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Muudatusettepanek 36
Klemen Grošelj
fraktsiooni Renew nimel
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Ettevõtja tasandi andmetel 
põhinevate komisjoni hinnangute järgi 
võivad COVID-19 pandeemiast tulenevad 
omakapitali taastamise vajadused olla 
2020. aastal ligikaudu 720 miljardit eurot. 
Summa võib suureneda, kui 
liikumispiirangud kehtivad eeldatust 
kauem või need tuleb nakkuspuhangu 
kordumise korral taaskehtestada. Kui 
kapitali puudujäägi probleemiga ei 
tegeleta, võib see tuua kaasa pikemaajalise 
investeeringute vähenemise ja tööpuuduse 
suurenemise. Kapitali puudujäägi mõju ei 
ole sektorite ja liikmesriikide kaupa 
ühesugune, tekitades ühtsel turul erinevusi. 
Lisaks on liikmesriikide suutlikkus anda 
riigiabi väga erinev.

(1) Ettevõtja tasandi andmetel 
põhinevate komisjoni hinnangute järgi 
võivad COVID-19 pandeemiast tulenevad 
omakapitali taastamise vajadused olla 
2020. aastal ligikaudu 720 miljardit eurot. 
Summa võib suureneda, kui 
liikumispiirangud kehtivad eeldatust 
kauem või need tuleb nakkuspuhangu 
kordumise korral taaskehtestada. Kui 
kapitali puudujäägi probleemiga ei 
tegeleta, võib see tuua kaasa pikemaajalise 
investeeringute vähenemise ja tööpuuduse 
suurenemise. Sellel oleks eriti negatiivne 
mõju Euroopa tööstuse keskmes olevatele 
VKEdele, kusjuures väiksemad 
investeeringud teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni tooksid kaasa tehnoloogilise 
taandarengu ja tehnoloogilise eelise 
kaotuse ülemaailmses konkurentsis. 
Kapitali puudujäägi mõju ei ole sektorite ja 
liikmesriikide kaupa ühesugune, tekitades 
ühtsel turul erinevusi ja moonutusi. Lisaks 
on liikmesriikide suutlikkus anda riigiabi 
väga erinev. Vahendite eraldamisel 
maksevõime toetamise 
rahastamisvahendist tuleks võimalikult 
suurel määral vältida negatiivset mõju 
siseturule.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Seán Kelly
fraktsiooni PPE nimel
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Ettevõtja tasandi andmetel 
põhinevate komisjoni hinnangute järgi 
võivad COVID-19 pandeemiast tulenevad 
omakapitali taastamise vajadused olla 
2020. aastal ligikaudu 720 miljardit eurot. 
Summa võib suureneda, kui 
liikumispiirangud kehtivad eeldatust 
kauem või need tuleb nakkuspuhangu 
kordumise korral taaskehtestada. Kui 
kapitali puudujäägi probleemiga ei 
tegeleta, võib see tuua kaasa pikemaajalise 
investeeringute vähenemise ja tööpuuduse 
suurenemise. Kapitali puudujäägi mõju ei 
ole sektorite ja liikmesriikide kaupa 
ühesugune, tekitades ühtsel turul erinevusi. 
Lisaks on liikmesriikide suutlikkus anda 
riigiabi väga erinev.

(1) Ettevõtja tasandi andmetel 
põhinevate komisjoni hinnangute järgi 
võivad COVID-19 pandeemiast tulenevad 
omakapitali taastamise vajadused olla 
2020. aastal ligikaudu 720 miljardit eurot. 
Summa võib suureneda, kui 
liikumispiirangud kehtivad eeldatust 
kauem või need tuleb nakkuspuhangu 
kordumise korral taaskehtestada. Kui 
kapitali puudujäägi probleemiga ei 
tegeleta, võib see tuua kaasa pikemaajalise 
investeeringute vähenemise ja tööpuuduse 
suurenemise ning tagajärjeks oleks suur 
mõju ELi konkurentsivõimele. Kapitali 
puudujäägi mõju ei ole sektorite ja 
liikmesriikide kaupa ühesugune, tekitades 
ühtsel turul erinevusi. Lisaks on 
liikmesriikide suutlikkus anda riigiabi väga 
erinev.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Ettevõtja tasandi andmetel 
põhinevate komisjoni hinnangute järgi 
võivad COVID-19 pandeemiast tulenevad 
omakapitali taastamise vajadused olla 
2020. aastal ligikaudu 720 miljardit eurot. 
Summa võib suureneda, kui 
liikumispiirangud kehtivad eeldatust 
kauem või need tuleb nakkuspuhangu 
kordumise korral taaskehtestada. Kui 
kapitali puudujäägi probleemiga ei 
tegeleta, võib see tuua kaasa pikemaajalise 
investeeringute vähenemise ja tööpuuduse 

(1) Ettevõtja tasandi andmetel 
põhinevate komisjoni hinnangute järgi 
võivad COVID-19 pandeemiast tulenevad 
omakapitali taastamise vajadused olla 
2020. aastal ligikaudu 720 miljardit eurot. 
Summa võib suureneda, kui 
liikumispiirangud kehtivad eeldatust 
kauem või need tuleb nakkuspuhangu 
kordumise korral taaskehtestada. Kui 
kapitali puudujäägi probleemiga ei 
tegeleta, võib see tuua kaasa pikemaajalise 
investeeringute vähenemise ja tööpuuduse 
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suurenemise. Kapitali puudujäägi mõju ei 
ole sektorite ja liikmesriikide kaupa 
ühesugune, tekitades ühtsel turul 
erinevusi. Lisaks on liikmesriikide 
suutlikkus anda riigiabi väga erinev.

suurenemise. Kapitali puudujäägi mõju ei 
ole sektorite ja liikmesriikide kaupa 
ühesugune, tekitades piirkonniti ja riigiti 
erinevusi. Lisaks on liikmesriikide 
suutlikkus anda riigiabi väga erinev.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Seán Kelly
fraktsiooni PPE nimel
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) COVID-19 pandeemial on olnud 
suur, äkiline ja ettenägematu mõju ELi 
majandusele, mis omakorda on olulisel 
määral takistanud ELi võimet teha 
poliitiliste prioriteetidega seotud 
edusamme, eelkõige Euroopa rohelise 
kokkuleppe ja sellega seotud eesmärkide 
osas, nagu kliimaeesmärgid, 
energiataristu arendamine, 
vesinikustrateegia jne, Euroopa digitaalse 
tuleviku kujundamise strateegia, VKEde 
strateegia kestliku ja digitaalse Euroopa 
kujundamiseks, uus tööstusstrateegia 
rohelise ja digitaalse Euroopa jaoks ning 
avatud strateegilise autonoomia 
saavutamine ELi konkurentsivõimelise ja 
kestliku majanduse jaoks. Maksevõime 
toetamise rahastamisvahend peaks olema 
oluline vahend, millega tagada, et nende 
poliitiliste eesmärkide suunas liikumist 
saaks jätkata ja/või kiirendada.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) Kui COVID-19 negatiivset 
majanduslikku mõju ei käsitleta, võib see 
ohustada jõupingutusi, mida ELis tehakse 
kliima-, energia- ja keskkonnaeesmärkide 
saavutamiseks. Maksevõime toetamise 
rahastamisvahend peaks aitama tagada 
nende eesmärkide saavutamisel pidevaid 
edusamme.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1b) Kooskõlas liidu kohustustega 
rakendada Pariisi kliimakokkulepet ja 
kestliku arengu eesmärke, peaks 
maksevõime toetamise rahastamisvahend 
aitama kliimameetmeid peavoolustada ja 
saavutada mitmeaastase 
finantsraamistiku (2021–2027) raames 
seatud kliimaküsimuste peavoolustamise 
30 % eesmärk, ning seetõttu peaks 
vähemalt 50 % EFSI rahastamisest 
maksevõime toetamise rahastamisvahendi 
raames aitama kaasa kliimameetmetele 
kooskõlas kliimaneutraalsuse 
saavutamisega hiljemalt 2040. aastaks.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Seán Kelly
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fraktsiooni PPE nimel
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1c) Maksevõime toetamise 
rahastamisvahendi esmane eesmärk peaks 
olema võimalikult paljude töökohtade 
säilitamine liidus, pakkudes poliitikast 
lähtuvat toetust kõigi liikmesriikide 
ettevõtetele, mis on muidu pikas 
perspektiivis elujõulised, ning 
võimaldades neil taastada suutlikkuse, 
tugevdada tootlikkust ja innovatsiooni 
ning edendada tööhõivet kogu liidus. 
Maksevõime toetamise 
rahastamisvahendist ei tohiks anda 
toetust tegevustele, mis ei ole liidu 
poliitikaga kooskõlas.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Klemen Grošelj
fraktsiooni Renew nimel
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) [Euroopa Liidu taasterahastu] 
määruse kohaselt ja selle alusel eraldatud 
vahendite piires tuleks Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fondi 
maksevõime toetamise komponendi raames 
võtta taaste ja vastupidavuse 
rahastamismeetmed, et leevendada 
COVID-19 kriisi seninägematut mõju. 
Selliste lisavahendite kasutamisel tuleks 
tagada [Euroopa Liidu taasterahastu] 
määruses ettenähtud tähtaegadest 

(2) [Euroopa Liidu taasterahastu] 
määruse kohaselt ja selle alusel eraldatud 
vahendite piires tuleks Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fondi 
maksevõime toetamise komponendi raames 
võtta taaste ja vastupidavuse 
rahastamismeetmed, et leevendada 
COVID-19 kriisi seninägematut mõju. 
Selliste lisavahendite kasutamisel tuleks 
tagada [Euroopa Liidu taasterahastu] 
määruses ettenähtud tähtaegadest 
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kinnipidamine. kinnipidamine, toetades seejuures 
tehnoloogilist progressi ja luues 
ettevõtetele turuvõimalusi, mis omakorda 
loob töökohti ja hoiab ära töötust.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Seán Kelly
fraktsiooni PPE nimel
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) [Euroopa Liidu taasterahastu] 
määruse kohaselt ja selle alusel eraldatud 
vahendite piires tuleks Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fondi 
maksevõime toetamise komponendi raames 
võtta taaste ja vastupidavuse 
rahastamismeetmed, et leevendada 
COVID-19 kriisi seninägematut mõju. 
Selliste lisavahendite kasutamisel tuleks 
tagada [Euroopa Liidu taasterahastu] 
määruses ettenähtud tähtaegadest 
kinnipidamine.

