjaomases liikmesriigis 
kestlik mõju; 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 
kavaga tagatakse kooskõla, sidusus, 
vastastikune täiendavus ja koostoime 
liidus kasutatavate rahastamisallikate 
vahel; kas taaste- ja vastupidavuskava 
sisaldab meetmeid, mis kujutavad endast 
sidusat tegevust majanduskasvu 
soodustavate reformide ja kestlike avaliku 
sektori investeerimisprojektide 
ellurakendamiseks; ning kas asjaomase 
liikmesriigi pakutud tegevuskord, 
sealhulgas kavandatud selged vahe-
eesmärgid ja sihid ning nendega seotud 
näitajad, võiks tagada taaste- ja 
vastupidavuskava ellurakendamise. 
Rahastamisvahendi raames antav toetus 
tuleks jaotada osamakseteks, mis on 
seotud selgelt määratletud vahe-
eesmärkidega; järgmine osamakse tuleks 
välja maksta siis, kui vahe-eesmärgid on 
saavutatud.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22a) Selleks et tagada riikide vastutus, 
tuleks tõhustada rahastamisvahendi 
väljamaksete sidumist riigipõhistes 
soovitustes kindlaks tehtud probleemidega 
ning majanduskasvu soodustavate 
reformide ja kestlike investeeringute 
rakendamisel tehtud edusammude 
jälgimist.

Muudatusettepanek 25

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 

(29) Laenutaotlus peaks olema 
põhjendatud finantsvajadustega, mis on 
seotud taaste- ja vastupidavuskavas 
sisalduvate täiendavate majanduskasvu 
soodustavate reformide ja kestlike 
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 
selged 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 
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vastavalt tulemuste saavutamisele. võimalik maksta laen välja osamaksetena 
vastavalt tulemuste saavutamisele.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Rahastamisvahendi tõhusa ja lihtsa 
juhtimise huvides peaks liidu rahaline 
toetus taaste- ja vastupidavuskavadele 
põhinema kõnealustes heakskiidetud 
kavades esitatud vahe-eesmärkide ja 
sihtide alusel mõõdetavate tulemuste 
saavutamisel. Selleks tuleks täiendav 
laenutoetus siduda lisaks rahalise toetuse 
(st tagastamatu toetus) saamiseks vajalikele 
vahe-eesmärkidele ja sihtidele veel 
täiendavate vahe-eesmärkide ja sihtidega.

(31) Rahastamisvahendi tõhusa ja lihtsa 
juhtimise huvides peaks liidu rahaline 
toetus taaste- ja vastupidavuskavadele 
põhinema kõnealustes heakskiidetud 
kavades esitatud selgete vahe-eesmärkide 
ja sihtide alusel mõõdetavate tulemuste 
saavutamisel. Selleks tuleks täiendav 
laenutoetus siduda lisaks rahalise toetuse 
(st tagastamatu toetus) saamiseks vajalikele 
vahe-eesmärkidele ja sihtidele veel 
täiendavate vahe-eesmärkide ja sihtidega.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31a) Liikmesriigid peaksid rakendamise 
aastaaruandes andma aru usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta. Selleks tuleks 
sõnastada erinõuded.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31b) Liikmesriikide jaoks tuleks 
sõnastada erinõuded, mis puudutavad 
usaldusväärse finantsjuhtimise 
aruandlust ning millest tuleb raporteerida 
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rakendamise aastaaruandes.

Selgitus

Põhjendus 32 käsitleb usaldusväärset finantsjuhtimist rahastamisvahendi kasutamisel, ent ei 
esita liikmesriikidele, kes rahastamisvahendist toetust saavad, mingeid nõudeid. Seepärast 
tuleks lisada rahastamisvahendi rakendamise aruandluse nõue, mis puudutab usaldusväärset 
finantsjuhtimist.

Muudatusettepanek 29

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. 
Riiklik ametiasutus peaks kõigi 
rahastamisvahendi taotlejate suhtes läbi 
viima kohustusliku hoolsuskohustuse 
auditi, et vähendada rahaliste vahendite 
võimaliku kuritarvitamise ja huvide 
konflikti ohtu; prognoositavuse tagamiseks 
peaksid liikmesriigid esitama 
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.

Muudatusettepanek 30
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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 digitaalsete 
tulemusaruannete esitamise süsteemi 
kaudu, mille komisjon peaks välja 
töötama. Tulemusaruannete esitamise 
süsteemist saadavad andmed peaksid 
võimaldama valmistada tõhusalt ette 
tulemusaruandeid sihtide ja vahe-
eesmärkide saavutamise kohta. Need 
asjaomaste liikmesriikide koostatud 
aruanded peaksid nõuetekohaselt 
kajastuma riiklikes reformikavades, mida 
tuleks kasutada taaste- ja 
vastupidavuskavade lõpuleviimisel tehtud 
edusammudest aru andmiseks.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33a) Selleks et hinnata usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtete austamist, 
peaks komisjon välja töötama või 
kohandama olemasolevaid IT-süsteeme, 
et luua digitaalne tulemusaruannete 
esitamise süsteem. Rahastamisvahendi 
rakendamisse kaasatud liidu ja 
liikmesriikide ametiasutused peaksid 
kasutama seda digitaalset süsteemi 
tulemuslikkuse jälgimiseks ning 
digitaalsele analüüsile tuginedes 
õigusnormide rikkumiste ja pettuste 
ennetamiseks ja avastamiseks. Selleks 
otstarbeks peaks digitaalne 
tulemusaruannete esitamise süsteem 
sisaldama teavet rahastamisvahendi 
raames toetust saavate ettevõtjate tegelike 
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tulusaajate kohta. Komisjon peaks 
tagama, et uus süsteem ei suurenda 
aruandva asutuse halduskoormust, 
samuti ei tohiks see nõuda andmeid, mis 
on asutuse kohta juba kättesaadavad.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33b) Euroopa Kontrollikoda on mitmel 
korral rõhutanud, et keerukad 
õigusnormid kalduvad soodustama vigu ja 
pettusi. Seega on oluline meeles pidada, et 
taaste- ja vastupidavuskavade, 
rakenduskavade ja riiklike reformikavade 
üheaegne koostamine võib olla 
liikmesriikidele keeruline. Seepärast 
peaks komisjon kehtestama taaste- ja 
vastupidavuskavade ning maksetaotluse 
jaoks võimalikult lihtsad menetlused.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33c) Selleks et hinnata usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtete austamist, 
peaks komisjon välja töötama või 
kohandama olemasolevaid IT-süsteeme, 
et luua digitaalne tulemusaruannete 
esitamise süsteem. Rahastamisvahendi 
rakendamisse kaasatud liidu ja 
liikmesriikide ametiasutused peaksid 
kasutama seda digitaalset süsteemi 
tulemuslikkuse jälgimiseks ning 
digitaalsele analüüsile tuginedes 
õigusnormide rikkumiste ja pettuse 
ennetamiseks ja avastamiseks. Selleks 
otstarbeks peaks digitaalne 
tulemusaruannete esitamise süsteem 



AD\1217364ET.docx 21/75 PE655.861v03-00

ET

sisaldama teavet rahastamisvahendi 
raames toetust saavate ettevõtjate tegelike 
tulusaajate kohta.

Selgitus

Tulemusaruannete esitamise süsteemi, mille komisjon on välja pakkunud artikli 23 lõikes 2, 
tuleks kasutada kõigi tulemuslikkuse seireandmete tsentraliseerimiseks, kaasates andmed, 
mida saab kasutada õigusnormide rikkumiste ja pettuse avastamiseks ja ennetamiseks.

Muudatusettepanek 34

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, ning liikmesriikide esitatud 
aruannetest teavitada põhjendamatu 
viivituseta ja üheaegselt Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu ning komisjon 
peaks teavitamisega tegelema vastavalt 
vajadusele. Komisjon peaks tagama 
rahastamisvahendi raames tehtavate 
kulutuste nähtavuse, osutades, et 
toetatavad projektid peaksid olema selgelt 
märgistatud kui „ELi taastealgatus“.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34a) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
teavitustegevust, eelkõige seoses 
kohustusega kasutada rahastamisvahendi 
raames antavat toetust nähtavalt, 
levitatakse asjakohasel piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil nõuetekohaselt, mitme 
väljundi abil ja mittediskrimineerival 
viisil.

Muudatusettepanek 36
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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 liigset halduskoormust, 
eelkõige liikmesriikides ja lõplike 
vahendite saajate jaoks. Selline kord peaks 
vajaduse korral sisaldama ka asjakohaseid, 
selgeid ja mõõdetavaid näitajaid, mille 
alusel hinnata vahendite mõju kohapeal. 
Selleks tuleks Euroopa poolaasta raames 
luua spetsiaalne tulemustabel. 
Rahastamisvahendi raames tehtavate 
kulutuste suhtes tuleks kohaldada eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise menetlust, 
mille viib läbi Euroopa Parlament. Selleks 
tuleks luua spetsiaalne tulemustabel.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(37) Oleks hea, kui komisjon esitaks 
iga-aastaste integreeritud finants- ja 
vastutusaruannete hulgas Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule käesoleva 
määrusega loodava rahastamisvahendi 
rakendamise kohta poolaastaaruande, mis 
lisatakse komisjoni eelarve täitmisele 
heakskiidu andmist käsitleva raporti 
eraldi peatükki ja mille suhtes 
kohaldatakse vastavalt finantsmäärusele 
Euroopa Parlamendi poolt eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise menetlust. 
Usaldusväärse finantsjuhtimise 
tagamiseks ja eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise menetlusega 
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saavutamises. kooskõlastamiseks tuleks teine 
poolaastaaruanne esitada hiljemalt aasta 
n+ 1 novembris. 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, rahastamisvahendi lõplike 
vahendite saajate täielikku loetelu, mille 
puhul järgitakse täiel määral 
isikuandmete kaitse määrust, ja iga 
rahastamisvahendist täielikult või osaliselt 
rahastatud tegevuse eesmärki.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Teostada tuleks sõltumatu 
hindamine käesoleva määruse alusel 
loodud rahastamisvahendi eesmärkide 
saavutamise, selle vahendite kasutamise 
tõhususe ja lisaväärtuse kohta. Vajaduse 
korral tuleks lisada hinnangule käesoleva 
määruse muutmise ettepanek. Sõltumatus 
järelhindamises tuleks ka käsitleda 
vahendite pikaajalist mõju.

