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MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon esitab vastutavatele eelarvekomisjonile 
ning majandus- ja rahanduskomisjonile järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

sobival viisil kriteeriume, mis on 
kehtestatud [määrusega, millega luuakse 
raamistik jätkusuutlike investeeringute 
hõlbustamiseks25], et määrata kindlaks, kas 
majandustegevus on keskkonnasäästlik. 
Programm „InvestEU“ peaks aitama kaasa 
ka muude kestva arengu eesmärkide, nagu 
soolise võrdõiguslikkuse saavutamisele.

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

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

vaja teha, peaks ta seda InvestEU fondi 
jaoks loodavale investeeringute komiteele 
põhjendama. Toimingud, mis ei ole 
kliima- ja muude keskkonnaeesmärkide 
saavutamisega kooskõlas ning mis ei 
vasta ELi taksonoomia kriteeriumidele ja 
põhimõttele mitte tekitada olulist kahju, 
eelkõige tegevused, mis on seotud 
fossiilkütuste tootmise, töötlemise, 
turustamise, ladustamise, transpordi või 
põletamisega, ei tohiks olla käesoleva 
määruse alusel rahastamiskõlblikud. 
Kliimamuutused ja keskkonnaseisundi 
halvenemine mõjutavad naisi 
ebaproportsionaalselt, kuid 
kliimamuutuste leevendamise poliitikaga 
seotud otsuste tegemisel on naised 
alaesindatud. Peame tagama, et naised ja 
teised vähemkaitstud rühmad saaksid 
osaleda kõikidel riigi ja ELi tasandi 
otsustusprotsessi tasanditel.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kuigi investeeringute üldine tase 
liidus kasvas enne Covid-19 kriisi, ei olnud 
investeeringud suurema riskiga 
valdkondades, nagu teadusuuringud ja 
innovatsioon, ikka veel piisavad ning 
prognoositakse, et nüüd on need kriisi 
tulemusena märkimisväärselt vähenenud. 
Sellest tulenev teaduse ja innovatsiooni 
investeeringute nappus kahjustab liidu 
tööstuse ja majanduse konkurentsivõimet 
ning tema kodanike elukvaliteeti. InvestEU 
fond peaks pakkuma asjakohaseid 
finantstooteid, et hõlmata 
innovatsioonitsükli eri etappe ja 
mitmesuguseid sidusrühmi ning eelkõige 
aidata lahendusi liidus äritasandil laiemalt 
juurutada ja kasutusele võtta, et muuta 
need maailmaturul konkurentsivõimeliseks 
ning edendada koostoimes programmiga 

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

„Euroopa horisont“, sealhulgas Euroopa 
Innovatsiooninõukoguga, liidu säästva 
tehnoloogia alast tipptaset ülemaailmsel 
tasandil. Seetõttu tuleks kõnealuse 
sihipärase toetuse andmisel tugineda 
kindlalt kogemustele, mis on saadud 
programmis „Horisont 2020“ kasutatud 
rahastamisvahenditega, nagu InnovFin – 
ELi rahastamisalgatus novaatoritele, tänu 
millele said innovaatilised ettevõtted 
lihtsama ja kiirema juurdepääsu 
rahastamisele. Parem sooline tasakaal 
idufirmade ja innovatsiooni rahastamisel 
aitab kasutada paremaid andeid ja ideid. 
Vähem kui 1 % riskikapitalifondidest 
haldavad naised ja naisettevõtjate osakaal 
idufirmades on igat liiki ettevõtete 
keskmisest märkimisväärselt väiksem.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Nagu on märgitud komisjoni 
26. aprilli 2017. aasta aruteludokumendis 