(2) [Euroopa Liidu taasterahastu] 
määruse kohaselt ja selle alusel eraldatud 
vahendite piires tuleks Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fondi 
maksevõime toetamise komponendi raames 
võtta taaste ja vastupidavuse 
rahastamismeetmed, et leevendada 
COVID-19 kriisi seninägematut 
majanduslikku mõju, keskendudes 
eelkõige VKEde toetamise abil töökohtade 
ja elatise säilimisele, kuna VKEd loovad 
ELis kolmest töökohast kaks. Selliste 
lisavahendite kasutamisel tuleks tagada 
[Euroopa Liidu taasterahastu] määruses 
ettenähtud tähtaegadest kinnipidamine.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Seán Kelly
fraktsiooni PPE nimel
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) EFSI on olnud eriti edukas nii 
era- kui ka avaliku sektori investeeringute 
kaasamisel rohkem kui 500 miljardi euro 
väärtuses alates 2020. aasta juunist ning 
toonud kasu ligikaudu 1,4 miljonile 
väikesele ja keskmise suurusega 
ettevõtjale (VKEd). Erasektori osalemine 
investeeringute kaasamises pärast 
COVID-19 pandeemiat on eriti oluline, et 
vähendada negatiivset mõju ELi 
majandusele, ning seetõttu peaks 
maksevõime toetamise rahastamisvahendi 
peamine eesmärk olema 
erainvesteeringute kaasamine.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Klemen Grošelj
fraktsiooni Renew nimel
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Selleks et võidelda COVID-19 
pandeemia ränkade majanduslike 
tagajärgedega liidus, tuleks ettevõtjatele, 
kellel on tekkinud pandeemia põhjustatud 
majanduskriisi tõttu raskused ning kellel ei 
ole võimalik saada piisavalt toetust 
turupõhise rahastamise või liikmesriikide 
võetud meetmete kaudu, kiiresti pakkuda 
maksevõime toetust maksevõime toetamise 
rahastamisvahendi kaudu, mis tuleks lisada 
EFSI kolmandaks komponendiks.

(3) Selleks et võidelda COVID-19 
pandeemia ränkade majanduslike 
tagajärgedega liidus, tuleks ettevõtjatele, 
eelkõige VKEdele ning eriti 
innovaatilistele ja tehnoloogiapõhistele 
mikro- ja pereäri üksustele, kellel on 
tekkinud pandeemia põhjustatud 
majanduskriisi tõttu raskused ning kellel ei 
ole võimalik saada piisavalt toetust 
turupõhise rahastamise või liikmesriikide 
võetud meetmete kaudu, kiiresti pakkuda 
maksevõime toetust maksevõime toetamise 
rahastamisvahendi kaudu, mis tuleks lisada 
EFSI kolmandaks komponendiks.

Or. en
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Muudatusettepanek 47
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Selleks et võidelda COVID-19 
pandeemia ränkade majanduslike 
tagajärgedega liidus, tuleks ettevõtjatele, 
kellel on tekkinud pandeemia põhjustatud 
majanduskriisi tõttu raskused ning kellel ei 
ole võimalik saada piisavalt toetust 
turupõhise rahastamise või liikmesriikide 
võetud meetmete kaudu, kiiresti pakkuda 
maksevõime toetust maksevõime toetamise 
rahastamisvahendi kaudu, mis tuleks lisada 
EFSI kolmandaks komponendiks.

(3) Selleks et võidelda COVID-19 
pandeemia ränkade majanduslike 
tagajärgedega liidus, tuleks ettevõtjatele ja 
eelkõige VKEdele, kellel on tekkinud 
pandeemia põhjustatud majanduskriisi tõttu 
raskused ning kellel ei ole võimalik saada 
piisavalt toetust turupõhise rahastamise või 
liikmesriikide võetud meetmete kaudu, 
kiiresti pakkuda maksevõime toetust 
maksevõime toetamise rahastamisvahendi 
kaudu, mis tuleks lisada EFSI kolmandaks 
komponendiks.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Jessica Stegrud
fraktsiooni ECR nimel
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Maksevõime toetamise 
rahastamisvahend on loodud COVID-19 
pandeemia majandusliku mõju 
ületamiseks. See on vahend, mille abil 
hoida ära elujõuliste ettevõtete pankrot, ja 
seega vahend, mille abil hoida ära ELi 
kodanike töötust. Vahendi eesmärk ei ole 
juhtida liikmesriikide majandust mingis 
muus suunas. Kõik maksevõime toetamise 
rahastamisvahendiga seoses võetavad 
meetmed on suunatud kõrgema töötuse 
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määra vältimisele.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Jessica Stegrud
fraktsiooni ECR nimel
Robert Roos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Maksevõime toetamise 
rahastamisvahendist toetatavad ettevõtjad 
peaksid olema asutatud ja tegutsema liidus, 
mis tähendab, et nende registrijärgne 
asukoht peaks olema mõnes liikmesriigis ja 
nad peaks tegutsema liidus selles mõttes, et 
nende sisuline tegevus ehk töötajad, 
tootmine, teadus- ja arendustegevus või 
muu äritegevus on liidus. Nende tegevus 
peaks toetama käesolevas määruses 
käsitletavaid eesmärke. Neil peaks olema 
elujõuline ärimudel ja nad ei tohiks olla 
riigiabi raamistiku7 mõistes raskustes juba 
2019. aasta lõpust. Toetus tuleks suunata 
toetuskõlblikele ettevõtjale, kes tegutsevad 
COVID-19 kriisist enim mõjutatud 
liikmesriikides ja sektorites ja/või kus riigi 
maksevõime toetuse kättesaadavus on 
piiratum.

(4) Maksevõime toetamise 
rahastamisvahendist toetatavad ettevõtjad 
peaksid olema asutatud ja tegutsema liidus, 
mis tähendab, et nende registrijärgne 
asukoht peaks olema mõnes liikmesriigis ja 
nad peaks tegutsema liidus selles mõttes, et 
nende sisuline tegevus ehk töötajad, 
tootmine, teadus- ja arendustegevus või 
muu äritegevus on liidus. Nende tegevus 
peaks toetama käesolevas määruses 
käsitletavaid eesmärke. Neil peaks olema 
elujõuline ärimudel ja nad ei tohiks olla 
riigiabi raamistiku7 mõistes raskustes juba 
2019. aasta lõpust. Toetus tuleks suunata 
toetuskõlblikele ettevõtjatele, kes 
tegutsevad COVID-19 kriisist enim 
mõjutatud liikmesriikides ja sektorites. 
EFSI juhatus peaks eelnevalt kindlaks 
määrama objektiivsed parameetrid ja 
toetuse kontsentratsioon peaks põhinema 
neil parameetritel. Parameetrid peaksid 
näitama COVID-19 pandeemia 
majandusliku mõju ulatust 
liikmesriikides. Need ei tohiks osutada 
liikmesriigi suutlikkusele anda ise 
riigiabi.

__________________ __________________
7 Nagu määratletud komisjoni 17. juuni 
2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi 
aluslepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki 
abi tunnistatakse siseturuga 

7 Nagu määratletud komisjoni 17. juuni 
2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi 
aluslepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki 
abi tunnistatakse siseturuga 
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kokkusobivaks) artikli 2 punktis 18 
(ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

kokkusobivaks) artikli 2 punktis 18 
(ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 50
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Maksevõime toetamise 
rahastamisvahendist toetatavad ettevõtjad 
peaksid olema asutatud ja tegutsema liidus, 
mis tähendab, et nende registrijärgne 
asukoht peaks olema mõnes liikmesriigis ja 
nad peaks tegutsema liidus selles mõttes, et 
nende sisuline tegevus ehk töötajad, 
tootmine, teadus- ja arendustegevus või 
muu äritegevus on liidus. Nende tegevus 
peaks toetama käesolevas määruses 
käsitletavaid eesmärke. Neil peaks olema 
elujõuline ärimudel ja nad ei tohiks olla 
riigiabi raamistiku7 mõistes raskustes juba 
2019. aasta lõpust. Toetus tuleks suunata 
toetuskõlblikele ettevõtjale, kes tegutsevad 
COVID-19 kriisist enim mõjutatud 
liikmesriikides ja sektorites ja/või kus riigi 
maksevõime toetuse kättesaadavus on 
piiratum.

(4) Maksevõime toetamise 
rahastamisvahendist toetatavad ettevõtjad, 
kellest enamik peaksid olema VKEd, 
peaksid olema asutatud ja tegutsema liidus, 
mis tähendab, et nende registrijärgne 
asukoht peaks olema mõnes liikmesriigis ja 
nad peaks tegutsema liidus selles mõttes, et 
nende sisuline tegevus ehk töötajad, 
tootmine, teadus- ja arendustegevus või 
muu äritegevus on liidus. Nad ei tohiks 
kuuluda kontserni, millel on 
tütarettevõtjaid, kel puudub tegelik 
majandustegevus riigis, mis on kantud 
koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide 
ELi loetellu6a, ning peaksid toetuse 
andmise ajal säilitama olulise tegevuse 
liidus. Samuti peaksid nad vajaduse 
korral peatama dividendide jagamise, 
tippjuhtidele boonuste maksmise ja 
aktsiate tagasiostmise kaheks aastaks 
pärast skeemist kasu saamist. Nende 
tegevus peaks toetama käesolevas 
määruses käsitletavaid eesmärke. Neil 
peaks olema elujõuline ärimudel ja nad ei 
tohiks olla riigiabi raamistiku7 mõistes 
raskustes juba 2019. aasta lõpust ning nad 
ei tohiks olla olnud seotud rahapesu, 
terrorismi rahastamise, maksustamise 
vältimise, maksupettuse ega maksudest 
kõrvalehoidumisega. Toetus tuleks 
suunata toetuskõlblikele ettevõtjale, kes 
tegutsevad COVID-19 kriisist ning kiiresti 
kasvavast töötuse määrast enim mõjutatud 
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liikmesriikides ja sektorites ja/või kus riigi 
maksevõime toetuse kättesaadavus on 
piiratum.