(38) Teostada tuleks sõltumatu 
hindamine rahastamisvahendi 
nõuetekohase haldus- ja finantsjuhtimise 
kohta, selle käesoleva määrusega 
kehtestatud eesmärkide saavutamise, selle 
vahendite kasutamise tõhususe ja 
lisaväärtuse kohta. Vajaduse korral tuleks 
lisada hinnangule käesoleva määruse või 
riikliku menetluse muutmise ettepanek. 
Sõltumatus järelhindamises tuleks ka 
käsitleda vahendite pikaajalist mõju.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Komisjon peaks rakendusaktiga 
kehtestama liikmesriikide rakendatavad 

(39) Liikmesriikide rakendatavad taaste- 
ja vastupidavuskavad ning liikmesriikidele 
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taaste- ja vastupidavuskavad ning 
liikmesriikidele eraldatava vastava rahalise 
toetuse. Selleks et tagada ühetaolised 
käesoleva määruse rakendamise 
tingimused, tuleks komisjonile 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.

eraldatava vastava rahalise toetuse peaks 
kehtestama delegeeritud õigusaktidega. 
Komisjonil peaks olema õigus võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu (ELi toimimise lepingu) artikliga 
290 vastu delegeeritud õigusakte, mis on 
seotud taaste- ja vastupidavuskavade 
vastuvõtmisega ning rahalise toetuse 
maksmisega selgete asjaomaste vahe-
eesmärkide ja sihtide saavutamise korral. 
On eriti oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil, ja et kõnealused 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 
13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal 
ning nende ekspertidel on pidev 
juurdepääs komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutele, 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 
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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, demokraatlik 
kontroll ja tasakaal, sõltumatu 
kohtusüsteem, meedia pluralism ja 
meediavabadus on usaldusväärse 
finantsjuhtimise, tulemusliku ELi-poolse 
rahastamise ning pettuse- ja 
korruptsioonivastase võitluse olulised 
eeltingimused.

__________________ __________________
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).

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).

Selgitus

See muudatusettepanek on kooskõlas muudatusettepanekuga 30, mis on esitatud 
eelarvekomisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni raporti projektis taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahendi (RRF) kohta.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39a) Liidu finantshuve tuleb kaitsta 
liidu aluslepingutes sisalduvate 
üldpõhimõtete, eelkõige ELi lepingu 
artiklis 2 sätestatud väärtuste kohaselt. 
Õigusriigi põhimõtte austamine on 
rahastamisvahendist toetuse saamise 
eeltingimus ning komisjonil peaks olema 
õigus algatada liikmesriikidele 
rahastamisvahendi raames ette nähtud 
kulukohustuste või maksete 
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assigneeringute peatamine, kui õigusriigi 
toimimises esineb üldisi puudusi, mis 
mõjutavad või võivad mõjutada 
usaldusväärse finantsjuhtimise või liidu 
finantshuvide kaitse põhimõtteid. 
Rahastamisvahendi raames rahastamise 
peatamist algatav menetlus tuleks 
blokeerida üksnes juhul, kui nõukogu 
kvalifitseeritud häälteenamus või 
parlamendi enamus on selle vastu, nagu 
on sätestatud [komisjoni ettepanekus võtta 
vastu määrus liidu eelarve kaitsmise 
kohta, juhul kui liikmesriikides esineb 
üldistunud puudusi õigusriigi toimimises 
(COM/2018/324 final) (2018/0136 
(COD)]. Kui üldised puudused õigusriigi 
toimimises vastavalt [komisjoni 
ettepanekule võtta vastu määrus liidu 
eelarve kaitsmise kohta, juhul kui 
liikmesriikides esineb üldistunud puudusi 
õigusriigi toimimises (COM/2018/324 
final) (2018/0136 (COD)] jäävad 
liikmesriigis püsima, siis ei tohiks see 
liikmesriik rahastamisvahendi raames 
toetust saada.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Vastavalt finantsmäärusele, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL, Euratom) nr 883/2013,14 nõukogu 
määrusele (Euratom, EÜ) nr 2988/95,15 
nõukogu määrusele (Euratom, EÜ) nr 
2185/9616 ja nõukogu määrusele (EL) 
2017/193917 tuleb liidu finantshuve kaitsta 
proportsionaalsete meetmetega, mis 
hõlmavad õigusnormide rikkumise ja 
pettuste ärahoidmist, avastamist, 
korrigeerimist ja uurimist, kaotatud, 
alusetult väljamakstud või ebaõigesti 
kasutatud summade tagasinõudmist ja 
vajaduse korral halduskaristuste 
kehtestamist. Eelkõige võib Euroopa 

(40) Välisauditi ja eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eesmärgil tuleks 
tingimused, mille alusel kontrollikoda, 
Euroopa Pettustevastane Amet ja 
Euroopa Prokuratuur saavad kasutada 
oma volitusi rahastamisvahendi suhtes, 
ning kohaldatav eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise menetlus sätestada 
vastavalt finantsmäärusele, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL, 
Euratom) 2018/104613a, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL, 
Euratom) nr 883/201314, nõukogu 
määrusele (Euratom, EÜ) nr 2988/9515, 
nõukogu määrusele (Euratom, EÜ) nr 
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Pettustevastane Amet (OLAF) korraldada 
haldusjuurdlusi, sealhulgas kohapealseid 
kontrolle ja inspekteerimisi vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL, Euratom) nr 883/2013 ning nõukogu 
määruse (Euratom, EÜ) nr 2185/96 sätetele 
ja neis määrustes sätestatud korras, et teha 
kindlaks, kas on esinenud pettust, 
korruptsiooni või muud liidu finantshuve 
kahjustavat ebaseaduslikku tegevust. 
Vastavalt määrusele (EL) 2017/1939 võib 
Euroopa Prokuratuur uurida pettusi ja muid 
kuritegusid, mis kahjustavad liidu 
finantshuve, ja esitada nendes süüdistusi, 
nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga (EL) 2017/137118. 
Finantsmääruse kohaselt peab iga isik või 
üksus, kes saab liidu rahalisi vahendeid, 
tegema liidu finantshuvide kaitsel täielikult 
koostööd ja andma komisjonile, OLAFile, 
Euroopa Prokuratuurile ja Euroopa 
Kontrollikojale vajalikud õigused ja 
juurdepääsu ning tagama, et kolmandad 
isikud, kes on kaasatud liidu vahendite 
haldamisse, annaksid komisjonile, 
OLAFile, Euroopa Prokuratuurile ja 
Euroopa Kontrollikojale samaväärsed 
õigused.

2185/9616 ja nõukogu määrusele (EL) 
2017/193917 ja liidu finantshuve tuleb 
kaitsta proportsionaalsete meetmetega, mis 
hõlmavad õigusnormide rikkumise ja 
pettuste ärahoidmist, avastamist, 
korrigeerimist ja uurimist ning nendest 
teatamist, kaotatud, alusetult väljamakstud 
või ebaõigesti kasutatud summade 
tagasinõudmist ja vajaduse korral 
halduskaristuste kehtestamist. Eelkõige 
võib Euroopa Pettustevastane Amet 
(OLAF) korraldada haldusjuurdlusi, 
sealhulgas kohapealseid kontrolle ja 
inspekteerimisi vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 
Euratom) nr 883/2013 ning nõukogu 
määruse (Euratom, EÜ) nr 2185/96 sätetele 
ja neis määrustes sätestatud korras, et teha 
kindlaks, kas on esinenud pettust, 
korruptsiooni või muud liidu finantshuve 
kahjustavat ebaseaduslikku tegevust. 
Vastavalt määrusele (EL) 2017/1939 võib 
Euroopa Prokuratuur uurida pettusi ja muid 
kuritegusid, mis kahjustavad liidu 
finantshuve, ja esitada nendes süüdistusi, 
nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga (EL) 2017/137118. 
Finantsmääruse kohaselt peab iga isik või 
üksus, kes saab liidu rahalisi vahendeid, 
teatama mistahes õigusnormide 
rikkumiste või pettuse kahtlusest ning 
tegema liidu finantshuvide kaitsel täielikult 
koostööd ja andma komisjonile, OLAFile, 
Euroopa Prokuratuurile ja Euroopa 
Kontrollikojale vajalikud õigused ja 
juurdepääsu ning tagama, et kolmandad 
isikud, kes on kaasatud liidu vahendite 
haldamisse, annaksid komisjonile, 
OLAFile, Euroopa Prokuratuurile ja 
Euroopa Kontrollikojale samaväärsed 
õigused. Õigusnormide rikkumiste ja 
pettuse avastamiseks ja nendest 
teatamiseks peaks komisjon välja töötama 
ja/või kohandama olemasolevaid IT-
süsteeme, et luua digitaalne 
tulemusaruannete esitamise süsteem, 
mida saaksid kasutada riiklikud ja 
Euroopa ametiasutused, kes on 
rahastamisvahendi raames kaasatud 
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toetuse rakendamisse ning õigusnormide 
rikkumiste, pettuse või korruptsiooni 
kahtluse uurimisse. Euroopa 
juurdlusorganitel on digitaalsele 
tulemusaruannete esitamise süsteemile 
täielik ja otsene juurdepääs.

__________________ __________________
13a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. juuli 2018. aasta määrus (EL, 
Euratom) nr 2018/1046, mis käsitleb liidu 
üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantsreegleid (ELT L 193, 30.7.2018, 
lk 1–222).

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. septembri 2013. aasta määrus (EL, 
Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb 
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
juurdlusi ning millega tunnistatakse 
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu 
määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 
248, 18.9.2013, lk 1).

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. septembri 2013. aasta määrus (EL, 
Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb 
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
juurdlusi ning millega tunnistatakse 
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu 
määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 
248, 18.9.2013, lk 1).

15 Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta 
määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa 
ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT 
L 312, 23.12.1995, lk 1).

15 Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta 
määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa 
ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT 
L 312, 23.12.1995, lk 1).

16 Nõukogu 11. novembri 1996. aasta 
määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis 
käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 
kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 
Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest 
(EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).

16 Nõukogu 11. novembri 1996. aasta 
määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis 
käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 
kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 
Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest 
(EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).

17 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta 
määrus (EL) 2017/1939, millega 
rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa 
Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 
31.10.2017, lk 1).

17 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta 
määrus (EL) 2017/1939, millega 
rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa 
Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 
31.10.2017, lk 1).

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 
2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1371, mis 
käsitleb võitlust liidu finantshuve 
kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse 
abil (ELT L 198, 28.7.2017, lk 29).