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

Euroopa sotsiaalse mõõtme kohta ja 
Euroopa sotsiaalõiguste sammast käsitlevas 
teatises ning ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsiooni liidu raamistikus ja 
14. jaanuari 2020. aasta teatises „Tugev 
sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute 
jaoks“, on kaasavama ja õiglasema liidu 
loomine liidu jaoks keskse tähtsusega 
ebavõrdsuse vähendamisel ja sotsiaalse 
kaasamise edendamisel Euroopas. 
Võimaluste ebavõrdsus mõjutab eelkõige 
juurdepääsu haridusele, koolitusele, 
kultuurile, tööhõivele, tervishoiule ja 
sotsiaalteenustele. Investeeringud 
sotsiaalvaldkonna, oskuste arendamise ja 
inimkapitaliga seotud majandusharudesse 
ning haavatavate elanikkonnarühmade 
ühiskonda kaasamisse võivad laiendada 
majanduslikke võimalusi, eriti juhul, kui 
neid koordineeritakse liidu tasandil. 
InvestEU fondi tuleks kasutada selleks, et 
toetada investeeringuid haridusse ja 
koolitusse, kaasa arvatud töötajate 
ümberõppesse ja täienduskoolitusse ning 
ettevõtlusalasesse haridusse, sealhulgas 
piirkondades, mis sõltuvad CO2-mahukast 
tööstusest ja mida mõjutab struktuurne 
üleminek vähese CO2-heitega majandusele, 
ning selleks, et edendada 
tööhõivevõimalusi digitaalse tuleviku 
jaoks olulistes sektorites. Seda tuleks 
samuti kasutada selleks, et toetada 
projekte, millel on positiivne sotsiaalne 
mõju, muu hulgas edendades 
põlvkondadevahelist mõistmist, ja mis 
parandavad sotsiaalset kaasatust, aidates 
suurendada kõigis piirkondades tööhõivet, 
eelkõige madala kvalifikatsiooniga ja 
pikaajaliste töötute ja vaeghõivatute 
hulgas, ning edendada soolist 
võrdõiguslikkust, tegeledes tööturu 
segregatsiooniga, kaotades soolised 
erinevused tööhõives ning palga- ja 
pensionilõhed, edendades töö- ja eraelu 
tasakaalu, parandades võrdseid võimalusi 
ja võrdset kohtlemist töökohal, 
mittediskrimineerimist, juurdepääsu, 
põlvkondadevahelist solidaarsust, 
tervishoiu- ja sotsiaalteenuste sektorit, 
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sotsiaaleluruume, kodutuse probleemi, 
digitaalset kaasatust, kogukonna arengut 
ning noorte, samuti haavatavate 
elanikkonnarühmade, sealhulgas 
kolmandate riikide kodanike rolli ja kohta 
ühiskonnas. Lisaks tuleks programmist 
„InvestEU“ toetada sotsiaalse eesmärgiga 
Euroopa kultuuri- ja loometegevust.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

ühine potentsiaal, et toetada sotsiaalse turu 
väärtusahela arendamist ja suurendada 
liidu vastupidavust. Sotsiaalne 
innovatsioon ja sotsiaalmajandus peaksid 
olema selles protsessis kesksel kohal.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) InvestEU fondi kasutuselevõtuks 
vajalike rakenduspartnerite valikul peaks 
komisjon võtma arvesse vastaspoole 
suutlikkust täita InvestEU fondi eesmärke 
ja panustada oma vahenditega, et tagada 
piisav geograafiline katvus ja hajutatus, 
kaasata erainvestoreid, tagada piisav 
riskide hajutatus ning pakkuda lahendusi 
turutõrgete ja ebaoptimaalsete 
investeerimisolukordade kõrvaldamiseks. 
Võttes arvesse aluslepingute kohast EIP 
grupi rolli, grupi suutlikkust tegutseda 
kõigis liikmesriikides ning praeguste 
rahastamisvahendite ja EFSI raames 
saadud kogemusi, peaks EIP grupp jääma 
privilegeeritud rakenduspartneriks 