__________________ __________________
6a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52020
XG0227%2801%29

7 Nagu määratletud komisjoni 17. juuni 
2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 
(ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki 
abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks) artikli 2 punktis 18 
(ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

7 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52020
XG0227%2801%29

Or. en

Muudatusettepanek 51
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Maksevõime toetamise 
rahastamisvahendist toetatavad ettevõtjad 
peaksid olema asutatud ja tegutsema liidus, 
mis tähendab, et nende registrijärgne 
asukoht peaks olema mõnes liikmesriigis ja 
nad peaks tegutsema liidus selles mõttes, et 
nende sisuline tegevus ehk töötajad, 
tootmine, teadus- ja arendustegevus või 
muu äritegevus on liidus. Nende tegevus 
peaks toetama käesolevas määruses 
käsitletavaid eesmärke. Neil peaks olema 
elujõuline ärimudel ja nad ei tohiks olla 
riigiabi raamistiku7 mõistes raskustes juba 
2019. aasta lõpust. Toetus tuleks suunata 
toetuskõlblikele ettevõtjale, kes tegutsevad 
COVID-19 kriisist enim mõjutatud 
liikmesriikides ja sektorites ja/või kus riigi 
maksevõime toetuse kättesaadavus on 
piiratum.

(4) Maksevõime toetamise 
rahastamisvahendist toetatavad ettevõtjad 
peaksid olema asutatud ja tegutsema liidus, 
mis tähendab, et nende registrijärgne 
asukoht peaks olema mõnes liikmesriigis ja 
nad peaks tegutsema liidus selles mõttes, et 
nende sisuline tegevus ehk töötajad, 
tootmine, teadus- ja arendustegevus või 
muu äritegevus on liidus. Nende tegevus 
peaks toetama käesolevas määruses 
käsitletavaid eesmärke. Neil peaks olema 
elujõuline ärimudel ja nad ei tohiks olla 
riigiabi raamistiku7 mõistes raskustes juba 
2019. aasta lõpust. Samuti peaksid nad 
järgima liidu sotsiaalseid ja 
keskkonnaalaseid standardeid ja 
õigusakte. Toetus tuleks suunata 
toetuskõlblikele ettevõtjale, kes tegutsevad 
COVID-19 kriisist enim mõjutatud 
liikmesriikides ja sektorites ja/või kus riigi 
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maksevõime toetuse kättesaadavus on 
piiratum. Maksevõime toetamise 
rahastamisvahend, nagu ka kõik teised 
erakorralised avaliku sektori 
toetusmeetmed, ei sobi kokku 
maksuparadiiside, aktsiate tagasiostmise, 
aktsionäridele dividendide maksmise ega 
juhtivtöötajate boonuste maksmisega.

__________________ __________________
7 Nagu määratletud komisjoni 17. juuni 
2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi 
aluslepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki 
abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks) artikli 2 punktis 18 
(ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

7 Nagu määratletud komisjoni 17. juuni 
2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi 
aluslepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki 
abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks) artikli 2 punktis 18 
(ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 52
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Maksevõime toetamise 
rahastamisvahendist toetatavad ettevõtjad 
peaksid olema asutatud ja tegutsema liidus, 
mis tähendab, et nende registrijärgne 
asukoht peaks olema mõnes liikmesriigis ja 
nad peaks tegutsema liidus selles mõttes, et 
nende sisuline tegevus ehk töötajad, 
tootmine, teadus- ja arendustegevus või 
muu äritegevus on liidus. Nende tegevus 
peaks toetama käesolevas määruses 
käsitletavaid eesmärke. Neil peaks olema 
elujõuline ärimudel ja nad ei tohiks olla 
riigiabi raamistiku7 mõistes raskustes juba 
2019. aasta lõpust. Toetus tuleks suunata 
toetuskõlblikele ettevõtjale, kes tegutsevad 
COVID-19 kriisist enim mõjutatud 
liikmesriikides ja sektorites ja/või kus riigi 
maksevõime toetuse kättesaadavus on 

(4) Maksevõime toetamise 
rahastamisvahendist toetatavad ettevõtjad 
peaksid olema asutatud ja tegutsema liidus, 
mis tähendab, et nende registrijärgne 
asukoht peaks olema mõnes liikmesriigis ja 
nad peaks tegutsema liidus selles mõttes, et 
nende sisuline tegevus ehk töötajad, 
tootmine, teadus- ja arendustegevus või 
muu äritegevus on liidus. Nende tegevus 
peaks toetama käesolevas määruses 
käsitletavaid eesmärke. Neil peaks olema 
elujõuline ärimudel ja nad ei tohiks olla 
riigiabi raamistiku7 mõistes raskustes juba 
2019. aasta lõpust. Mikro- või 
väikeettevõtjad võivad olla olnud 
raskustes juba 31. detsembri 2019. aasta 
seisuga, tingimusel et nende suhtes ei 
kohaldata siseriikliku õiguse kohaselt 
kõiki võlakohustusi hõlmavat 
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piiratum. maksejõuetusmenetlust ning et nad ei ole 
saanud päästmis- ega ümberkorraldusabi. 
Toetus tuleks suunata toetuskõlblikele 
ettevõtjale, kes tegutsevad COVID-19 
kriisist enim mõjutatud liikmesriikides ja 
sektorites ja/või kus riigi maksevõime 
toetuse kättesaadavus on piiratum.

__________________ __________________
7 Nagu määratletud komisjoni 17. juuni 
2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi 
aluslepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki 
abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks) artikli 2 punktis 18 
(ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

7 Nagu määratletud komisjoni 17. juuni 
2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi 
aluslepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki 
abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks) artikli 2 punktis 18 
(ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

Or. en

Selgitus

Maksevõime toetamise rahastamisvahend on loodud vastavalt COVID-19 kontekstis 
majanduse toetamiseks mõeldud riigiabi meetmete ajutise raamistiku tingimustele (teatis 
C(2020) 1863). Raamistiku viimase muutmisega (29. juuni 2020. aasta teatis C(2020) 4509) 
laiendatakse selle kohaldamisala ka isegi enne 31. detsembrit 2019 raskustes olnud mikro- ja 
väikeettevõtjatele. Seepärast oleks asjakohane jätkata maksevõime toetamise 
rahastamisvahendi puhul samade sätete kohaldamist.

Muudatusettepanek 53
Klemen Grošelj, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie Hayer, Susana 
Solís Pérez, Bart Groothuis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Maksevõime toetamise 
rahastamisvahendist toetatavad ettevõtjad 
peaksid olema asutatud ja tegutsema liidus, 
mis tähendab, et nende registrijärgne 
asukoht peaks olema mõnes liikmesriigis ja 
nad peaks tegutsema liidus selles mõttes, et 
nende sisuline tegevus ehk töötajad, 
tootmine, teadus- ja arendustegevus või 
muu äritegevus on liidus. Nende tegevus 
peaks toetama käesolevas määruses 

(4) Maksevõime toetamise 
rahastamisvahendist toetatavad ettevõtjad 
peaksid olema asutatud ja tegutsema liidus, 
mis tähendab, et nende registrijärgne 
asukoht peaks olema mõnes liikmesriigis ja 
nad peaks tegutsema liidus selles mõttes, et 
nende sisuline tegevus ehk töötajad, 
tootmine, teadus- ja arendustegevus või 
muu äritegevus on liidus. Nende tegevus 
peaks toetama käesolevas määruses 
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käsitletavaid eesmärke. Neil peaks olema 
elujõuline ärimudel ja nad ei tohiks olla 
riigiabi raamistiku7 mõistes raskustes juba 
2019. aasta lõpust. Toetus tuleks suunata 
toetuskõlblikele ettevõtjale, kes tegutsevad 
COVID-19 kriisist enim mõjutatud 
liikmesriikides ja sektorites ja/või kus riigi 
maksevõime toetuse kättesaadavus on 
piiratum.

käsitletavaid eesmärke. Neil peaks olema 
elujõuline ärimudel, sealhulgas 
intellektuaalomand ja/või tugev 
tehnoloogiaalase teadus- ja arendustöö 
suutlikkus ja nad ei tohiks olla riigiabi 
raamistiku7 mõistes raskustes juba 
2019. aasta lõpust. Toetus tuleks suunata 
toetuskõlblikele ettevõtjale, kes tegutsevad 
COVID-19 kriisist enim mõjutatud 
liikmesriikides ja sektorites ja/või kus riigi 
maksevõime toetuse kättesaadavus on 
piiratum.

__________________ __________________
7 Nagu määratletud komisjoni 17. juuni 
2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi 
aluslepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki 
abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks) artikli 2 punktis 18 
(ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

7 Nagu määratletud komisjoni 17. juuni 
2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi 
aluslepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki 
abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks) artikli 2 punktis 18 
(ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 54
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Maksevõime toetamise 
rahastamisvahendist toetatavad ettevõtjad 
peaksid olema asutatud ja tegutsema liidus, 
mis tähendab, et nende registrijärgne 
asukoht peaks olema mõnes liikmesriigis ja 
nad peaks tegutsema liidus selles mõttes, et 
nende sisuline tegevus ehk töötajad, 
tootmine, teadus- ja arendustegevus või 
muu äritegevus on liidus. Nende tegevus 
peaks toetama käesolevas määruses 
käsitletavaid eesmärke. Neil peaks olema 
elujõuline ärimudel ja nad ei tohiks olla 
riigiabi raamistiku7 mõistes raskustes juba 
2019. aasta lõpust. Toetus tuleks suunata 
toetuskõlblikele ettevõtjale, kes tegutsevad 

(4) Maksevõime toetamise 
rahastamisvahendist toetatavad ettevõtjad 
peaksid olema asutatud ja tegutsema liidus, 
mis tähendab, et nende registrijärgne 
asukoht peaks olema mõnes liikmesriigis ja 
nad peaks tegutsema liidus selles mõttes, et 
nende sisuline tegevus ehk töötajad, 
tootmine, teadus- ja arendustegevus või 
muu äritegevus on liidus. Nende tegevus 
peaks toetama käesolevas määruses 
käsitletavaid eesmärke. Neil peaks olema 
elujõuline ärimudel ja nad ei tohiks olla 
riigiabi raamistiku7 mõistes raskustes juba 
2019. aasta lõpust, välja arvatud juhul, kui 
nende raskusi on süvendanud COVID-19 
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COVID-19 kriisist enim mõjutatud 
liikmesriikides ja sektorites ja/või kus riigi 
maksevõime toetuse kättesaadavus on 
piiratum.

puhang. Toetus tuleks suunata 
toetuskõlblikele ettevõtjale, kes tegutsevad 
COVID-19 kriisist enim mõjutatud 
liikmesriikides ja sektorites ja/või kus riigi 
maksevõime toetuse kättesaadavus on 
piiratum.