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 
2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1371, mis 
käsitleb võitlust liidu finantshuve 
kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse 
abil (ELT L 198, 28.7.2017, lk 29).
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega luuakse taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahend (edaspidi 
„rahastamisvahend“).

Käesoleva määrusega luuakse taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahend (edaspidi 
„rahastamisvahend“) kui ajutine vahend, 
mille eesmärk on tegeleda COVID-19 
pandeemia kahjuliku mõju ja 
tagajärgedega liidus.

Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. „Euroopa lisaväärtus“ – käesoleva 
määruse kohaldamisel liidu sekkumisest 
tulenev lisaväärtus, mis lisandub 
väärtusele (see võib tuleneda erinevatest 
teguritest, nagu kooskõlastamisest saadav 
kasu, õiguskindlus, suurem tõhusus või 
vastastikune täiendavus), mille 
liikmesriigid oleksid muidu üksi loonud;
„riiklik taaste- ja vastupidavuskava“ 
(edaspidi „riiklik kava“) – nelja-aastane 
kava, mis koosneb individuaalsetest 
reformi- ja investeerimismeetmetest, mille 
valmistab ette ja esitab iga liikmesriik, et 
neile eraldataks rahastamisvahendi kaudu 
rahalist toetust;

Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3b. „täiendavus“ – käesoleva määruse 
kohaldamisel finantsmääruse artikli 209 
lõike 2 punktis b sätestatud 
täiendavusnõude täitmine ja, kui see on 
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asjakohane, erasektori investeeringute 
maksimaalne kaasamine kooskõlas 
finantsmääruse artikli 209 lõike 2 
punktiga d;

Muudatusettepanek 45

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 loodava taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahendi 
kohaldamisala hõlmab poliitikavaldkondi, 
millel on selge Euroopa lisaväärtus seoses 
ühtse turu, 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, 
taristulõhe vähendamisega ning 
finantssüsteemide stabiilsusega.

Muudatusettepanek 46

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega loodud taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahendi 
kohaldamisala pakub integreeritud 
lähenemisviisi liidu majanduse 
tulemuslikuks ja ühtseks taastamiseks 
ning hõlmab järgmisi Euroopa 
prioriteetseid poliitikavaldkondi:
– rohepööre, võttes arvesse rohelist 
kokkulepet, liidu 2030. aasta 
ajakohastatud kliimaeesmärke ja ELi 
kliimaneutraalsuse eesmärki 2050. 
aastaks, järgides samas põhimõtet „ära 
tekita kahju“;
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– digipööre, võttes arvesse digitaalarengu 
tegevuskava;
– majanduslik ühtekuuluvus, tootlikkus ja 
konkurentsivõime, võttes arvesse tööstus- 
ja VKEde strateegiat;
– sotsiaalne ühtekuuluvus, võttes arvesse 
Euroopa sotsiaalõiguste sammast;
– institutsiooniline vastupidavus, pidades 
silmas kriisidele reageerimise suutlikkuse 
suurendamist;
– taasterahastule „Next Generation EU“ 
suunatud poliitikameetmed, võttes arvesse 
Euroopa oskuste tegevuskava, 
noortegarantiid ja lastegarantiid.
Selleks et pidada kinni põhimõttest „ära 
tekita kahju“, ei anta rahastamisvahendist 
rahalist toetust välistatud tegevustele, mis 
on kindlaks määratud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse 
ettepaneku (millega luuakse InvestEU 
programm) V lisa punktis B.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendi üldeesmärk on 
edendada liidu majanduslikku, sotsiaalset 
ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
keskendudes Euroopa prioriteetsetele 
poliitikavaldkondadele ja seades seega 
eesmärgiks parandada kõigi liikmesriikide 
vastupanuvõimet, kohanemisvõimet ja 
kriisiks valmisolekut, leevendada kriisi 
sotsiaalset, soolist ja majanduslikku mõju, 
võideldes samal ajal sotsiaalse 
ebavõrdsusega, ning toetades rohepööret 
liidu kliima- ja keskkonnaeesmärkidele, 
sealhulgas liidu ja liikmesriikide 2030. 
aasta kliimaeesmärgile, ja avatud 
digipööret, aidates seeläbi kaasa ülespoole 
suunatud majanduslikule ja sotsiaalsele 
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lähenemisele, liidu majanduse kestliku 
kasvupotentsiaali taastamisele, töökohtade 
loomise soodustamisele pärast COVID-19 
kriisi, hooldusmajandusele ülemineku 
tagamisele, avaliku sektori 
investeeringute taseme kaitsmisele, 
kestliku majanduskasvu edendamisele ja 
Euroopa lisaväärtuse loomisele, nii et 
kedagi ei jäetaks maha.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

32. Selle üldeesmärgi saavutamiseks on 
taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi 
erieesmärk anda liikmesriikidele rahalist 
toetust, et saavutada nende taaste- ja 
vastupidavuskavades sätestatud reformide 
ja investeeringute vahe-eesmärgid ja sihid. 
Seda erieesmärki püütakse saavutada 
tihedas koostöös asjaomaste 
liikmesriikidega.

2. Selle üldeesmärgi saavutamiseks on 
taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi 
erieesmärk anda liikmesriikidele rahalist 
toetust, et saavutada nende taaste- ja 
vastupidavuskavades sätestatud 
majanduskasvu soodustavate reformide ja 
kestlike investeeringute selged vahe-
eesmärgid ja sihid. Seda erieesmärki 
püütakse saavutada tihedas koostöös 
asjaomaste liikmesriikidega.

Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Projektid annavad ELi lisaväärtust 
ja eelistada tuleks piiriüleseid projekte või 
projekte, mis oma ülekanduva mõju tõttu 
loovad Euroopa lisaväärtust rohkem kui 
ühes liikmesriigis või piirkonnas.
Reformid ja investeeringud, mille 
liikmesriigid on algatanud pärast 
15. märtsi 2020 (koroonakriisi meetmed), 
on taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendi raames abikõlblikud.
Rahastamisvahend ei tohi sattuda 
vastuollu liidu strateegiliste ja 
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majanduslike huvidega. Sellega seoses ei 
anta toetust projektidele, mis kuuluvad 
kolmandate riikide strateegilistesse 
investeerimiskavadesse.
Rahastamisvahend ei asenda 
liikmesriikide korrapäraseid 
eelarvekulusid.
Rahastamisvahendist ei rahastata 
projekte, mis kahjustaksid ühtset turgu 
või aitaksid kaasa selle killustatusele.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4a
Euroopa väärtuste järgimine ja 

mittediskrimineerimise edendamine
1. Rahastamisvahendist toetatavad 
meetmed peavad olema kooskõlas 
Euroopa Liidu väärtustega, mis on 
sätestatud ELi lepingu artiklis 2.
2. Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
vajalikud meetmed, et hoida liikmesriikide 
taaste- ja vastupidavuskavade 
ettevalmistamise ja elluviimise ajal ära 
mis tahes diskrimineerimine soo, rassi või 
rahvuse, usutunnistuse või veendumuse, 
puude, vanuse või seksuaalse sättumuse 
põhjal.
3. Komisjon kehtestab järelkontrolli 
meetmed veendumaks, et 
rahastamisvahendist ei ole rahastatud 
projekte, organisatsioone ega üksusi, 
mille eesmärgid on vastuolus liidu 
väärtustega, sealhulgas neid, mis on 
vastuolus mittediskrimineerimise 
põhimõttega.
4. Kooskõlas finantsmääruse artikli 
101 lõikega 8 on komisjonil õigus teha 
vajaduse korral finantskorrektsioone, 
tühistades osa liidu toetusest liikmesriigi 
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taaste- ja vastupidavuskavale ning nõudes 
liikmesriigilt tagasi juba väljamakstud 
vahendid, et jätta liidu rahastamisest välja 
kulud, mis on vastuolus kohaldatavas 
liidu õiguses sätestatud väärtustega.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on täiendava iseloomuga, kuid erineb nendest, mis seovad 
taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi õigusriigi mehhanismiga. Iga rahastamisvahendist 
rahastatava projekti vastavus ELi väärtustele on vältimatult vajalik, seda isegi 
liikmesriikides, kus õigusriigi mehhanismid ei ole üldiselt puudulikud. Seetõttu tuleks 
kehtestada järelkontroll, mis on üksikasjalikum sellest, mis on ette nähtud õigusriigi 
mehhanismiga.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

32. 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 
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.

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 
haldamisel tekivad. Samuti võib katta 
kulusid, mis on seotud sellise toetava 
tegevusega nagu projektide kvaliteedi 
kontroll ja järelevalve kohapeal, ning 
majanduskasvu elavdavate reformide ja 
kestlike investeeringute hindamisel ja 
rakendamisel korraldatava 
kogemusnõustamise ja ekspertidepoolse 
nõustamise kulusid.
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Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5a
Üleeuroopalist huvi pakkuvad projektid

Artikli 5 lõike 1 punktis ba täpsustatud 
summat kasutatakse üleeuroopalise 
ulatusega üleeuroopalist huvi pakkuvate 
projektide rahastamiseks, mis annavad 
suure panuse rohe- ja digipöördesse ning 
majanduslikku taastumisse pärast 
COVID-19 kriisi. Üleeuroopalist huvi 
pakkuvaid projekte võtab komisjon 
kasutusele delegeeritud õigusaktidega, 
milles täpsustatakse osalevad 
liikmesriigid, summad, vahe-eesmärgid ja 
eesmärgid, projektid/projektitüübid. 
Üleeuroopalist huvi pakkuvad projektid 
on:
– säästev turism;
– lennundustööstus;
– siseveeteede laevatatavus;
– Euroopa raudteeliikluse 
juhtimissüsteem (ERTMS) Euroopa 
kaubaveokoridorides;
– piiriülesed energiaühendused.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikidele eelarve jagatud täitmise 
raames eraldatud summad võib 
liikmesriikide taotlusel kanda 
rahastamisvahendi arvele. Komisjon 
haldab neid summasid otse kooskõlas 

Liikmesriikidele eelarve jagatud täitmise 
raames eraldatud summad võib 
liikmesriikide taotlusel kanda 
rahastamisvahendi arvele. Komisjon 
haldab neid summasid otse kooskõlas 
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finantsmääruse artikli 62 lõike 1 punktiga 
a. Nende summade kasutamisel peetakse 
silmas asjaomase liikmesriigi huve.

finantsmääruse artikli 62 lõike 1 punktiga 
a. Nende summade kasutamisel peetakse 
silmas asjaomase liikmesriigi huve ja 
nende suhtes kohaldatakse samu nõudeid 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta 
nagu algse rahastamise puhul.