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

privilegeeritud rakenduspartneriks 
InvestEU fondi ELi osa raames. Lisaks EIP 
grupile peaksid liikmesriikide tugipangad 
või finantseerimisasutused olema 
võimelised pakkuma mitmesuguseid 
täiendavaid finantstooteid, pidades silmas, 
et nende kogemustest ja suutlikkusest riigi 
ja piirkondlikul tasandil võib olla kasu 
avaliku sektori vahendite mõju 
maksimeerimisel kogu liidu territooriumil 
ning projektide õiglase geograafilise 
tasakaalu tagamisel. Programmi 
„InvestEU“ tuleks rakendada nii, et see 
soodustaks väiksematele ja noorematele 
tugipankadele ja finantseerimisasutustele 
võrdsete tingimuste loomist. Lisaks peaks 
ka muudel rahvusvahelistel 
finantseerimisasutustel olema võimalik 
saada rakenduspartneriks, eriti juhul, kui 
neil on suhteline eelis eriteadmiste ja 
kogemuste seisukohast teatavates 
liikmesriikides ning kui neil on liidu 
enamusosalus. Samuti peaks olema 
võimalik saada rakenduspartneriks muudel 
üksustel, kes täidavad finantsmääruses 
sätestatud kriteeriume.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) liidu sotsiaalne vastupanuvõime, 
kaasatus ja innovaatilisus;

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

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi „InvestEU“ 
konkreetsed eesmärgid on järgmised:

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

Muudatusettepanek 18
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teadusuuringute, innovatsiooni ja 
digiteerimise poliitikaharu, mis hõlmab 
teadusuuringuid, tootearendust ja 
innovatsiooni, tehnoloogiate ja 
teadustulemuste ülekandmist turule, 
turuedendajate ja ettevõtjatevahelise 
koostöö toetamist, innovatiivsete 
lahenduste tutvustamist ja kasutuselevõttu, 
toetust innovatiivsete ettevõtete kasvu 
edendamiseks ning liidu tööstuse 
digitaliseerimiseks;

b) teadusuuringute, innovatsiooni ja 
digiteerimise poliitikaharu, mis hõlmab 
teadusuuringuid, tootearendust ja 
innovatsiooni, tehnoloogiate ja 
teadustulemuste ülekandmist turule, 
turuedendajate ja ettevõtjatevahelise 
koostöö toetamist, innovatiivsete 
lahenduste tutvustamist ja kasutuselevõttu, 
toetust innovatiivsete ettevõtete kasvu 
edendamiseks ning liidu tööstuse 
digitaliseerimiseks, võttes nõuetekohaselt 
arvesse soolist digilõhet;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) VKEde poliitikaharu, mis hõlmab 
juurdepääsu rahastamisele ja rahastuse 
kättesaadavust peamiselt VKEdele, 
sealhulgas innovaatilistele VKEdele ning 
kultuuri- ja loomesektoris tegutsevatele 
VKEdele, ning väikestele keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele;

c) VKEde poliitikaharu, mis hõlmab 
juurdepääsu rahastamisele ja rahastuse 
kättesaadavust peamiselt VKEdele, 
pöörates nõuetekohast tähelepanu naiste 
juhitavatele VKEdele, sealhulgas 
innovaatilistele VKEdele ning kultuuri- ja 
loomesektoris tegutsevatele VKEdele, ning 
väikestele keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjatele;

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) sotsiaalvaldkonna investeeringute 
ja oskuste poliitikaharu, mis hõlmab 
mikrorahastamist, sotsiaalsete ettevõtete 
rahastamist, sotsiaalmajandust ning 
meetmeid, millega edendatakse soolist 

d) sotsiaalvaldkonna investeeringute 
ja oskuste poliitikaharu, mis hõlmab 
mikrorahastamist, sotsiaalsete ettevõtete 
rahastamist, sotsiaalmajandust ning 
meetmeid, millega edendatakse ja 
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võrdõiguslikkust, oskusi, haridust, 
koolitust ja nimetatud valdkondadega 
seotud teenuseid, sotsiaaltaristut, 
sealhulgas tervise- ja haridustaristut ning 
sotsiaal- ja üliõpilaste eluasemeid, 
sotsiaalset innovatsiooni, tervishoidu ja 
pikaajalist hooldust, kaasavust ja 
juurdepääsetavust, sotsiaalse eesmärgiga 
kultuuri- ja loometegevust ning 
haavatavatele isikute, sealhulgas kolmanda 
riigi kodanike integreerimist;