__________________ __________________
7 Nagu määratletud komisjoni 17. juuni 
2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi 
aluslepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki 
abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks) artikli 2 punktis 18 
(ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

7 Nagu määratletud komisjoni 17. juuni 
2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi 
aluslepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki 
abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks) artikli 2 punktis 18 
(ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 55
Seán Kelly
fraktsiooni PPE nimel
Pernille Weiss

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Maksevõime toetamise 
rahastamisvahendist toetatavad ettevõtjad 
peaksid olema asutatud ja tegutsema liidus, 
mis tähendab, et nende registrijärgne 
asukoht peaks olema mõnes liikmesriigis ja 
nad peaks tegutsema liidus selles mõttes, et 
nende sisuline tegevus ehk töötajad, 
tootmine, teadus- ja arendustegevus või 
muu äritegevus on liidus. Nende tegevus 
peaks toetama käesolevas määruses 
käsitletavaid eesmärke. Neil peaks olema 
elujõuline ärimudel ja nad ei tohiks olla 
riigiabi raamistiku7 mõistes raskustes juba 
2019. aasta lõpust. Toetus tuleks suunata 
toetuskõlblikele ettevõtjale, kes tegutsevad 
COVID-19 kriisist enim mõjutatud 
liikmesriikides ja sektorites ja/või kus riigi 
maksevõime toetuse kättesaadavus on 

(4) Maksevõime toetamise 
rahastamisvahendist toetatavad ettevõtjad 
peaksid olema asutatud ja tegutsema liidus, 
mis tähendab, et nende registrijärgne 
asukoht peaks olema mõnes liikmesriigis ja 
nad peaks tegutsema liidus selles mõttes, et 
nende sisuline tegevus ehk töötajad, 
tootmine, teadus- ja arendustegevus või 
muu äritegevus on liidus. Nende tegevus 
peaks toetama käesolevas määruses 
käsitletavaid eesmärke. Neil peaks olema 
elujõuline ärimudel ja nad ei tohiks olla 
riigiabi raamistiku7 mõistes raskustes juba 
2019. aasta lõpust. Toetus tuleks suunata 
toetuskõlblikele ettevõtjale, kes on 
COVID-19 kriisist enim mõjutatud ja/või 
kus riigi maksevõime toetuse 
kättesaadavus on piiratum, tagades 
seejuures liidus tasakaalustatud 
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piiratum. geograafilise jaotuse.

__________________ __________________
7 Nagu määratletud komisjoni 17. juuni 
2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi 
aluslepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki 
abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks) artikli 2 punktis 18 
(ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

7 Nagu määratletud komisjoni 17. juuni 
2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi 
aluslepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki 
abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks) artikli 2 punktis 18 
(ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 56
Seán Kelly
fraktsiooni PPE nimel
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad (VKEd) on liidu majanduse 
selgroog ning neil on keskne roll 
töökohtadel põhineva majanduse 
taastamisel. COVID-19 kriis mõjutas aga 
eriti VKEsid – väidetavalt kuni 90 % ELi 
VKEdest kannatas majanduslikult, 
eelkõige teenustesektoris, tootmises, 
ehituses, turismis ning kultuuri- ja 
loomesektoris. Maksevõime toetamise 
rahastamisvahend on osa liidu 
strateegilisest majanduse taastamise 
poliitikast, mis keskendub inimeste 
võimalikult kiirele tööle naasmisele, 
pakkudes eelkõige VKEdele piisavat 
toetust.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Seán Kelly
fraktsiooni PPE nimel
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Pernille Weiss

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4b) Maksevõime toetamise 
rahastamisvahendist antava toetuse 
eesmärk peaks olema säilitada ELi 
turgude tõhusus ja konkurentsivõime. 
Vahendiga tuleks vältida olukorda, kus 
tugevamas turupositsioonis olevad 
äriühingud saaksid kindlustada oma 
konkurentide üle turgu valitseva seisundi. 
Juhatus peaks seetõttu tagama, et 
maksevõime toetamise 
rahastamisvahendiga välditakse turu 
kontsentratsioonile kaasaaitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Jessica Stegrud
fraktsiooni ECR nimel
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Eeldatavasti kaasab maksevõime 
toetamise komponendi raames antav ELi 
tagatis reaalmajandusse investeeringuid 
kuni 300 000 000 000 eurot.

(7) Eeldatavasti kaasab maksevõime 
toetamise komponendi raames antav ELi 
tagatis reaalmajandusse investeeringuid 
kuni 300 000 000 000 eurot. Maksevõime 
toetamise rahastamisvahend aitab 
investeerida reaalmajandusse. 
Maksevõime toetamise rahastamisvahend 
ei tohi mingil viisil aidata kaasa 
olemasolevate võlgade 
refinantseerimisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 59
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Toetus tuleks välja maksta 
paindlikul viisil, arvestades, et eri 
liikmesriigid vajavad erinevaid lahendusi. 
Need peaksid hõlmama muu hulgas EIP 
grupi rahastamist või tagatist või 
investeeringut olemasolevatesse 
sõltumatult hallatavatesse fondidesse või 
eriotstarbelistesse vahenditesse, mis 
omakorda investeerivad kõlblikesse 
ettevõtjatesse. Toetuse võiks ka suunata 
äsja loodud sõltumatult hallatavate fondide, 
sealhulgas esimest korda koostööd tegevate 
fondivalitsejate („first-time teams“) kaudu, 
või eriotstarbeliste vahendite kaudu, mis on 
loodud Euroopa, piirkondlikul või riigi 
tasandil, et saada ELi tagatis ja seejärel 
investeerida kõlblikesse ettevõtjatesse. ELi 
tagatist võiks kasutada ka riigiabi 
eeskirjade kohaselt liikmesriigi tugipanga 
või finantseerimisasutuse sekkumise 
tagamiseks või rahastamiseks koos 
toetuskõlblikke ettevõtjaid toetavate 
erainvestoritega. Vältida tuleks 
põhjendamatuid konkurentsimoonutusi 
siseturul.

(8) EIP ja komisjon peaksid võtma 
teabevahetus- ja tehnilise abi meetmeid, et 
toetada maksevõime toetamise 
rahastamisvahendist antava toetuse 
laialdast levitamist ja kasutamist, eelkõige 
VKEde poolt. Toetus tuleks välja maksta 
paindlikul viisil, arvestades, et eri 
liikmesriigid vajavad erinevaid lahendusi. 
Need peaksid hõlmama muu hulgas EIP 
grupi rahastamist või tagatist või 
investeeringut olemasolevatesse 
sõltumatult hallatavatesse fondidesse või 
eriotstarbelistesse vahenditesse, mis 
omakorda investeerivad kõlblikesse 
ettevõtjatesse. Toetuse võiks ka suunata 
äsja loodud sõltumatult hallatavate fondide, 
sealhulgas esimest korda koostööd tegevate 
fondivalitsejate („first-time teams“) kaudu, 
või eriotstarbeliste vahendite kaudu, mis on 
loodud Euroopa, piirkondlikul või riigi 
tasandil, et saada ELi tagatis ja seejärel 
investeerida kõlblikesse ettevõtjatesse. ELi 
tagatist võiks kasutada ka riigiabi 
eeskirjade kohaselt liikmesriigi tugipanga 
või finantseerimisasutuse sekkumise 
tagamiseks või rahastamiseks koos 
toetuskõlblikke ettevõtjaid toetavate 
erainvestoritega. Vältida tuleks 
põhjendamatuid konkurentsimoonutusi 
siseturul. Ühe aasta jooksul pärast 
maksevõime toetamise rahastamisvahendi 
kasutuselevõttu peaks komisjon hindama 
selle vahendi tulemuslikkust ja 
asjakohasust selle peamiste eesmärkide 
saavutamisel, sealhulgas vahendi mõju 
liidu kliimaeesmärkide saavutamisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 60
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Toetus tuleks välja maksta 
paindlikul viisil, arvestades, et eri 
liikmesriigid vajavad erinevaid lahendusi. 
Need peaksid hõlmama muu hulgas EIP 
grupi rahastamist või tagatist või 
investeeringut olemasolevatesse 
sõltumatult hallatavatesse fondidesse või 
eriotstarbelistesse vahenditesse, mis 
omakorda investeerivad kõlblikesse 
ettevõtjatesse. Toetuse võiks ka suunata 
äsja loodud sõltumatult hallatavate fondide, 
sealhulgas esimest korda koostööd tegevate 
fondivalitsejate („first-time teams“) kaudu, 
või eriotstarbeliste vahendite kaudu, mis on 
loodud Euroopa, piirkondlikul või riigi 
tasandil, et saada ELi tagatis ja seejärel 
investeerida kõlblikesse ettevõtjatesse. ELi 
tagatist võiks kasutada ka riigiabi 
eeskirjade kohaselt liikmesriigi tugipanga 
või finantseerimisasutuse sekkumise 
tagamiseks või rahastamiseks koos 
toetuskõlblikke ettevõtjaid toetavate 
erainvestoritega. Vältida tuleks 
põhjendamatuid konkurentsimoonutusi 
siseturul.