Selgitus

Jagatud eelarve täitmise raames kasutamata vahendid saab rahastamisvahendisse suunata. 
Sel viisil, kuidas rahastamisvahendi ettepanek on praegu koostatud, eelistatakse 
rakendamisnõuetes rahastamisvahendit algsele rahastamisele, millel võib olla kahjulik mõju 
ühiselt hallatavatele fondidele.

Muudatusettepanek 54

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastamisvahendi kasutamata jäänud 
summa paigutatakse ümber 
eelarvereservi, mida võib kasutada liidu 
programmide tugevdamiseks otsese 
eelarve täitmise raames teadusuuringute 
ja innovatsiooni (programm „Euroopa 
horisont“), hariduse (Eramus+), taristu 
(Euroopa ühendamise rahastu), 
digiteerimise (digitaalne Euroopa) ja 
piirihalduse (integreeritud piirihalduse 
fond) valdkonnas. Eelarvereserv 
vabastatakse osaliselt või täielikult alles 
pärast seda, kui komisjon on jõudnud 
järeldusele, et lõikes 1 osutatud 
programmid ei suuda saavutada 
vastavates õigusaktides sätestatud 
eesmärke ilma rahastamise 
suurendamiseta. Eelarvereserv ja sellele 
järgnevad ümberpaigutused peavad olema 
kooskõlas finantsmääruses sätestatud 
eeskirjadega ning Euroopa Parlament ja 
nõukogu peavad need heaks kiitma. 
Summat, mis on 31. detsembri 2027. aasta 
seisuga veel eelarvereservis, kasutatakse 
täies ulatuses komisjoni poolt 
rahastamisvahendi rahastamiseks 
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eraldatud vahendite tagasimaksmiseks.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6a
Rahastamisvahendi kasutamine 

programmi „InvestEU“ kaudu või sellega 
kombineerituna

1. Kooskõlas käesolevas artiklis 
sätestatud nõuetega võivad liikmesriigid 
vabatahtlikkuse alusel eraldada taaste- ja 
vastupidavuskavasse programmi 
„InvestEU“ kaudu edastatava summa. 
Programmi „InvestEU“ kaudu 
edastatavat summat võib kasutada 
asjaomastes liikmesriikides asutatud 
ettevõtete maksevõime toetamiseks. 
Taaste- ja vastupidavuskava sisaldab 
põhjendust InvestEU eelarveliste tagatiste 
kasutamise kohta. Esimeses lõikes 
osutatud eraldistes võib liikmesriik 
eraldada osa vahenditest, nagu on 
sätestatud artikli 5 punktis 2, ja mis tuleb 
panustada InvestEUsse asjakohaseks 
InvestEU toetuseks nende tegevuste eest, 
mis on kindlaks määratud [InvestEU 
määruse] artiklis [9] osutatud rahalist 
toetust käsitlevas lepingus.
2. Taaste- ja vastupidavuskava 
muutmise taotlustes, millele on osutatud 
artiklis 18, tohib käsitleda üksnes 
tulevaste aastate vahendeid.
3. Lõike 1 esimeses lõigus osutatud 
summat kasutatakse liikmesriigi osa alla 
kuuluva ELi tagatise osa rahastamiseks.
4. Kui [31. detsembriks 2021] ei ole 
punktis 1 ette nähtud summa osas 
sõlmitud rahalist toetust käsitlevat 
lepingut, millele on osutatud [InvestEU 
määruse] artiklis [9], esitab liikmesriik 
taotluse muuta oma taaste- ja 
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vastupidavuskava kooskõlas artikliga 18, 
et vastavat summat kasutada. Rahalist 
toetust käsitlev leping, mis käsitleb taaste- 
ja vastupidavuskava muutmise taotlusega 
eraldatud summat, millele on osutatud 
punktis 1, sõlmitakse üheaegselt taaste- ja 
vastupidavuskava muutmise otsuse 
vastuvõtmisega.
5. Kui [InvestEU määruse] artiklis 
[9] sätestatud tagatislepingut ei ole 
sõlmitud [üheksa] kuu jooksul pärast 
rahalist toetust käsitleva lepingu 
kinnitamist, kantakse vastavad summad 
taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendile tagasi ja liikmesriik 
esitab vastava taotluse taaste- ja 
vastupidavuskava muutmiseks.
6. Kui [InvestEU määruse] artikli [9] 
kohast tagatislepingut ei rakendata 
täielikult [nelja aasta] jooksul pärast 
tagatislepingu allkirjastamist, võib 
liikmesriik taotleda, et summasid, mis on 
tagatislepingust tulenevalt 
kulukohustusega seotud, kuid millega ei 
ole kaetud tagatise aluseks olevaid laene 
või muid riski kandvaid vahendeid, 
menetletaks vastavalt lõikele 5. 7. 
Programmile „InvestEU“ eraldatud ja 
eelarveliste tagatistena välja antud 
summadest tulenevad või nendega seotud 
vahendid tehakse liikmesriigile 
kättesaadavaks ja neid kasutatakse 
tagastatavas vormis toetusena kooskõlas 
taaste- ja vastupidavuskavaga.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastamisvahendi kui taasterahastu 
„Next Generation EU“ osa rahastamisega 
kaasneb selge ja usaldusväärne 
tagasimaksete kava, mille puhul ei 
tugineta mitmeaastasele 
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finantsraamistikule.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastamisvahendi kestlikuks 
rahastamiseks kohustuvad komisjon ja 
nõukogu kehtestama selge ja siduva 
ajakava uute omavahendite 
kasutuselevõtuks, mis lisatakse liidu 
eelarvesse järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku jooksul. Uute 
omavahendite summa peab olema piisav, 
et katta vähemalt põhi- ja intressikulud, 
mis on seotud vahendite laenamisega 
„Next Generation EU“ raames.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon rakendab tulemuslikke ja 
proportsionaalseid pettusevastaseid 
meetmeid, arvestades tuvastatud riske.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7a
Tõhusad ja tulemuslikud kontrollid ning 

audit
1. Komisjonile, Euroopa 
Pettustevastasele Ametile (OLAF), 
Euroopa Prokuratuurile (EPPO) ja 
Euroopa Kontrollikojale antakse 
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sõnaselged volitused teostada oma õigusi, 
nagu on ette nähtud finantsmääruse 
artikli 129 lõikes 1.
2. Euroopa Pettustevastane Amet 
(OLAF) võib korraldada haldusjuurdlusi, 
sealhulgas kohapealseid kontrolle ja 
inspekteerimisi, kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 
Euratom) nr 883/2013 ning nõukogu 
määruse (Euratom, EÜ) nr 2185/96 
sätetega ja neis määrustes sätestatud 
korras, et teha kindlaks, kas seoses 
rahastamisvahendi raames antud 
toetusega on esinenud pettust, 
korruptsiooni või muud liidu finantshuve 
kahjustavat ebaseaduslikku tegevust.
3. Komisjon rakendab tulemuslikke 
ja proportsionaalseid pettusevastaseid 
meetmeid, arvestades tuvastatud riske. 
Komisjon töötab selleks otstarbeks välja 
või kohandab olemasolevaid IT-süsteeme, 
et luua digitaalne tulemusaruannete 
esitamise süsteem, mis võimaldab 
õigusnormide rikkumisi või pettusi seirata 
ja avastada ning neist teatada.
4. Rahastamisvahendi raames 
toetuse rakendamisse kaasatud 
liikmesriikide ametiasutused peavad 
arvestust ettevõtjate ja nende tegelike 
tulusaajate üle, kui taolised tulusaajad on 
füüsilised isikud, kes on kaasatud 
vahendite rakendamisse.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi 
raames antav toetus täiendab muudest liidu 
fondidest ja programmidest antavat toetust. 
Reformi- ja investeerimisprojektid võivad 
saada toetust muudest liidu programmidest 
ja vahenditest, tingimusel et sellise 

Taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi 
raames antav toetus täiendab muudest liidu 
fondidest ja programmidest antavat toetust. 
Reformi- ja investeerimisprojektid võivad 
saada toetust muudest liidu programmidest 
ja vahenditest, tingimusel et sellise 
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toetusega ei kaeta ühtesid ja samu kulusid. toetusega ei kaeta ühtesid ja samu kulusid. 
Selleks et oleks võimalik ära hoida ja 
tuvastada topeltrahastamist, kasutavad 
liikmesriigid rahastamisvahendi raames 
tehtud kulude registreerimiseks digitaalset 
tulemusaruannete esitamise süsteemi.

Selgitus

Liikmesriikidel tuleb rahastamisvahendi raames tehtud kulud kirjendada, et võimaldada 
topeltrahastamist (kulud, mis on rahastatud rahastamisvahendi raames ja võimalik, et ka 
teiste ELi fondide raames) ära hoida ja tuvastada.

Muudatusettepanek 61

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31. Olulise nõuetele mittevastavuse 
korral, mis on seotud määruse (millega 
kehtestatakse ühissätted [...)][ühissätete 
määruse] artikli 15 lõikes 7 sätestatud mis 
tahes juhtumiga, võtab nõukogu komisjoni 
ettepaneku põhjal rakendusaktiga vastu 
otsuse peatada artikli 17 lõigetes 1 ja 2 
osutatud otsuste vastuvõtmise ajavahemik 
või majanduse taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendi raames tehtavad 
maksed.

1. Olulise nõuetele mittevastavuse 
korral, mis on seotud määruse (millega 
kehtestatakse ühissätted [...)][ühissätete 
määruse] artikli 15 lõikes 7 sätestatud mis 
tahes juhtumiga, võtab komisjon 
delegeeritud aktiga vastu otsuse peatada 
artikli 17 lõigetes 1 ja 2 osutatud otsuste 
vastuvõtmise ajavahemik või majanduse 
taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi 
raames tehtavad maksed.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9a
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 
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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:
a) peatada käesoleva määruse artikli 
17 lõigetes 1 ja 2 osutatud otsuste 
vastuvõtmise ajavahemik, kohaldades 
seda alates esimeses lõigus nimetatud 
otsuse vastuvõtmisele järgnevast päevast, 
või
b) peatada rahastamisvahendist 
tehtavad maksed, kohaldades seda 
maksetaotlustele, mis on esitatud pärast 
peatamisotsuse tegemise kuupäeva, ning 
kooskõlas määruse [.../...] (liidu eelarve 
kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides 
esineb üldistunud puudusi õigusriigi 
toimimises) artikli 4 lõikega 3.
2. Kui maksete peatamine mõjutab 
lõplikke vahendite ja toetuste saajaid, 
võtab komisjon vajalikud meetmed, et 
võtta üle vastutus rahaliste vahendite 
haldamise eest. Lõplikele vahendite ja 
toetuste saajatele antakse asjakohane 
teave, suunised ja kasutajasõbralikud 
vahendid, sealhulgas veebisaidi või 
internetiportaali kaudu, et nad saaksid 
rahaliste vahendite kasutamist jätkata.
3. 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.
Asjaomased menetlused või maksed 
jätkuvad peatamise lõpetamisele järgneval 
päeval.