süvalaiendatakse soolist võrdõiguslikkust 
ja naiste võrdset osalemist majanduses, 
eelkõige seoses töökohtade loomisega, 
eesmärgiga kaotada sooline hoolduslõhe, 
parandades kvaliteetsete hooldusteenuste 
kättesaadavust ja taskukohasust ESF+, 
ERFi, InvestEU, EAFRD kaudu ja 
ühiskonnas, oskusi, haridust, koolitust ja 
nimetatud valdkondadega seotud teenuseid, 
ettevõtlust, sotsiaaltaristut, sealhulgas 
tervise- ja haridustaristut ning sotsiaal- ja 
üliõpilaste eluasemeid, lastehoidu, 
sotsiaalset innovatsiooni, tervishoidu ja 
pikaajalist hooldust ning lastehoidu, 
kaasavust ja juurdepääsetavust, töö- ja 
eraelu tasakaalustamise meetmeid, 
sotsiaalse eesmärgiga kultuuri- ja 
loometegevust, põlvkondadevahelise 
mõistmise edendamist ning haavatavate 
isikute, sealhulgas puuetega inimeste, 
üksikvanemate, ebasoodsas sotsiaal-
majanduslikus olukorras olevate isikute, 
naiste, soolise vägivalla 
ohvrite/üleelanute, LGBTI-inimeste, 
etniliste vähemuste, romade, kolmanda 
riigi kodanike integreerimist ning 
vägivallaohvrite varjupaikade ja 
abitelefonide toetamist, pöörates erilist 
tähelepanu maa-, mägi-, 
äärepoolseimatele ja vähim arenenud 
piirkondadele;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) elutähtis taristu, nii füüsiline kui ka 
virtuaalne, sealhulgas taristuelemendid, 
mida loetakse elutähtsaks järgmistes 
valdkondades: energia, transport, 
keskkond, tervis, turvaline elektrooniline 
side, 5G, asjade internet, veebipõhised 
teenusplatvormid, turvaline 
pilvandmetöötlus, andmetöötlus ja -
salvestus, maksed ja finantstaristu, 
lennundus, kaitse, side, meedia, haridus ja 
koolitus, valimistaristu ja tundlikud 

ii) elutähtis taristu, nii füüsiline kui ka 
virtuaalne, sealhulgas taristuelemendid, 
mida loetakse elutähtsaks järgmistes 
valdkondades: energia, transport, 
keskkond, tervis, turvaline elektrooniline 
side, 5G, asjade internet, veebipõhised 
teenusplatvormid, turvaline 
pilvandmetöötlus, andmetöötlus ja -
salvestus, maksed ja finantstaristu, 
lennundus, kaitse, side, meedia, haridus ja 
koolitus, valimistaristu ja tundlikud 
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rajatised ning sellise elutähtsa taristu 
kasutamiseks vajalik maa ja kinnisvara;

rajatised ning sellise elutähtsa taristu 
kasutamiseks vajalik maa ja kinnisvara; 
nende elutähtsate taristute puhul tuleks 
arvestada soolist aspekti ja tagada, et 
nende taristute rakendamine ei toimuks 
kallutatult;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e – alapunkt vii – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui tegemist on investeeringutega 
kosmose- ja kaitsesektoris või 
küberturvalisuse valdkonnas ning teatavat 
liiki projektidega, millel on tegelik ja 
otsene mõju julgeolekule elutähtsates 
sektorites, ei tohi lõplikke vahendite 
saajaid kontrollida kolmas riik või 
kolmanda riigi üksused ning nende 
tegevjuhtkond peab asuma liidus, et kaitsta 
liidu ja selle liikmesriikide julgeolekut.