(8) Toetus tuleks välja maksta 
paindlikul viisil, arvestades, et eri 
liikmesriigid vajavad erinevaid lahendusi. 
Need peaksid hõlmama muu hulgas EIP 
grupi rahastamist või tagatist või 
investeeringut olemasolevatesse 
sõltumatult hallatavatesse fondidesse või 
eriotstarbelistesse vahenditesse, mis 
omakorda investeerivad kõlblikesse 
ettevõtjatesse. Toetuse võiks ka suunata 
äsja loodud sõltumatult hallatavate fondide, 
sealhulgas esimest korda koostööd tegevate 
fondivalitsejate („first-time teams“) kaudu, 
või eriotstarbeliste vahendite kaudu, mis on 
loodud Euroopa, piirkondlikul või riigi 
tasandil, et saada ELi tagatis ja seejärel 
investeerida kõlblikesse ettevõtjatesse. ELi 
tagatist võiks kasutada ka riigiabi 
eeskirjade kohaselt liikmesriigi tugipanga 
või finantseerimisasutuse sekkumise 
tagamiseks või rahastamiseks koos 
toetuskõlblikke ettevõtjaid toetavate 
erainvestoritega. Vältida tuleks 
põhjendamatuid konkurentsimoonutusi 
siseturul. Pikaajaline keskendumine 
konkurentsivõimele ja turupõhistele 
lähenemisviisidele ei ole aga suutnud 
vähendada liikmesriikide ja piirkondade 
vahelisi erinevusi, mis põhjustab paljude 
töökohtade kadumist ja suurendab tervete 
piirkondade deindustrialiseerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Klemen Grošelj
fraktsiooni Renew nimel
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Valérie Hayer, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Bart Groothuis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Toetus tuleks välja maksta 
paindlikul viisil, arvestades, et eri 
liikmesriigid vajavad erinevaid lahendusi. 
Need peaksid hõlmama muu hulgas EIP 
grupi rahastamist või tagatist või 
investeeringut olemasolevatesse 
sõltumatult hallatavatesse fondidesse või 
eriotstarbelistesse vahenditesse, mis 
omakorda investeerivad kõlblikesse 
ettevõtjatesse. Toetuse võiks ka suunata 
äsja loodud sõltumatult hallatavate fondide, 
sealhulgas esimest korda koostööd tegevate 
fondivalitsejate („first-time teams“) kaudu, 
või eriotstarbeliste vahendite kaudu, mis on 
loodud Euroopa, piirkondlikul või riigi 
tasandil, et saada ELi tagatis ja seejärel 
investeerida kõlblikesse ettevõtjatesse. ELi 
tagatist võiks kasutada ka riigiabi 
eeskirjade kohaselt liikmesriigi tugipanga 
või finantseerimisasutuse sekkumise 
tagamiseks või rahastamiseks koos 
toetuskõlblikke ettevõtjaid toetavate 
erainvestoritega. Vältida tuleks 
põhjendamatuid konkurentsimoonutusi 
siseturul.

(8) Toetus tuleks välja maksta 
paindlikul viisil, arvestades, et eri 
liikmesriigid vajavad erinevaid lahendusi. 
Väljamaksmisel tuleks samuti välistada 
kulud või vähemalt minimeerida kulude 
mõju võimalikele maksevõime toetamise 
rahastamisvahendist kasusaajatele, 
eelkõige mikro- ja väikeettevõtetele ning 
VKEdele üldiselt, mis heidutaks või 
takistaks neid maksevõime toetamise 
rahastamisvahendit kasutamast. Need 
peaksid hõlmama muu hulgas EIP grupi 
rahastamist või tagatist või investeeringut 
olemasolevatesse sõltumatult 
hallatavatesse fondidesse või 
eriotstarbelistesse vahenditesse, mis 
omakorda investeerivad kõlblikesse 
ettevõtjatesse. Toetuse võiks ka suunata 
äsja loodud sõltumatult hallatavate fondide, 
sealhulgas esimest korda koostööd tegevate 
fondivalitsejate („first-time teams“) kaudu, 
või eriotstarbeliste vahendite kaudu, mis on 
loodud Euroopa, piirkondlikul või riigi 
tasandil, et saada ELi tagatis ja seejärel 
investeerida kõlblikesse ettevõtjatesse. ELi 
tagatist võiks kasutada ka riigiabi 
eeskirjade kohaselt liikmesriigi tugipanga 
või finantseerimisasutuse sekkumise 
tagamiseks või rahastamiseks koos 
toetuskõlblikke ettevõtjaid toetavate 
erainvestoritega. Vältida tuleks 
põhjendamatuid konkurentsimoonutusi 
siseturul.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8a) Tõeliselt võrdset, kestlikku ja 
õiglast tööstusarengut, sealhulgas 
kvaliteetseid töökohti ning 
kaugeleulatuvaid sotsiaalseid ja 
keskkonnaalaseid eesmärke saab tagada 
üksnes tugev riiklik tööstusstrateegia;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Klemen Grošelj, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie Hayer, Susana 
Solís Pérez, Bart Groothuis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Aktsiafondid, eriotstarbelised 
vahendid, investeerimisplatvormid ja 
liikmesriikide tugipangad ja 
finantseerimisasutused peaksid andma 
kõlblikele ettevõtjatele omakapitali või 
kvaasiomakapitali (näiteks hübriidlaenud, 
eelisaktsiad või konverteeritav 
omakapital), kuid mitte üksustele, mis 
sihivad varade väljaostmist (või 
asenduskapitali) odava ülesostmise 
eesmärgil.

(9) Aktsiafondid, eriotstarbelised 
vahendid, investeerimisplatvormid ja 
liikmesriikide tugipangad ja 
finantseerimisasutused peaksid andma 
kõlblikele ettevõtjatele omakapitali või 
kvaasiomakapitali (näiteks hübriidlaenud, 
eelisaktsiad või konverteeritav 
omakapital), kuid mitte üksustele, mis 
sihivad varade väljaostmist (või 
asenduskapitali) odava ülesostmise 
eesmärgil. Komisjon peaks tegema 
korrapärast järelevalvet rahaliste 
vahendite kasutamise üle ja seda 
kontrollima ning võtma vajalikke 
meetmeid, et karistada osalejaid rahaliste 
vahendite väärkasutamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Seán Kelly
fraktsiooni PPE nimel
Pernille Weiss, Markus Pieper, Jens Gieseke, Henna Virkkunen



PE655.703v01-00 24/77 AM\1210357ET.docx

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Aktsiafondid, eriotstarbelised 
vahendid, investeerimisplatvormid ja 
liikmesriikide tugipangad ja 
finantseerimisasutused peaksid andma 
kõlblikele ettevõtjatele omakapitali või 
kvaasiomakapitali (näiteks hübriidlaenud, 
eelisaktsiad või konverteeritav omakapital), 
kuid mitte üksustele, mis sihivad varade 
väljaostmist (või asenduskapitali) odava 
ülesostmise eesmärgil.

(9) Aktsiafondid, eriotstarbelised 
vahendid, investeerimisplatvormid ja 
liikmesriikide tugipangad ja 
finantseerimisasutused peaksid andma 
kõlblikele ettevõtjatele omakapitali või 
kvaasiomakapitali (näiteks hübriidlaenud, 
eelisaktsiad, konverteeritav omakapital, 
allutatud laenud, tagasimakstavad 
ettemaksed, passiivne osalus ja muud 
vahendid, mis on VKEde maksevõime 
toetamiseks eriti sobivad), kuid mitte 
üksustele, mis sihivad varade väljaostmist 
(või asenduskapitali) odava ülesostmise 
eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Aktsiafondid, eriotstarbelised 
vahendid, investeerimisplatvormid ja 
liikmesriikide tugipangad ja 
finantseerimisasutused peaksid andma 
kõlblikele ettevõtjatele omakapitali või 
kvaasiomakapitali (näiteks hübriidlaenud, 
eelisaktsiad või konverteeritav 
omakapital), kuid mitte üksustele, mis 
sihivad varade väljaostmist (või 
asenduskapitali) odava ülesostmise 
eesmärgil.

(9) Aktsiafondid, finantstehnoloogia 
ettevõtted, riskifondid, eriotstarbelised 
vahendid, investeerimisplatvormid ja 
liikmesriikide tugipangad ja 
finantseerimisasutused peaksid andma 
kõlblikele ettevõtjatele omakapitali või 
kvaasiomakapitali (näiteks hübriidlaenud, 
eelisaktsiad või konverteeritav 
omakapital), kuid mitte üksustele, mis 
sihivad varade väljaostmist (või 
asenduskapitali) odava ülesostmise 
eesmärgil.

Or. en
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Muudatusettepanek 66
Jessica Stegrud
fraktsiooni ECR nimel
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Aktsiafondid, eriotstarbelised 
vahendid, investeerimisplatvormid ja 
liikmesriikide tugipangad ja 
finantseerimisasutused peaksid andma 
kõlblikele ettevõtjatele omakapitali või 
kvaasiomakapitali (näiteks hübriidlaenud, 
eelisaktsiad või konverteeritav 
omakapital), kuid mitte üksustele, mis 
sihivad varade väljaostmist (või 
asenduskapitali) odava ülesostmise 
eesmärgil.

(9) Aktsiafondid, eriotstarbelised 
vahendid, investeerimisplatvormid ja 
liikmesriikide tugipangad ja 
finantseerimisasutused peaksid andma 
kõlblikele ettevõtjatele omakapitali või 
kvaasiomakapitali (näiteks hübriidlaenud, 
eelisaktsiad või konverteeritav 
omakapital), kuid mitte üksustele, mis 
sihivad varade väljaostmist või 
asenduskapitali.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Jessica Stegrud
fraktsiooni ECR nimel
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Rahastamis- ja 
investeerimistoimingud tuleks viia 
kooskõlla liidu praeguste poliitiliste 
prioriteetidega, nagu Euroopa roheline 
kokkulepe ja strateegia „Euroopa 
digitaalse tuleviku kujundamine“. Meede 
tuleks suunata ka piiriülese tegevuse 
toetamisele.

(10) Rahastamis- ja 
investeerimistoimingud tuleks viia 
kooskõlla liidu praeguste poliitiliste 
prioriteetidega.