Muudatusettepanek 63
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9a
Rahastamisvahendi ja usaldusväärse 

finantsjuhtimise ühendamise meetmed
Määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 
33 lõiget 1, artikli 33 lõike 2 punkte a ja b, 
artikli 33 lõiget 3 ning artikleid 34 ja 36 
kohaldatakse liikmesriikides vahendite 
rakendamiseks rahastamisvahendi 
raames.

Selgitus

Usaldusväärset finantsjuhtimist on mainitud põhjenduses, ent mitte üheski artiklis. Seetõttu 
teeb arvamuse koostaja ettepaneku uue artikli loomiseks, kohe pärast artiklit usaldusväärse 
majandusjuhtimise kohta.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Mistahes eraldamata ja vabastatud 
rahalised vahendid, mis on pärast 
rahastamisvahendi lõpetamist veel 
saadaval, kantakse üle fondi 
mitmeaastase finantsraamistiku raames.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

32. Liikmesriik võib taotleda laenu 
üheaegselt artiklis 15 osutatud taaste- ja 
vastupidavuskava esitamisega või mõnel 
muul ajal kuni 31. augustini 2024. 
Viimasel juhul lisatakse taotlusele 

2. Liikmesriik võib taotleda laenu 
üheaegselt artiklis 15 osutatud taaste- ja 
vastupidavuskava esitamisega või mõnel 
muul ajal kuni 31. augustini 2024. 
Viimasel juhul lisatakse taotlusele 
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läbivaadatud kava, sealhulgas täiendavad 
vahe-eesmärgid ja sihid.

läbivaadatud kava, sealhulgas täiendavad 
ja selged vahe-eesmärgid ja sihid.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(w) laenutoetuse andmise põhjused, 
mida õigustavad täiendavate reformide ja 
investeeringutega seotud suuremad 
finantsvajadused;

a) laenutoetuse andmise põhjused, 
mida õigustavad täiendavate 
majanduskasvu elavdavate reformide ja 
kestlike investeeringutega seotud suuremad 
finantsvajadused;

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) täiendavad reformid ja 
investeeringud kooskõlas artikliga 15;

b) täiendavad majanduskasvu 
elavdavad reformid ja kestlikud 
investeeringud kooskõlas artikliga 15;

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) lõpptähtaegade 
ümberkujundamisest tulenev 
intressimäära risk, mida kannab kasusaav 
liikmesriik.

Selgitus

Euroopa Kontrollikoda viitas sellele intressiriskile oma arvamuses, mis puudutas ettepanekut 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kehtestamiseks, millega luuakse taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahend.
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Muudatusettepanek 69

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. Asjaomase liikmesriigi taaste- ja 
vastupidavuskavale antav laenutoetus ei 
tohi olla suurem kui tema osa artikli 5 
lõike 1 punktis b osutatud summast, mis 
arvutatakse välja I lisas sätestatud 
metoodika abil.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(w) kas laenu taotlemise põhjendus ja 
laenusumma tunduvad mõistlikud ja 
usutavad täiendavate reformide ja 
investeeringute tegemiseks ning

a) kas laenu taotlemise põhjendus ja 
laenusumma tunduvad mõistlikud ja 
usutavad täiendavate majanduskasvu 
elavdavate reformide ja kestlike 
investeeringute tegemiseks ning

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) kas täiendavad reformid ja 
investeeringud vastavad artikli 16 lõikes 3 
sätestatud kriteeriumidele.

b) kas täiendavad majanduskasvu 
elavdavad reformid ja kestlikud 
investeeringud vastavad artikli 16 lõikes 3 
sätestatud kriteeriumidele.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) muud elemendid, mis on vajalikud 
laenutoetuse rakendamiseks seoses 
asjaomaste reformide ja 
investeerimisprojektidega kooskõlas artikli 
17 lõikes 2 osutatud otsusega.

e) muud elemendid, mis on vajalikud 
laenutoetuse rakendamiseks seoses 
asjaomaste majanduskasvu elavdavate 
reformide ja kestlike investeeringutega 
kooskõlas artikli 17 lõikes 2 osutatud 
otsusega.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31. 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 
majanduskasvu elavdavate reformide ja 
avaliku sektori kestlike 
investeerimisprojektide rakendamiseks ühe 
sidusa meetmepaketi kaudu.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahend on ette nähtud selleks, 
et aidata liidul tulla toime COVID-19 
pandeemia põhjustatud kriisiga, ning 
mõeldud investeeringute territoriaalseks 
mitmekesistamiseks, mistõttu on 
piirkondlikud ametiasutused, kutseliidud 
ja valitsusvälised organisatsioonid väga 
olulised selleks, et teha kindlaks ja 
hinnata konkreetseid 
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investeerimisvajadusi taaste- ja 
vastupidavuskavades. Komisjon esitab 
partnerluse käitumisjuhendi, milles 
sätestatakse miinimumstandardid 
pädevate kohalike ja piirkondlike 
asutuste, kutseorganisatsioonide ja 
asjaomaste kodanikuühiskonna 
organisatsioonide kaasamiseks kooskõlas 
partnerluse põhimõttega.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

32. 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 Euroopa poolaasta raames välja 
selgitatud asjaomaste riigipõhiste 
probleemide ja prioriteetidega. Euroala 
riikide puhul pööratakse tähelepanu 
euroalale antud asjakohastele 
soovitustele, mis on nõukogu poolt heaks 
kiidetud. 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. Taaste- ja 
vastupidavuskavad koostatakse pärast 
konsulteerimist piirkondlike ja kohalike 
omavalitsuste ning muude 
sidusrühmadega, sealhulgas 
sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega, kooskõlas Euroopa 
partnerluse tegevusjuhendiga.

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

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1999 energialiidu ja kliimameetmete 
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juhtimise kohta. juhtimise kohta.
22 […] 22 […]

Muudatusettepanek 76

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Komisjon ja liikmesriigid tagavad, 
et taaste- ja vastupidavuskavad ning kõik 
tulevased rahastamisvahendist 
rahastatavad programmid aitavad kaasa 
naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
austamisele ja edendamisele kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artikliga 8. 
Hindamised on näidanud, kui oluline on 
võtta soolise võrdõiguslikkuse eesmärke 
arvesse kõigi mõõtmete juures ning kõigis 
ettevalmistamise ja järelevalve etappides.

Muudatusettepanek 77

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2b. Taaste- ja vastupidavuskavad 
peavad kaasa aitama ühtse turu 
tugevdamisele.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

45. Kui liikmesriik on määruse (EL) 
472/2013 artikli 12 alusel vabastatud 
Euroopa poolaasta järelevalvest ja 
hindamisest või kui tema suhtes 
kohaldatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 
332/2002 kohast järelevalvet, kohaldatakse 

3. Kui liikmesriik on määruse (EL) 
472/2013 artikli 12 alusel vabastatud 
Euroopa poolaasta järelevalvest ja 
hindamisest või kui tema suhtes 
kohaldatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 
332/2002 kohast järelevalvet, kohaldatakse 
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käesoleva määruse sätteid asjaomase 
liikmesriigi suhtes seoses probleemide ja 
prioriteetidega, mis on kindlaks määratud 
kõnealuste määruste alusel kehtestatud 
meetmetega.

käesoleva määruse sätteid asjaomase 
liikmesriigi suhtes seoses probleemide ja 
prioriteetidega, mis on kindlaks määratud 
kõnealuste määruste alusel kehtestatud 
meetmetega. Taaste- ja vastupidavuskavad 
peavad sisaldama ka tõhusaid meetmeid, 
mis hõlmavad mitmekesist ja 
mittediskrimineerivat toetust 
mittetulunduslikele kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele, 
mittetulundusühingutele, sõltumatule 
meediale ning omavalitsustele, 
piirkondadele või muudele riigi tasandist 
madalama tasandi ametiasutustele.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Mistahes liikmesriigile, mille 
suhtes kohaldatakse menetlust, mis 
puudutab õigusriigi põhimõtete austamist, 
antakse selle rahastamisvahendi raames 
finantstoetust ainult siis, kui see menetlus 
on lõpetatud ja liikmesriik on võtnud 
parandusmeetmed kooskõlas õigusriigi 
mehhanismiga, mis on sätestatud 
[komisjoni ettepanekus võtta vastu 
määrus liidu eelarve kaitsmise kohta, 
juhul kui liikmesriikides esineb 
üldistunud puudusi õigusriigi toimimises 
(COM/2018/324 final) (2018/0136 
(COD)].
Kui taaste- ja vastupidavuskava 
rakendamise vältel liikmesriik tõsiselt ja 
korduvalt rikub õigusriigi põhimõtteid, 
siis on komisjonil õigus otseselt juhtida 
rahaliste vahendite väljamakseid 
rahastamisvahendi raames.