Juhul kui tegemist on investeeringutega 
kosmose- ja kaitsesektoris või 
küberturvalisuse valdkonnas ning teatavat 
liiki projektidega, millel on tegelik ja 
otsene mõju julgeolekule elutähtsates 
sektorites, ei tohi lõplikke vahendite 
saajaid kontrollida kolmas riik või 
kolmanda riigi üksused ning nende 
tegevjuhtkond peab asuma liidus, et kaitsta 
liidu ja selle liikmesriikide julgeolekut. 
Need investeeringud peavad olema 
kooskõlas soolise võrdõiguslikkusega 
kõigil tasanditel ja seda edendama.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid hinnatakse, et teha 
kindlaks, kas neil on keskkonna-, kliima- 
või sotsiaalne mõju. Kui toimingutel on 
nimetatud mõju, siis hinnatakse neid 
kliima, keskkonna ja sotsiaalse kestlikkuse 
seisukohast, et minimeerida kahjulikku 
mõju ning maksimeerida kliima-, 
keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme kasu. 
Selleks esitavad rahastamist taotlevad 
projektiarendajad asjakohast teavet lõikes 4 
osutatud suuniste alusel. Projekte, mis 

3. Rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid hinnatakse, et teha 
kindlaks, kas neil on keskkonna-, kliima- 
või sotsiaalne mõju, sealhulgas mõju, mis 
kahjustab naiste ja meeste 
võrdõiguslikkust tööturul. Kui toimingutel 
on nimetatud mõju, siis hinnatakse neid 
kliima, keskkonna, võrdõiguslikkuse ja 
sotsiaalse kestlikkuse seisukohast, et 
minimeerida kahjulikku mõju ning 
maksimeerida kliima-, keskkonna-, soolise 
võrdõiguslikkuse ja sotsiaalse mõõtme 
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jäävad alla suunistes kindlaks määratud 
suurust, ei hinnata. Projektid, mis ei ole 
kliimaeesmärkidega kooskõlas, ei ole 
käesoleva määruse alusel 
rahastamiskõlblikud. Kui rakenduspartner 
jõuab järeldusele, et kestlikkust ei ole vaja 
hinnata, peab ta seda investeeringute 
komiteele põhjendama.

kasu. Selleks esitavad rahastamist taotlevad 
projektiarendajad asjakohast teavet lõikes 4 
osutatud suuniste alusel. Projekte, mis 
jäävad alla suunistes kindlaks määratud 
suurust, ei hinnata. Projektid, mis ei ole 
kliimaeesmärkidega kooskõlas, ei ole 
käesoleva määruse alusel 
rahastamiskõlblikud. Kui rakenduspartner 
jõuab järeldusele, et kestlikkust ei ole vaja 
hinnata, peab ta seda investeeringute 
komiteele põhjendama.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) hinnata projektide sotsiaalset mõju, 
sealhulgas mõju soolisele 
võrdõiguslikkusele, teatavate piirkondade 
või elanikkonnarühmade sotsiaalsele 
kaasatusele ja selliste valdkondade ja 
sektorite majandusarengule, mida 
mõjutavad struktuursed probleemid, 
näiteks vajadus vähendada majanduse 
CO2-heidet;

c) hinnata projektide sotsiaalset mõju, 
sealhulgas mõju soolisele 
võrdõiguslikkusele tööturul, teatavate 
piirkondade või elanikkonnarühmade 
sotsiaalsele kaasatusele ja selliste 
valdkondade ja sektorite 
majandusarengule, mida mõjutavad 
struktuursed probleemid, näiteks vajadus 
vähendada majanduse CO2-heidet;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(da) teha kindlaks projektid, mis ei ole 
kooskõlas soolise võrdõiguslikkuse 
edendamise ning soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise ja sooteadliku 
eelarvestamise põhimõtetega;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. on kooskõlas soolise 
võrdõiguslikkuse, sooteadliku 
eelarvestamise ja soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise suunistega;

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nõuandekogu püüab tagada 
soolise tasakaalu järgmises koosseisus:

2. Nõuandekogu tagab soolise 
tasakaalu, mille puhul alaesindatud soo 
osakaal on vähemalt 40 %, järgmises 
koosseisus:

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi „InvestEU“ jaoks 
luuakse juhatus. Juhatus koosneb neljast 
komisjoni esindajast, kolmest EIP grupi 
esindajast ja kahest rakenduspartnerite (v.a 
EIP grupp) esindajast ning ühest 
eksperdist, kelle Euroopa Parlament 
nimetab hääleõiguseta liikmena. Euroopa 
Parlamendi poolt hääleõiguseta liikmena 
nimetatud ekspert ei küsi ega võta vastu 
juhiseid liidu institutsioonidelt, organitelt 
või asutustelt, ühegi liikmesriigi valitsuselt 
ega muudelt avalik-õiguslikelt või 
eraõiguslikelt organitelt ning on oma 
tegevuses täiesti sõltumatu. Ekspert täidab 
oma ülesandeid erapooletult ja InvestEU 
fondi huvides.