Or. en
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Muudatusettepanek 68
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Rahastamis- ja 
investeerimistoimingud tuleks viia 
kooskõlla liidu praeguste poliitiliste 
prioriteetidega, nagu Euroopa roheline 
kokkulepe ja strateegia „Euroopa 
digitaalse tuleviku kujundamine“. Meede 
tuleks suunata ka piiriülese tegevuse 
toetamisele.

(10) Rahastamis- ja 
investeerimistoimingud peaksid olema 
kooskõlas määruses (EL) 2020/852 
[taksonoomiamäärus] sätestatud 
kriteeriumidega, sealhulgas põhimõttega 
mitte tekitada olulist kahju, ning olema 
kooskõlas liidu praeguste poliitiliste 
prioriteetidega, eelkõige liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärkidega ning kliimaseaduse 
[xxx] sätete, sotsiaalõiguste samba ja 
kestliku arengu eesmärkidega, samuti 
Euroopa rohelise kokkuleppe, Euroopa 
uue tööstusstrateegia, VKEde strateegiaga 
kestliku ja digitaalse Euroopa 
kujundamiseks ning strateegiaga 
„Euroopa digitaalse tuleviku 
kujundamine“. Meede tuleks suunata ka 
piiriülese tegevuse toetamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Seán Kelly
fraktsiooni PPE nimel
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Rahastamis- ja 
investeerimistoimingud tuleks viia 
kooskõlla liidu praeguste poliitiliste 
prioriteetidega, nagu Euroopa roheline 
kokkulepe ja strateegia „Euroopa digitaalse 
tuleviku kujundamine“. Meede tuleks 

(10) Rahastamis- ja 
investeerimistoimingud tuleks viia 
kooskõlla liidu praeguste poliitiliste 
prioriteetidega, nagu Euroopa roheline 
kokkulepe, strateegia „Euroopa digitaalse 
tuleviku kujundamine“, VKEde strateegia 
kestliku ja digitaalse Euroopa 
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suunata ka piiriülese tegevuse toetamisele. kujundamiseks ja uus tööstusstrateegia 
keskkonnahoidliku ja digitaalse Euroopa 
jaoks. Meede tuleks suunata ka piiriülese 
tegevuse toetamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Rahastamis- ja 
investeerimistoimingud tuleks viia 
kooskõlla liidu praeguste poliitiliste 
prioriteetidega, nagu Euroopa roheline 
kokkulepe ja strateegia „Euroopa digitaalse 
tuleviku kujundamine“. Meede tuleks 
suunata ka piiriülese tegevuse toetamisele.

(10) Rahastamis- ja 
investeerimistoimingud tuleks viia 
kooskõlla liidu praeguste poliitiliste 
prioriteetidega, nagu Euroopa roheline 
kokkulepe, Euroopa sotsiaalõiguste 
sammas, Euroopa sotsiaalharta 
(muudetud) ja strateegia „Euroopa 
digitaalse tuleviku kujundamine“. Meede 
tuleks suunata ka piiriülese tegevuse 
toetamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Suurettevõtjad, kes saavad 
maksevõime toetamise 
rahastamisvahendist kasu, peaksid olema 
kohustatud võtma vastu siduvad 
üleminekukavad, milles selgitatakse, 
kuidas nad kooskõlastavad oma 
majandustegevuse liidu 
kliimaeesmärkidega ning aitavad kaasa 
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paremale ringmajandusele ja 
bioloogiliselt mitmekesisemale 
ökosüsteemile. Üleminekukavad peaksid 
hõlmama kestlikkusriskiga seotud 
asjakohast juhtimist ja tagama, et kõiki 
tulevasi kapitalikulutusi kasutatakse 
kestlikuks majandustegevuseks kooskõlas 
ELi raamistikuga, et hõlbustada kestlikke 
investeeringuid. Kavades tuleks ette näha 
sellise tegevuse järkjärguline lõpetamine, 
mis põhjustab olulist kahju mis tahes 
keskkonnaeesmärgile, ning sellise 
tegevuse muutmine neutraalseks või 
vähese mõjuga tegevuseks eelnevalt 
kindlaks määratud aja jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10b) Ettevõtjad, kes saavad maksevõime 
toetamise rahastamisvahendist kasu, 
peaksid kohustuma maksma naistele ja 
meestele võrdse väärtusega töö eest 
võrdset tasu ja seda rakendama ning 
lisama oma üleminekukavadesse 
meetmed, et seada vajaduse korral ja 
võimalikult suures ulatuses prioriteediks 
pigem ennetähtaegselt pensionile 
jäämine, lühiajaline töö või samaväärsed 
meetmed kui koondamised ning 
töökohtade veelgi suurem paindlikkus ja 
ebakindlus. Maksevõime toetamise 
rahastamisvahendist kasu saavad 
ettevõtted peaksid samuti pühenduma 
töötajate koolitamisele ja asjakohasele 
ümberõppele, pidades silmas 
keskkonnahoidlikku ja digitaalset 
üleminekut.
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Or. en

Muudatusettepanek 73
Jessica Stegrud
fraktsiooni ECR nimel
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11a) Vähemalt 60 % maksevõime 
toetamise komponendi alla kuuluvatest 
rahastamis- ja investeerimistoimingutest 
peaksid olema suunatud VKEdele ja 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Jessica Stegrud
fraktsiooni ECR nimel
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) 100 000 000 euro suuruse summaga 
tuleks toetada investeerimisfondide, 
eriotstarbeliste vahendite ja 
investeerimisplatvormide loomist ja 
haldamist liikmesriikides, eelkõige neis, 
kus aktsiafondide turud ei ole arenenud, 
ning toetada maksevõime toetamise 
komponendist rahastatavate ettevõtjate 
rohe- ja digipööret.

(13) 100 000 000 euro suuruse summaga 
tuleks toetada investeerimisfondide, 
eriotstarbeliste vahendite ja 
investeerimisplatvormide loomist ja 
haldamist liikmesriikides, eelkõige neis, 
kus aktsiafondide turud ei ole arenenud.

Or. en
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Muudatusettepanek 75
Klemen Grošelj
fraktsiooni Renew nimel
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez, Bart Groothuis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) InvestEU määruse alusel loodav 
investeeringute komitee peaks selle 
loomise järel vastutama ELi tagatise 
andmise eest ka käesoleva määruse alusel.

(14) InvestEU määruse alusel loodav 
investeeringute komitee peaks selle 
loomise järel vastutama ELi tagatise 
andmise eest ka käesoleva määruse alusel. 
Investeeringute komitee peaks kehtestama 
meetmed viisil, mis tagab maksevõime 
toetamise rahastamisvahendi atraktiivsuse 
võimalike toetusesaajate jaoks, vältides 
ühelt poolt bürokraatiat, liigseid kulusid 
ja halduskoormust ning teiselt poolt 
tagades läbipaistvuse ja 
aruandekohustuse maksevõime toetamise 
rahastamisvahendi eesmärkide 
saavutamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) InvestEU määruse alusel loodav 
investeeringute komitee peaks selle 
loomise järel vastutama ELi tagatise 
andmise eest ka käesoleva määruse alusel.

(14) InvestEU määruse alusel loodav 
investeeringute komitee peaks selle 
loomise järel vastutama ELi tagatise 
andmise eest ka käesoleva määruse alusel. 
Komitee peaks tagama kõigi 
sidusrühmade, eelkõige ametiühingute 
aktiivse osalemise.

Or. en
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Muudatusettepanek 77
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9) „ettevõtja“ – maksevõime toetamise 
komponendi tähenduses ettevõtja, 
projektiettevõtja, avaliku ja erasektori 
partnerlus või muu õiguslik struktuur.“

9) „ettevõtja“ – maksevõime toetamise 
komponendi tähenduses ettevõtja, 
mikroettevõtja ning väike ja keskmise 
suurusega ettevõtja, projektiettevõtja, 
avaliku ja erasektori partnerlus või muu 
õiguslik struktuur.“

Or. en

Muudatusettepanek 78
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) liikmesriigis asutatud ja liidus 
tegutsevate ettevõtjate maksevõimet.“

c) liikmesriigis asutatud ja liidus 
tegutsevate ettevõtjate, eelkõige VKEde 
COVID-19 järgset maksevõimet.“

Or. en

Muudatusettepanek 79
Seán Kelly
fraktsiooni PPE nimel
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 3 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) liikmesriigis asutatud ja liidus 
tegutsevate ettevõtjate maksevõimet.“

c) liikmesriigis asutatud ja liidus 
tegutsevate ettevõtjate, eelkõige VKEde 
maksevõimet.“

Or. en

Muudatusettepanek 80
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 3 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„– toetus fondidele, eriotstarbelistele 
vahenditele, investeerimisplatvormidele 
või muudele kokkulepetele maksevõime 
toetamise komponendi raames.“

„– toetus fondidele, eriotstarbelistele 
vahenditele, investeerimisplatvormidele 
või muudele kokkulepetele maksevõime 
toetamise komponendi raames; eelkõige 
projektide puhul, millesse on kaasatud 
VKEd ning mis aitavad kaasa 2030. ja 
2050. aasta energia- ja kliimaeesmärkide 
saavutamisele.“

Or. en

Muudatusettepanek 81
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„maksevõime toetamise komponendi 
raames antakse aga toetust ainult juhul, kui 
see aitab ettevõtjat, kes ei olnud riigiabi 
mõistes raskustes8 juba 2019. aasta lõpus, 
vaid kellel on sestpeale tekkinud 

„maksevõime toetamise komponendi 
raames antakse aga toetust ainult juhul, kui 
see aitab ettevõtjat, kes vastab määruses 
(EL) nr 651/2014 sätestatud „raskustes 
oleva ettevõtja“ määratlusele ja on 
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märkimisväärsed maksevõime riskid 
COVID-19 pandeemia põhjustatud kriisi 
tõttu;“

hõlmatud komisjoni poolt 29. juunil 2020 
vastu võetud kolmanda muudatusega, mis 
võimaldab 2019. aasta lõpus juba 
raskustes olevatel ettevõtjatel sellisest 
abist kasu saada;

__________________ __________________
8 Nagu määratletud komisjoni 17. juuni 
2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi 
aluslepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki 
abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks) artikli 2 punktis 18 
(ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