Selgitus

Õigusriigi austamine peaks pärast selle mainimist uues põhjenduses olema nõutav ka eraldi 
artikliga, kuna see peaks olema eeltingimus rahastamisvahendist toetuse saamiseks.
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Muudatusettepanek 80

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) põhjendus selle kohta, kuidas 
käsitletakse Euroopa poolaasta raames 
välja selgitatud asjaomaseid riigipõhiseid 
probleeme ja prioriteete, sealhulgas nende 
fiskaalaspekte, või komisjoni talituste 
poolt Euroopa poolaasta raames 
asjaomase liikmesriigi kohta koostatud 
analüütilist teavet, ning määruse (EL) nr 
1176/2011 artikliga 6 seotud probleeme; 
euroala riikide puhul pööratakse erilist 
tähelepanu euroalale antud asjakohastele 
soovitustele, mis on nõukogu poolt heaks 
kiidetud;

Muudatusettepanek 81

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) meetmed, mida peetakse 
riigipõhiste soovitustega kooskõlas 
olevaks ja mis seatakse prioriteediks;

Muudatusettepanek 82

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ab) kui liikmesriigis esineb 
tasakaalustamatus või ülemäärane 
tasakaalustamatus, nagu komisjon pärast 
põhjalikku analüüsi on tõdenud, selgitus 
selle kohta, kuidas tuleb määruse (EL) nr 
1176/2011 artikli 6 alusel antud soovitusi 
arvesse võtta;
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Muudatusettepanek 83

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ac) selgitus selle kohta, kuidas kavad 
aitaksid kaasa ühtse turu tugevdamisele;

Muudatusettepanek 84

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 kavaga 
tugevdatakse asjaomase liikmesriigi 
majanduse kasvupotentsiaali, luuakse uusi 
töökohti, suurendatakse majanduse ja 
sotsiaalvaldkonna vastupidavust, 
leevendatakse kriisi eelkõige VKEdele 
avalduvat majandus- ja sotsiaalmõju ning 
suurendatakse majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust ja lähenemist;

Muudatusettepanek 85

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) selgitus kava sidususe kohta 
viimatise Euroopa poolaasta raames vastu 
võetud asjaomaste dokumentidega või 
komisjoni talituste poolt asjaomase 
liikmesriigi kohta koostatud analüütilise 
teabega;

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) kavandatud vahe-eesmärgid, sihid 
ja soovituslik ajakava reformide 
elluviimiseks maksimaalselt nelja aasta 
jooksul ning investeeringute tegemiseks 
maksimaalselt seitsme aasta jooksul;

d) kavandatud selged vahe-eesmärgid, 
sihid, näitajad nende sihtide mõõtmiseks 
ja soovituslik ajakava majanduskasvu 
soodustavate reformide elluviimiseks kuni 
31. detsembrini 2024 ja investeeringute 
tegemiseks kuni 31. detsembrini 2027;

Muudatusettepanek 87

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) kavandatavad 
investeerimisprojektid ja seonduv 
investeerimisperiood;

e) kavandatavad kestlikud 
investeerimisprojektid ja seonduv 
investeerimisperiood;

milline riiklik asutus ja finantsvahendaja, 
kes ei ole riiklik tugipank, vastutab 
investeerimisprojektide elluviimise eest;

Muudatusettepanek 88

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

fa) vajaduse korral teave olemasoleva 
või kavandatava riikliku või muu avaliku 
sektori poolse rahastamise kohta;

Muudatusettepanek 89

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(q) vajaduse korral teave saadava või 
kavandatava liidupoolse rahastamise kohta;

g) vajaduse korral teave saadava või 
kavandatava liidupoolse rahastamise ning 
selle koordineerimise ja täiendavuse kohta 
rahastamisvahendiga;
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Muudatusettepanek 90

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(t) asjaomase liikmesriigi taaste- ja 
vastupidavuskava tõhusa rakendamise 
kord, sealhulgas kavandatud vahe-
eesmärgid ja sihid ning nendega seotud 
näitajad;

j) asjaomase liikmesriigi taaste- ja 
vastupidavuskava tõhusa rakendamise 
kord, sealhulgas kavandatud selged vahe-
eesmärgid ja sihid ning nendega seotud 
näitajad;

Muudatusettepanek 91

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ja) selgitus korra kohta, mille 
liikmesriigid on kehtestanud liidu 
finantshuvide kaitsmiseks, sealhulgas 
meetmed õigusnormide rikkumiste ja 
pettuste ennetamiseks, avastamiseks, 
nendest teatamiseks, nende 
kõrvaldamiseks ja uurimiseks, kaotatud, 
alusetult väljamakstud või ebaõigesti 
kasutatud summade tagasinõudmiseks ja 
vajaduse korral sanktsioonide 
rakendamiseks, meetmed piisava koostöö 
tagamiseks liidu pettusevastaste algatuste, 
eeskirjade ja asutustega ning Euroopa 
Pettustevastase Ameti rikkumisjuhtumite 
haldamise süsteemi (IMS) kasutamine. 
Liikmesriik kasutab tuvastamise ja 
aruandluse eesmärgil digitaalset 
tulemusaruannete esitamise süsteemi ja 
muid komisjoni poolt liikmesriikide 
käsutusse antavaid asjakohaseid IT-
vahendeid.

Muudatusettepanek 92

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(u) vajaduse korral artikli 12 lõigetes 2 
ja 3 osutatud laenutoetusetaotlus ja 
täiendavad vahe-eesmärgid ning nende 
üksikasjad ning

k) vajaduse korral artikli 12 lõigetes 2 
ja 3 osutatud laenutoetusetaotlus ning 
täiendavad ja selged vahe-eesmärgid ning 
nende üksikasjad ning

Muudatusettepanek 93

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Taaste- ja vastupidavuskavad 
koostatakse sidusrühmade, piirkondlike ja 
kohalike ametiasutuste (sealhulgas 
asjaomase liikmesriigi pealinna ja 
piirkondlike pealinnade ja/või 10 suurima 
linna), kodanikuühiskonna 
organisatsioonide ning sotsiaalpartnerite 
ja majandussektori esindajate 
nõuetekohasel kaasamisel kooskõlas 
partnerluse põhimõttega.

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31. Taaste- ja vastupidavuskava 
hindamisel teeb komisjon asjaomase 
liikmesriigiga tihedat koostööd. Komisjon 
võib esitada tähelepanekuid või küsida 
lisateavet. Asjaomane liikmesriik esitab 
nõutud lisateabe ja võib kava vajaduse 
korral enne selle ametlikku esitamist 
muuta.

1. Taaste- ja vastupidavuskava 
hindamisel teeb komisjon tihedat koostööd 
asjaomase liikmesriigiga, sealhulgas 
kohalike ja piirkondlike ametiasutuste, 
kutseorganisatsioonide ja asjaomaste 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega, 
ning konsulteerib nendega. Komisjon võib 
esitada tähelepanekuid või küsida 
lisateavet tagamaks, et vahendeid ei 
ohusta mis tahes vormis pettus, 
korruptsioon või muu ebaseaduslik 
tegevus, mis kahjustab liidu 
majandushuve. Asjaomane liikmesriik 
esitab nõutud lisateabe ja võib kava 
vajaduse korral enne selle ametlikku 
esitamist muuta.
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Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

32. Taaste- ja vastupidavuskava 
hindamisel ning asjaomasele liikmesriigile 
eraldatava summa kindlaksmääramisel 
võtab komisjon arvesse Euroopa poolaasta 
raames kättesaadavat analüütilist teavet 
asjaomase liikmesriigi kohta ning 
asjaomase liikmesriigi esitatud põhjendusi 
ja üksikasju, nagu on osutatud artikli 15 
lõikes 3, ning kogu muud asjakohast 
teavet, sealhulgas eelkõige asjaomase 
liikmesriigi riiklikus reformikavas ning 
riiklikus energia- ja kliimakavas sisalduvat 
teavet ning vajaduse korral teavet tehnilise 
toe rahastamisvahendi kaudu saadud 
tehnilise toetuse kohta.

2. Taaste- ja vastupidavuskava 
hindamisel ning asjaomasele liikmesriigile 
eraldatava summa kindlaksmääramisel 
võtab komisjon arvesse Euroopa poolaasta 
raames kättesaadavat analüütilist teavet 
asjaomase liikmesriigi kohta, sealhulgas 
kättesaadavat teavet korruptsiooni taseme 
kohta, ning asjaomase liikmesriigi esitatud 
põhjendusi ja üksikasju, nagu on osutatud 
artikli 15 lõikes 3, ning kogu muud 
asjakohast teavet, sealhulgas eelkõige 
asjaomase liikmesriigi riiklikus 
reformikavas ning riiklikus energia- ja 
kliimakavas sisalduvat teavet ning 
vajaduse korral teavet tehnilise toe 
rahastamisvahendi kaudu saadud tehnilise 
toetuse kohta.

Muudatusettepanek 96

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;

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

Muudatusettepanek 97



PE655.861v03-00 56/75 AD\1217364ET.docx

ET

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ea) kas taaste- ja vastupidavuskava 
tagab liidu finantshuvide tõhusa kaitse 
pettusevastaste meetmete abil ja 
võimaluse korral lihtsustatud menetluste 
abil riiklikul ja vajaduse korral 
piirkondlikul tasandil, et vältida muid 
eeskirjade eiramisi;

Muudatusettepanek 98

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ga) kas võib eeldada, et kava vastab 
läbipaistvuse ja raamatupidamistavadega 
seotud nõuetekohastele standarditele.

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

36. 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 vastu otsuse. 
Otsus põhineb taaste- ja vastupidavuskava 
hindamisel ning suhtlusel asjaomase 
liikmesriigiga, sealhulgas võimalikel 
parandustel. 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.
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Muudatusettepanek 100

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.

c) kui taaste- ja vastupidavuskava ei 
vasta rahuldavalt artikli 16 lõikes 3 
sätestatud kriteeriumidele, siis asjaomasele 
liikmesriigile rahalist toetust ei eraldata ja 
kohaldatakse käesoleva artikli lõiget 5.

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(gg) rahaline toetus, mis makstakse välja 
osamaksetena siis, kui liikmesriik on 
rahuldavalt saavutanud taaste- ja 
vastupidavuskava rakendamiseks vajalikud 
vahe-eesmärgid ja sihid;

a) rahaline toetus, mis makstakse välja 
osamaksetena siis, kui liikmesriik on 
saavutanud taaste- ja vastupidavuskava 
rakendamiseks vajalikud vahe-eesmärgid ja 
sihid;

Selgitus

Eesmärgid ja vahe-eesmärgid peavad olema saavutatud, mitte „rahuldavalt saavutatud“.

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

40. 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 nelja kuu 
jooksul pärast seda, kui liikmesriik on 
ettepaneku esitanud. Komisjon võib 
Euroopa Parlamendi pädevate 
komisjonide kutsel ilmuda nende ette 
negatiivset hinnangut selgitama. Euroopa 
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Komisjon teeb asjakohase teabe Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
kättesaadavaks samal ajal ja võrdsetel 
tingimustel.