1. Programmi „InvestEU“ jaoks 
luuakse juhatus. Juhatus koosneb neljast 
komisjoni esindajast, kolmest EIP grupi 
esindajast ja kahest rakenduspartnerite (v.a 
EIP grupp) esindajast ning ühest 
eksperdist, kelle Euroopa Parlament 
nimetab hääleõiguseta liikmena, ja tagab 
juhatuse kui terviku koosseisus soolise 
tasakaalu. Euroopa Parlamendi poolt 
hääleõiguseta liikmena nimetatud ekspert 
ei küsi ega võta vastu juhiseid liidu 
institutsioonidelt, organitelt või asutustelt, 
ühegi liikmesriigi valitsuselt ega muudelt 
avalik-õiguslikelt või eraõiguslikelt 
organitelt ning on oma tegevuses täiesti 
sõltumatu. Ekspert täidab oma ülesandeid 
erapooletult ja InvestEU fondi huvides.

Muudatusettepanek 29
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kontrollib, kas muude 
rakenduspartnerite kui EIP kavandatud 
rahastamis- ja investeerimistoimingud on 
kooskõlas liidu õiguse ja poliitikaga.

1. Komisjon kontrollib, kas muude 
rakenduspartnerite kui EIP kavandatud 
rahastamis- ja investeerimistoimingud on 
kooskõlas liidu õiguse ja poliitikaga, kaasa 
arvatud soolise võrdõiguslikkuse 
põhimõttega.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 3 – punkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) soolise tasakaalu tagamiseks peaks 
investeeringute komitee võtma kohustuse 
võtta vastu strateegiad ja menetlused, et 
tagada komitees sooline tasakaal.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Näitajad, mille abil antakse aru 
artiklis 3 sätestatud programmi „InvestEU“ 
üld- ja konkreetsete eesmärkide 
saavutamisel tehtud edusammude kohta, on 
esitatud III lisas.

1. Näitajad, mille abil antakse aru 
artiklis 3 sätestatud programmi „InvestEU“ 
üld- ja konkreetsete eesmärkide 
saavutamisel tehtud edusammude kohta, on 
esitatud III lisas. Need peaksid kajastama 
sootundlikke andmeid ja olema võimaluse 
korral kavandatud sootundlikul viisil, 
mida kasutatakse soolise mõju 
hindamisel. Sel viisil hõlmab järelevalve 
ka lünki feminiseerunud sektorites ning 
käsitleb naiste ja meeste võrdseid 
võimalusi ja võrdset kohtlemist tööturul.

Muudatusettepanek 32
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 12 – alapunkt d – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tervishoid ja pikaajaline hooldus, 
sealhulgas kliinikud, haiglad, esmatasandi 
tervishoid, koduhooldusteenused ja 
kogukonnapõhine hooldus;

iii) tervishoid, lastehoid ja pikaajaline 
hooldus, sealhulgas riiklikud ja 
eraõiguslikud päevahoiukeskused, 
kliinikud, haiglad, esmatasandi tervishoid, 
koduhooldusteenused ja kogukonnapõhine 
hooldus;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 12 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) soolise võrdõiguslikkuse 
edendamise meetmed;

g) soolise võrdõiguslikkuse 
edendamise meetmed, sealhulgas naiste 
osalemine tööturul;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 12 – alapunkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) haavatavate isikute, sealhulgas 
kolmanda riigi kodanike integreerimine;

h) haavatavate isikute, sealhulgas 
puuetega inimeste, LGBTI+ inimeste ja 
kolmanda riigi kodanike integreerimine;