8 Nagu määratletud komisjoni 17. juuni 
2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi 
aluslepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki 
abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks) artikli 2 punktis 18 
(ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 82
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„maksevõime toetamise komponendi 
raames antakse aga toetust ainult juhul, kui 
see aitab ettevõtjat, kes ei olnud riigiabi 
mõistes raskustes8 juba 2019. aasta lõpus, 
vaid kellel on sestpeale tekkinud 
märkimisväärsed maksevõime riskid 
COVID-19 pandeemia põhjustatud kriisi 
tõttu;“

„maksevõime toetamise komponendi 
raames antakse aga toetust ainult juhul, kui 
see aitab ettevõtjat, kes ei olnud riigiabi 
mõistes raskustes8 juba 2019. aasta lõpus, 
vaid kellel on sestpeale tekkinud 
märkimisväärsed maksevõime riskid 
COVID-19 pandeemia põhjustatud kriisi 
tõttu. Maksevõime toetamise komponendi 
raames antakse toetust ka 31. detsembri 
2019. aasta seisuga raskustes olevatele 
ettevõtjatele, kui COVID-19 
haiguspuhang on nende raskusi 
süvendanud. Uus ettevõtja ei kuulu mõiste 
„raskustes olev“ alla esimese kolme aasta 
jooksul alates tegevuse alustamisest 
asjaomases tegevusvaldkonnas;“

__________________ __________________
8 Nagu määratletud komisjoni 17. juuni 
2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi 

8 Nagu määratletud komisjoni 17. juuni 
2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi 
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aluslepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki 
abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks) artikli 2 punktis 18 
(ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

aluslepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki 
abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks) artikli 2 punktis 18 
(ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

Or. en

Selgitus

Range ajaline piirang tähtajaga 31. detsembrini 2019 ei võtaks arvesse nende ettevõtjate 
olukorda, kelle raskusi COVID-19 süvendas, ning seda tuleks rahastamisvahendist toetada.

Muudatusettepanek 83
Seán Kelly
fraktsiooni PPE nimel
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„maksevõime toetamise komponendi 
raames antakse aga toetust ainult juhul, kui 
see aitab ettevõtjat, kes ei olnud riigiabi 
mõistes raskustes8 juba 2019. aasta lõpus, 
vaid kellel on sestpeale tekkinud 
märkimisväärsed maksevõime riskid 
COVID-19 pandeemia põhjustatud kriisi 
tõttu;“

„maksevõime toetamise komponendi 
raames antakse aga toetust ainult juhul, kui 
see aitab ettevõtjat, kes ei olnud riigiabi 
mõistes raskustes8 juba 2019. aasta lõpus, 
või ettevõtjat, keda peetakse pikaajalises 
perspektiivis majanduslikult elujõuliseks, 
vaid kellel on sestpeale tekkinud 
märkimisväärsed maksevõime riskid 
COVID-19 pandeemia põhjustatud kriisi 
tõttu;“

__________________ __________________
8 Nagu määratletud komisjoni 17. juuni 
2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi 
aluslepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki 
abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks) artikli 2 punktis 18 
(ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

8 Nagu määratletud komisjoni 17. juuni 
2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi 
aluslepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki 
abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks) artikli 2 punktis 18 
(ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

Or. en
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Muudatusettepanek 84
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„maksevõime toetamise komponendi 
raames antakse aga toetust ainult juhul, kui 
see aitab ettevõtjat, kes ei olnud riigiabi 
mõistes raskustes8 juba 2019. aasta lõpus, 
vaid kellel on sestpeale tekkinud 
märkimisväärsed maksevõime riskid 
COVID-19 pandeemia põhjustatud kriisi 
tõttu;“

„maksevõime toetamise komponendi 
raames antakse aga toetust ainult juhul, kui 
see aitab ettevõtjat, kes ei olnud riigiabi 
mõistes raskustes8 juba 2019. aasta lõpus, 
või väikest või mikroettevõtjat, kes oli 
raskustes juba 31. detsembril 2019, 
tingimusel et nende suhtes ei kohaldata 
siseriikliku õiguse kohaselt kõiki 
võlakohustusi hõlmavat 
maksejõuetusmenetlust ning et nad ei ole 
saanud päästmis- ega ümberkorraldusabi, 
vaid kellel on sestpeale tekkinud 
märkimisväärsed maksevõime riskid 
COVID-19 pandeemia põhjustatud kriisi 
tõttu;“

__________________ __________________
8 Nagu määratletud komisjoni 17. juuni 
2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi 
aluslepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki 
abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks) artikli 2 punktis 18 
(ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

8 Nagu määratletud komisjoni 17. juuni 
2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi 
aluslepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki 
abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks) artikli 2 punktis 18 
(ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses. 
Muudatuse vastuvõtmise korral viiakse see 
sisse kogu tekstis.)

Or. en

(Artikkel 6, lõik 1, punkt aa)

Selgitus

Maksevõime toetamise rahastamisvahend on loodud vastavalt COVID-19 kontekstis 
majanduse toetamiseks mõeldud riigiabi meetmete ajutise raamistiku tingimustele (teatis 
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C(2020) 1863). Raamistiku viimase muutmisega (29. juuni 2020. aasta teatis C(2020) 4509) 
laiendatakse selle kohaldamisala ka isegi enne 31. detsembrit 2019 raskustes olnud mikro- ja 
väikeettevõtjatele. Seepärast oleks asjakohane jätkata maksevõime toetamise 
rahastamisvahendi puhul samade sätete kohaldamist.

Muudatusettepanek 85
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„maksevõime toetamise komponendi 
raames antakse aga toetust ainult juhul, kui 
see aitab ettevõtjat, kes ei olnud riigiabi 
mõistes raskustes8 juba 2019. aasta lõpus, 
vaid kellel on sestpeale tekkinud 
märkimisväärsed maksevõime riskid 
COVID-19 pandeemia põhjustatud kriisi 
tõttu;“

„maksevõime toetamise komponendi 
raames antakse aga toetust ainult juhul, kui 
see aitab ettevõtjat, kes ei olnud riigiabi 
mõistes raskustes8 juba 2019. aasta lõpus, 
vaid kellel on sestpeale tekkinud 
märkimisväärsed maksevõime riskid 
COVID-19 pandeemia põhjustatud kriisi 
tõttu; toetust saavad ettevõtjad kohustuvad 
tagama töökohad ja palgad ning mitte 
jaotama dividende aktsionäridele ega 
boonuseid tegevjuhtkonnale toetuse 
kestuse ja sellele järgneva kuue kuu 
jooksul;“

__________________ __________________
8 Nagu määratletud komisjoni 17. juuni 
2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi 
aluslepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki 
abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks) artikli 2 punktis 18 
(ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

8 Nagu määratletud komisjoni 17. juuni 
2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi 
aluslepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki 
abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks) artikli 2 punktis 18 
(ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 86
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks antakse maksevõime toetamise 
komponendi raames toetust ainult 
nendele ettevõtjatele, kes
– kehtestavad kavad kooskõlas II lisa 
punkti 6 alapunktis d osutatud 
suunistega;
– ei ole osalenud rahapesus, terrorismi 
rahastamises, maksustamise vältimises, 
maksupettuses või maksudest 
kõrvalehoidumises ning kes ei ole 
eelnevaga seoses praegu uurimise all ega 
selle eest vastutusele võetud; ettevõtjad, 
kelle konsolideeritud käive on 
750 000 000 eurot või rohkem, koostavad 
ja teevad igal aastal üldsusele tasuta 
kättesaadavaks tulumaksuteabe aruande 
vastavalt direktiivi 2013/36/EL artiklile 
89;
– ei kuulu kontserni, millel on 
tütarettevõtjad, kel puudub tegelik 
majandustegevus riigis, mis on kantud 
koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide 
ELi loetellu1a;
– ei maksa vähemalt järgmise kahe aasta 
jooksul pärast maksevõime toetamise 
komponendi raames toetuse saamist 
dividende, reserve, boonuseid ega osta 
aktsiaid tagasi;
– järgivad määruse (EL) 2020/852 
artiklis 18 osutatud minimaalseid 
kaitsemeetmeid;
– ei vii toetuse kestuse ajal läbi 
töökohtade, kapitali ja tootmisprotsesside 
ümberpaigutamist või üleviimist ühest 
liikmesriigist teise või väljapoole liitu.
– kohustuvad maksma naistele ja meestele 
võrdse töö eest võrdset tasu ja seda 
rakendama
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__________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52020
XG0227%2801%29

Or. en

Muudatusettepanek 87
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5a) Artikli 6 lõike 1 punkti b 
muudetakse järgmiselt:

b) on kooskõlas liidu poliitikaga, 
sealhulgas aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu, kvaliteetsete töökohtade 
loomise ning majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgiga;

b) on kooskõlas liidu poliitikaga, 
sealhulgas ELi 2030. aasta kliima- ja 
energeetikakohustuste ja kliimaneutraalse 
majanduse saavutamisega 2040. aastaks, 
kvaliteetsete töökohtade loomise ning 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärgiga;

Or. en

(Muudatusettepaneku eesmärk on muuta sätet kehtivas õigusaktis – artikli 6 lõike 1 punkti b – 
millele komisjoni ettepanekus ei osutatud.)Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel ja on 
lahutamatult seotud teiste vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 88
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 b (uus)
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5b) Artikli 6 lõike 1 järele lisatakse 
järgmine lõige:
1a. Käesoleva määruse artikli 7 lõike 
12 kohaldamisel töötab komisjon välja 
spetsiaalse maksevõime toetamise 
komponendi tulemustabeli, et hinnata 
võimalikke toetust saavaid ettevõtjaid 
maksevõime toetamise komponendi 
raames. Maksevõime toetamise 
komponendi raames peaksid 
toetuskõlblikud olema ainult need 
ettevõtjad, kes saavutavad minimaalse 
punktisumma.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) Artiklisse 6 lisatakse lõige 3: välja jäetud
3. Lõikest 2 olenemata võib 
maksevõime toetamise komponendi alla 
kuuluvate rahastamis- ja 
investeerimistoimingute suhtes kehtestada 
finantsvahendajate alltoimingutele 
miinimumsuuruse piirangu.“