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

45. 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 nelja 
kuu jooksul alates selle ametlikust 
esitamisest, olles andnud asjaomasele 
liikmesriigile võimaluse esitada oma 
tähelepanekud ühe kuu jooksul pärast 
komisjoni järeldustest teadasaamist. Kui 
rakendamine on olnud takistatud ühel 
järgnevatest põhjustest, siis lükatakse 
muutmise taotlused tagasi kuni täieliku 
uurimiseni järgmistel juhtudel: halb 
haldamine, õigusnormide rikkumised ja 
pettused.

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

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 
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sätestatud vahe-eesmärgid ja sihid on 
rahuldavalt saavutatud. Hindamisel 
võetakse arvesse ka artikli 17 lõikes 6 
osutatud tegevuskorda. Komisjoni võivad 
abistada eksperdid.

artikli 17 lõikes 1 osutatud otsuses 
sätestatud vahe-eesmärgid ja sihid on 
saavutatud. Hindamisel võetakse arvesse 
ka artikli 17 lõikes 6 osutatud 
tegevuskorda. Õigusnormide rikkumistest, 
pettusest või õigusriigi põhimõtte 
rikkumisest teatamise korral koostab 
komisjon hinnangu selle kohta, mil 
määral on see mõjutanud eesmärkide 
saavutamist. Komisjoni võivad abistada 
eksperdid.

Selgitus

Maksete peatamine peab põhinema komisjoni koostatud hinnangul, et võimaldada maksete 
peatamist õigusnormide rikkumiste, pettuse või õigusriigi põhimõtte rikkumise teadete alusel. 
Need põhjused tuleks selgesõnaliselt lisada komisjoni poolt hinnangu koostamise põhjustesse.

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon teeb lõikes 3 osutatud 
hindamise tulemusena kindlaks, et 
artikli 17 lõikes 1 osutatud otsuses 
sätestatud vahe-eesmärke ja sihte ei ole 
rahuldavalt saavutatud, peatatakse kogu 
rahalise toetuse või selle osa maksmine. 
Asjaomane liikmesriik võib esitada oma 
tähelepanekud ühe kuu jooksul alates 
komisjoni hinnangust teada saamisest.

Kui komisjon teeb lõikes 3 osutatud 
hindamise tulemusena kindlaks, et 
artikli 17 lõikes 1 osutatud otsuses 
sätestatud vahe-eesmärke ja sihte ei ole 
saavutatud, peatatakse kogu rahalise 
toetuse või selle osa maksmine. Komisjon 
võib märkida, milliseid meetmeid tuleb 
sihtide ja vahe-eesmärkide saavutamise 
tagamiseks rakendada. Asjaomane 
liikmesriik võib esitada oma tähelepanekud 
ühe kuu jooksul alates komisjoni 
hinnangust teada saamisest.

Selgitus

Võimaldab komisjonil märkida, milliseid parandusmeetmeid võib liikmesriik võtta või peab 
võtma. Samuti ei ole vahe-eesmärke ja sihte võimalik rahuldavalt saavutada, vaid saavutada.

Muudatusettepanek 106
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuse maksmine taastatakse, kui 
liikmesriik on võtnud vajalikud meetmed 
artikli 17 lõikes 1 osutatud vahe-
eesmärkide ja sihtide rahuldava 
saavutamise tagamiseks.

Toetuse maksmine taastatakse, kui 
liikmesriik on võtnud vajalikud meetmed 
artikli 17 lõikes 1 osutatud vahe-
eesmärkide ja sihtide rahuldava 
saavutamise tagamiseks ning taganud, et 
ebarahuldavalt kulutatud rahalised 
vahendid tagastatakse.

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

51. Kui asjaomane liikmesriik ei ole 
võtnud vajalikke meetmeid kuue kuu 
jooksul alates toetuse maksmise 
peatamisest, tühistab komisjon rahalise 
toetuse summa vastavalt finantsmääruse 
artikli 14 lõikele 1, olles andnud 
asjaomasele liikmesriigile võimaluse 
esitada oma tähelepanekud kahe kuu 
jooksul alates komisjoni järeldustest teada 
saamisest.

6. Kui asjaomane liikmesriik ei ole 
võtnud vajalikke meetmeid kuue kuu 
jooksul alates toetuse maksmise 
peatamisest, muudab komisjon asjaomase 
rahalise toetuse summa kättesaadavaks 
piirkondlikele ja kohalikele 
omavalitsustele ning muudele 
sidusrühmadele, sealhulgas 
sotsiaalpartneritele ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele, kes aitavad 
lahendada taaste- ja vastupidavuskavas 
määratletud probleeme, olles andnud 
asjaomasele liikmesriigile võimaluse 
esitada oma tähelepanekud kahe kuu 
jooksul alates komisjoni järeldustest teada 
saamisest.

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

52. Kui asjaomane liikmesriik ei ole 18 
kuu jooksul alates artikli 17 lõikes 1 
osutatud otsuse vastuvõtmise kuupäevast 

7. Kui asjaomane liikmesriik ei ole 18 
kuu jooksul alates artikli 17 lõikes 1 
osutatud otsuse vastuvõtmise kuupäevast 
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teinud reaalseid edusamme ühegi 
asjaomase vahe-eesmärgi ega sihi 
saavutamisel, tühistatakse rahalise toetuse 
summa vastavalt finantsmääruse artikli 14 
lõikele 1.

teinud reaalseid edusamme ühegi 
asjaomase vahe-eesmärgi ega sihi 
saavutamisel, tehakse rahalise toetuse 
summa kättesaadavaks piirkondlikele ja 
kohalikele omavalitsustele ning muudele 
sidusrühmadele, sealhulgas 
sotsiaalpartneritele ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele, kes aitavad 
lahendada taaste- ja vastupidavuskavas 
määratletud probleeme.

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19a
Liidu finantshuvide kaitse

Rahastamisvahendist toetust saavad 
liikmesriigid tagavad liidu finantshuvide 
kaitse proportsionaalsete meetmetega, mis 
hõlmavad õigusnormide rikkumiste ja 
pettuste ennetamist, avastamist, nendest 
teatamist, nende uurimist ja kõrvaldamist, 
kaotatud, alusetult väljamakstud või 
ebaõigesti kasutatud summade 
tagasinõudmist ja vajaduse korral 
halduskaristuste rakendamist. 
Rahastamisvahendi rakendamisse 
kaasatud riigiasutused, lõplikud vahendite 
saajad ja kolmandad isikud peavad 
andma komisjonile, Euroopa 
Pettustevastasele Ametile, Euroopa 
Prokuratuurile ja Euroopa 
Kontrollikojale nende volituste 
kasutamiseks vajalikud õigused ja 
juurdepääsu.
1. Rahastamisvahendi rakendamisel 
võtavad liikmesriigid rahastamisvahendist 
vahendite saajate või laenajatena kõik 
vajalikud meetmed, et kaitsta liidu 
finantshuve, sealhulgas 
rahastamisvahendist vahendite taotlejate 
suhtes läbi viidav kohustuslik 
hoolsuskohustuse audit, ning eelkõige 
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tagada, et kõik taaste- ja 
vastupidavuskava kohaste reformide ja 
investeerimisprojektide rakendamise 
meetmed on kohaldatava liidu ja 
siseriikliku õigusega kooskõlas.
2. Artikli 13 lõikes 2 osutatud 
lepingutes ja artikli 19 lõikes 1 osutatud 
otsustes sätestatakse järgmised 
liikmesriikide kohustused:
a) korrapäraselt kontrollida, et eraldatud 
vahendeid on nõuetekohaselt kasutatud 
kooskõlas kõigi kohaldatavate 
õigusnormidega ning et kõiki taaste- ja 
vastupidavuskava kohaste reformide ja 
investeerimisprojektide elluviimise 
meetmeid on nõuetekohaselt rakendatud 
kooskõlas kõigi kohaldatavate 
õigusnormidega, sealhulgas liidu ja 
liikmesriikide õigusega;
b) võtta asjakohaseid meetmeid, et ära 
hoida, avastada ja kõrvaldada liidu 
finantshuvisid kahjustavat pettust, 
korruptsiooni ja huvide konflikte, nagu 
need on määratletud finantsmääruse 
artikli 61 lõigetes 2 ja 3, ning võtta 
õiguslikke meetmeid omastatud vahendite 
sissenõudmiseks, sealhulgas kõigi taaste- 
ja vastupidavuskava kohaste reformide ja 
investeerimisprojektide elluviimise 
meetmete puhul;
c) lisada maksetaotlusele järgmised 
dokumendid: i) vahendite haldaja 
kinnitus, et vahendeid on kasutatud nende 
ettenähtud otstarbeks, et koos 
maksetaotlusega edastatud info on täielik, 
täpne ja usaldusväärne ning et sisseseatud 
kontrollisüsteemid annavad vajalikud 
tagatised, et vahendeid on hallatud 
kooskõlas kõigi kohaldatavate reeglitega 
ning ii) kokkuvõte tehtud audititest ja 
kontrollidest, sealhulgas avastatud 
puudustest ja võetud parandusmeetmetest;
d) koguda taaste- ja vastupidavuskava 
kohaste reformide ja 
investeerimisprojektide elluviimise 
meetmete puhul vahendite kasutamise 
auditi ja kontrolli eesmärgil 
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elektroonilisel ja otsingut võimaldaval 
kujul ühtsesse andmebaasi järgmist liiki 
andmed: i) lõpliku vahendite saaja nimi; 
ii) töövõtja ja alltöövõtja nimi, kui lõplik 
vahendite saaja on avaliku sektori hankija 
liidu või liikmesriikide riigihankesätete 
tähenduses; iii) vahendite saaja või 
töövõtja tegeliku tulusaaja / tegelike 
tulusaajate (nagu on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 
2015. aasta direktiivi (EL) 2015/849, mis 
käsitleb finantssüsteemi rahapesu või 
terrorismi rahastamise eesmärgil 
kasutamise tõkestamist, artikli 3 punktis 
6) eesnimi, perekonnanimi ja sünniaeg; 
iv) taaste- ja vastupidavuskava kohaste 
reformide ja investeerimisprojektide 
elluviimiseks võetavate kõigi meetmete 
loetelu ning avaliku sektori toetuse 
kogusumma, tuues välja 
rahastamisvahendist ning muudest liidu 
fondidest välja makstud summad;
e) kehtestada kõigile taaste- ja 
vastupidavuskavas sisalduvate reformide 
ja investeerimisprojektide rakendamiseks 
välja makstud vahendite lõplikele 
saajatele või kõigile teistele nende 
elluviimisega seotud isikutele või 
üksustele kohustuse anda selgesõnaliselt 
komisjonile, OLAFile, Euroopa 
Prokuratuurile ja kontrollikojale luba 
kasutada nende finantsmääruse artikli 
129 lõikega 1 ette nähtud õigusi ning 
kehtestada sarnased kohustused kõigile 
lõplikele vahendite saajatele;
f) säilitada andmeid kooskõlas määruse 
[finantsmäärus] artikliga 132.
3. Artikli 13 lõikes 2 osutatud 
lepingutes ja artikli 19 lõikes 1 osutatud 
otsustes nähakse ühtlasi ette, et liidu 
finantshuve kahjustava pettuse, 
korruptsiooni või huvide konflikti 
esinemise või nimetatud lepingutest ja 
otsustest tulenevate kohustuste rikkumise 
korral on komisjonil õigus vähendada 
rahastamisvahendist antavat toetust 
proportsionaalselt ning nõuda sisse liidu 
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eelarvesse võlgnetav mis tahes summa või 
taotleda laenu varasemat tagasimaksmist. 
Sissenõutava, vähendatava või varasema 
tagasimakse summa suuruse üle 
otsustamisel järgib komisjon 
proportsionaalsuse põhimõtet ning võtab 
arvesse liidu finantshuve kahjustava 
pettuse, korruptsiooni või huvide konflikti 
või kohustuste rikkumise raskusastet. 
Liikmesriigile antakse enne toetuse 
vähendamist või ennetähtaegse 
tagastamise nõudmist võimalus esitada 
oma märkused.

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19b
Maksed lõplikele vahendite saajatele

1. Rahastamisvahendist toetust saava 
ettevõtja tegeliku tulusaaja, kui selline 
tulusaaja on füüsiline isik, saadud 
investeeringute kogusummale 
kehtestatakse ülemmäär. Ülemmääraks 
kehtestatakse 1 000 000 eurot iga tegeliku 
tulusaaja kohta. Ülemmäära ületamisest 
teavitatakse komisjoni. Komisjon hindab 
iga juhtumi puhul eraldi, kas 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel saab 
erandi teha. Komisjon töötab välja selgelt 
määratletud, objektiivsed kriteeriumid, 
mis tuleb põhjendamatu viivituseta 
avaldada liikmesriikide ametiasutustele 
mõeldud suunistena.
2. Toetusesaajate kohta, kellele on 
tehtud 1 000 000 euro suuruse 
ülemmäära ületamisega seoses erand, 
luuakse eraldi andmehoidla. Komisjon 
kogub teavet igale toetusesaajale, 
sealhulgas tegelikele tulusaajatele tehtud 
kõigi maksete kohta digitaalses 
tulemusaruannete esitamise süsteemis ja 
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koondab kogusumma iga tegeliku 
tulusaaja kohta.
3. Tulemusaruannete esitamise 
süsteemi tuleb selleks otstarbeks 
kohandada.

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19b
Välisaudit

1. Kontrollikoda kasutab oma volitusi 
kooskõlas käesoleva määruse artikliga 7 
ning Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 287 lõikega 1.
2. Kontrollikoda teavitatakse 
määruse (EL, Euratom) 2018/1046 
artikli 60 lõikes 1 osutatud sise-
eeskirjadest, sealhulgas eelarvevahendite 
käsutaja määramisest, ning kõnealuse 
määruse artiklis 79 osutatud 
delegeerimisdokumendist.
3. Kontrollikoda võib komisjoni, 
nõukogu või parlamendi taotlusel esitada 
rahastamisvahendiga seotud küsimustes 
arvamusi.
4. Samal ajal määruse (EL, 
Euratom) 2018/1046 artiklis 258 osutatud 
aastaaruandega esitab kontrollikoda 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
avalduse, mis kinnitab 
raamatupidamisaruannete 
usaldusväärsust ja nende aluseks olevate 
rahastamisvahendi tehingute 
seaduslikkust ja korrektsust ning mis 
avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1
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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 
edusammude kohta. Selleks peavad 
liikmesriikide koostatud kvartaliaruanded 
nõuetekohaselt kajastuma riiklikes 
reformikavades, mida kasutatakse taaste- ja 
vastupidavuskavade lõplikul 
ellurakendamisel tehtud edusammudest aru 
andmisel.

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

Muudatusettepanek 113

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 käesoleva 
määruse artikliga 20 kehtestatud 
liikmesriikide aruanded põhjendamatu 
viivituseta Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

55. 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, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutustega ning 
kutseorganisatsioonide ja asjaomaste 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega 
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“.

Muudatusettepanek 115

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Komisjon esitab iga poole aasta 
järel Euroopa Parlamendile aruande 
taaste- ja vastupidavuskavade vahe-
eesmärkide saavutamisel tehtud 
edusammude ning kavade ja 
olemasolevate liidu programmide 
vastastikuse täiendavuse kohta. Kaks 
korda aastas esitatav aruanne sisaldab 
täidetud liidu eelarve jaotust 
liikmesriikide kaupa, näidates ära, 
milliseid tegevusi on liidu eelarvest 
toetatud, sealhulgas koondsummad, mis 
on saadud lõpliku vahendite saaja kohta 
digitaalse tulemusaruannete esitamise 
süsteemi kaudu.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) kehtestavad lihtsad ja selged 
menetlused, et vältida asjaomaste avaliku 
sektori asutuste ja lõplike vahendite 
saajate jaoks ülemäärast halduskoormust;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Digitaalne tulemusaruannete 
esitamise süsteem koondab teabe, mis on 
vajalik rahastamisvahendi raames igas 
liikmesriigis antava rahalise toetuse 
lõplike saajate, sealhulgas nende tegelike 
tulusaajate kindlakstegemiseks. Täieliku 
hoolsuskohustuse täitmise eest vastutavad 
riiklikud ametiasutused.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aastaaruanne Poolaastaaruanne
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule iga poole aasta 
järel aruande käesoleva määrusega loodud 
rahastamisvahendi rakendamise kohta.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Poolaastaaruanne sisaldab teavet 
rahastamisvahendi raames asjaomaste 
liikmesriikide taaste- ja 
vastupidavuskavadega seoses tehtud 
edusammude kohta ning maksetega 
seotud võimalike arengute kohta.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

60. Aastaaruanne peab ka sisaldama 
järgmist teavet:

3. Poolaastaaruanne peab ka 
sisaldama järgmist teavet:
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) rahastamisvahendi lõplike 
vahendite saajate täielik loetelu ja 
rahastamisvahendist täielikult või osaliselt 
rahastatud tegevuse eesmärk.

Selgitus

Kui selline loetelu on avalikustatud, aitab see kõigil asjaomastel institutsioonidel ja asutustel, 
näiteks Euroopa Parlamendil, OLAFil, Euroopa Kontrollikojal ja Euroopa Prokuratuuril 
teha vajalikke auditeid ja kontrolle.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) osa iga liikmesriigi kohta, milles 
kirjeldatakse üksikasjalikult 
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte 
järgimist kooskõlas finantsmääruse 
artikliga 61.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Aastaaruanne edastatakse 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
integreeritud finants- ja 
vastutusaruannete osana ning see on osa 
iga-aastasest komisjoni eelarve täitmisele 
heakskiidu andmisest, nagu on sätestatud 
määruse (EL, Euratom) 2018/1046 
artiklites 260–262, kooskõlas käesoleva 
määruse artikliga 7 komisjoni eelarve 
täitmisele heakskiidu andmist käsitleva 
raporti eraldi peatükina.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

66. 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 (eriti 
meetmeid ja nende tulemusi reklaamides), 
andes üldsusele, sealhulgas 
meediakanalite kaudu ja 
mittediskrimineerival viisil selle kohta 
sidusat, tulemuslikku ja proportsionaalset 
suunatud teavet.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Selleks et muuta Euroopa Liidu 
poolt taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendi kaudu antav toetus 
nähtavaks, peavad liikmesriigid teavitama 
oma kodanikke rahastamisvahendist 
rahastatavatest projektidest avalik-
õiguslike ringhäälinguteenuste kaudu. 
Investeeringute puhul, mis ületavad 0,1 % 
liikmesriigi SKPst, peaks liidu 
investeeringute esiletõstmiseks olema 
üleandmistseremoonial kohal komisjoni 
esindaja.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1b. Komisjon peaks teavitustegevuses 
võimendama kohalikke sidusrühmade 
võrgustikke, et tagada rahaliste vahendite 
kiire jõudmine abivajajateni, ning 
kõrvaldama rahastamisvahendi raames 
kättesaadavate vahendite kohta teabe 
edastamisel esinevad takistused.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26a
Delegeeritud volituste rakendamine
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1. Komisjonile antakse õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte selles artiklis 
sätestatud tingimustel.
2. Artiklis 14 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile kuni 31. detsembrini 2028.
3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artiklis 14 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 
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.
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – lõik 1 – alapunkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ga) kas käesoleva määruse artikli 15 
lõike 5 kohane kohustus kaasata 
sidusrühmad taaste- ja 
vastupidavuskavade ettevalmistamisse on 
täielikult täidetud kooskõlas partnerluse 
põhimõttega.
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Ettepanek võtta vastu määrus



AD\1217364ET.docx 73/75 PE655.861v03-00

ET

II lisa – punkt 2 – lõik 3 – punkt 2.7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.7a Taaste- ja vastupidavuskava 
koostati sidusrühmade, kaasa arvatud 
piirkondlike ja kohalike ametiasutuste 
(sealhulgas asjaomase liikmesriigi 
pealinna ja piirkondlike pealinnade ja/või 
10 suurima linna), kodanikuühiskonna 
organisatsioonide ning sotsiaalpartnerite 
ja majandussektori esindajate 
nõuetekohasel kaasamisel kooskõlas 
partnerluse põhimõttega. Komisjon võtab 
selle kriteeriumi alusel hindamisel arvesse 
järgmisi punkte:
– liikmesriik alustas sidusrühmadega 
dialoogi taaste- ja vastupidavuskavade 
ettevalmistamise käigus, loodi korrastatud 
kanalid sidusrühmade arvamuste 
kogumiseks ja analüüsimiseks; taaste- ja 
vastupidavuskavade üle arvamuste 
vahetamiseks korraldati sidusrühmade 
osalusel nõuetekohased foorumid;
– liikmesriik uuris ja hindas 
sidusrühmade ettepanekuid ning võttis 
neid arvesse.
Hinne
A – suures ulatuses
B – mõõdukas ulatuses
C – väikeses ulatuses
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