Or. en

Muudatusettepanek 90
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 a (uus)
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 7 – lõige 12 – lõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7a) Artikli 7 lõikesse 12 lisatakse teise 
lõigu järele järgmine lõik:
Tulemustabel, mis on investeeringute 
komitee jaoks vahend, mille abil eelistada 
ELi tagatise ning sealhulgas 
konkreetsetele ettevõtjatele maksevõime 
toetamise komponendi raames antava 
toetuse kasutamisel paremate näitajatega 
ja suuremat lisaväärtust loovaid 
toiminguid, on pärast projekti 
allkirjastamist avalikult kättesaadav. 
Avaldatavad materjalid ei tohi sisaldada 
tundlikku äriteavet.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel ja on 
lahutamatult seotud teiste vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 91
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 b (uus)
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 7 – lõige 14 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(7b) Artikli 7 lõike 14 esimest lõiku 
muudetakse järgmiselt:

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikli 
23 lõigetega 1–3 ja lõikega 5 vastu 
delegeeritud õigusakte, et täiendada 
käesolevat määrust niisuguse näitajate 
tulemustabeli kehtestamisega, mida 
investeeringute komitee peab kasutama, et 
tagada ELi tagatise võimaliku ja tegeliku 

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikli 
23 lõigetega 1–3 ja lõikega 5 vastu 
delegeeritud õigusakte, et täiendada 
käesolevat määrust niisuguse näitajate 
tulemustabeli kehtestamisega, mida 
investeeringute komitee peab kasutama, et 
tagada ELi tagatise võimaliku ja tegeliku 
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kasutamise sõltumatu ja läbipaistev 
hindamine. Delegeeritud õigusaktid 
koostatakse tihedas dialoogis EIPga.

kasutamise sõltumatu ja läbipaistev 
hindamine, sealhulgas arvestades selle 
kasutamist maksevõime toetamise 
komponendi raames, andes 
metoodikaraamistiku nende ettevõtete 
hindamiseks, mida võib maksevõime 
toetamise komponendist toetada. 
Delegeeritud õigusaktid koostatakse 
tihedas dialoogis EIPga.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel ja on 
lahutamatult seotud teiste vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 92
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 c (uus)
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 7 – lõige 14 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(7c) Artikli 7 lõike 14 teine lõik 
asendatakse järgmisega:

EIP taotluse korral võib juhatus lubada 
investeeringute komiteel vaadata läbi 
projekti, mille tulemus on mis tahes samba 
puhul alla minimaalse tulemuse, kui 
tulemustabelis sisalduvast üldhinnangust 
järeldub, et projektiga seotud toiminguga 
kõrvaldataks oluline turutõrge või sellel 
oleks kõrge täiendavuse tase.

EIP taotluse korral võib juhatus lubada 
investeeringute komiteel vaadata läbi 
projekti või maksevõime toetamise 
komponendist toetust taotleva ettevõtte, 
mille tulemus on mis tahes samba puhul 
alla minimaalse tulemuse, kui 
tulemustabelis sisalduvast üldhinnangust 
järeldub, et projektiga seotud toiminguga 
kõrvaldataks oluline turutõrge või sellel 
oleks kõrge täiendavuse tase.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel ja on 
lahutamatult seotud teiste vastuvõetavate muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 93
Jessica Stegrud
fraktsiooni ECR nimel
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomased toimingud peavad olema 
kooskõlas liidu poliitikaga, sealhulgas 
Euroopa rohelise kokkuleppega9 ja 
strateegiaga „Euroopa digitaalse tuleviku 
kujundamine“10, ning toetama kaasavat ja 
sümmeetrilist taastamist pärast COVID-
19 pandeemiat ning ükskõik millist 
järgmistest üldeesmärkidest:

välja jäetud

__________________
9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomased toimingud peavad olema 
kooskõlas liidu poliitikaga, sealhulgas 
Euroopa rohelise kokkuleppega9 ja 
strateegiaga „Euroopa digitaalse tuleviku 
kujundamine“10, ning toetama kaasavat ja 
sümmeetrilist taastamist pärast COVID-19 
pandeemiat ning ükskõik millist 

Asjaomased toimingud peavad olema 
kooskõlas liidu poliitikaga, eelkõige 2030. 
aastaks seatud liidu eesmärkidega ning 
kliimaeesmärkidega määruses, millega 
kehtestatakse kliimaneutraalsuse 
saavutamise raamistik (Euroopa 
kliimaseadus), samuti määruses 2020/… 
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järgmistest üldeesmärkidest: (taksonoomiamäärus) kehtestatud 
kriteeriumidega, Euroopa sotsiaalõiguste 
sambaga, Euroopa rohelise kokkuleppega9, 
Euroopa uue tööstusstrateegiaga, VKEde 
strateegiaga kestliku ja digitaalse 
Euroopa kujundamiseks ja strateegiaga 
„Euroopa digitaalse tuleviku 
kujundamine“10, ning toetama kaasavat ja 
sümmeetrilist taastamist pärast COVID-19 
pandeemiat ning ükskõik millist 
järgmistest üldeesmärkidest:

__________________ __________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Seán Kelly
fraktsiooni PPE nimel
Pernille Weiss, Christian Ehler, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomased toimingud peavad olema 
kooskõlas liidu poliitikaga, sealhulgas 
Euroopa rohelise kokkuleppega9 ja 
strateegiaga „Euroopa digitaalse tuleviku 
kujundamine“10, ning toetama kaasavat ja 
sümmeetrilist taastamist pärast COVID-19 
pandeemiat ning ükskõik millist 
järgmistest üldeesmärkidest:

Asjaomased toimingud peavad olema 
kooskõlas liidu poliitikaga, sealhulgas 
Euroopa rohelise kokkuleppega9, 
strateegiaga „Euroopa digitaalse tuleviku 
kujundamine“10, uue tööstusstrateegiaga 
keskkonnahoidliku ja digitaalse Euroopa 
jaoks, VKEde strateegiaga kestliku ja 
digitaalse Euroopa kujundamiseks ja 
programmi „Euroopa horisont“ 
püüdlustega, ning toetama kõikides 
liikmesriikides kaasavat ja sümmeetrilist 
taastamist pärast COVID-19 pandeemiat 
ning ükskõik millist järgmistest 
üldeesmärkidest:

__________________ __________________
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9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomased toimingud peavad olema 
kooskõlas liidu poliitikaga, sealhulgas 
Euroopa rohelise kokkuleppega9 ja 
strateegiaga „Euroopa digitaalse tuleviku 
kujundamine“10, ning toetama kaasavat ja 
sümmeetrilist taastamist pärast COVID-19 
pandeemiat ning ükskõik millist 
järgmistest üldeesmärkidest:

Asjaomased toimingud peavad olema 
kooskõlas liidu poliitikaga, sealhulgas 
Euroopa rohelise kokkuleppega9, 
strateegiaga „Euroopa digitaalse tuleviku 
kujundamine“10 ja Euroopa 
sotsiaalõiguste sambaga, ning toetama 
kaasavat ja sümmeetrilist taastamist pärast 
COVID-19 pandeemiat, sealhulgas 
säilitades kvaliteetsed töökohad ja head 
palgad kõikides liidu piirkondades, ning 
ükskõik millist järgmistest 
üldeesmärkidest:

__________________ __________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 3 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomased toimingud peavad olema 
kooskõlas liidu poliitikaga, sealhulgas 
Euroopa rohelise kokkuleppega9 ja 
strateegiaga „Euroopa digitaalse tuleviku 
kujundamine“10, ning toetama kaasavat ja 
sümmeetrilist taastamist pärast COVID-19 
pandeemiat ning ükskõik millist 
järgmistest üldeesmärkidest:

Asjaomased toimingud peavad olema 
kooskõlas liidu poliitikaga, sealhulgas 
Euroopa rohelise kokkuleppega ja 
strateegiaga „Euroopa digitaalse tuleviku 
kujundamine“, ning toetama kaasavat ja 
sümmeetrilist taastamist pärast COVID-19 
pandeemiat ning ükskõik millist 
järgmistest üldeesmärkidest. Spetsiifiliselt 
tuleks prioriteediks seada ja toetust anda 
toimingutega abistatavatele ettevõtetele 
riikide tööstuse põhivaldkondades:

__________________ __________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 a (uus)
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Artikli 9 lõike 2 kolmandasse lõiku 
lisatakse punkt c a:
ca) kosmosetaristu ja sellel põhinevate 
järgmise etapi rakenduste väljatöötamine;

Or. en

Selgitus

COVID-19 kriisi mõju on näidanud, et ka kosmosevaldkond vajab maksevõime 
toetusmeetmeid.

Muudatusettepanek 99
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 b (uus)
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 3 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10b) Artikli 9 lõike 2 kolmandasse lõiku 
lisatakse punkt g a:
ga) moetööstus;

Or. en

Selgitus

COVID-19 kriisi mõju on näidanud, et ka moevaldkond vajab maksevõime toetusmeetmeid.

Muudatusettepanek 100
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 c (uus)
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 3 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10c) Artikli 9 lõike 2 kolmandasse lõiku 
lisatakse punkt g b:
gb) jaekaubandus;

Or. en

Selgitus

COVID-19 kriisi mõju on näidanud, et ka moevaldkond vajab maksevõime toetusmeetmeid.

Muudatusettepanek 101
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 d (uus)
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 3 – punkt g c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10d) Artikli 9 lõike 2 kolmandasse lõiku 
lisatakse punkt g c: 
gc) Asjaomased toimingud on seotud 
abisaaja kohustusega säilitada või luua 
oma ELis toimuva tegevusega kestlikke 
kvaliteetseid töökohti;

Or. en

Muudatusettepanek 102
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, Jessica Stegrud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus) – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tagab, et kooskõlas Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste 
21. konverentsil (COP21) võetud 
kohustustega eraldatakse EFSI taristu- ja 
innovatsioonikomponendi rahasummast 
vähemalt 40 % projektidele, mis 
sisaldavad kliimameetmeid toetavaid 
elemente. Rahasummat, millega EFSIst 
toetatakse VKEsid ja väikeseid keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjaid, ei võeta 
selle määra arvutamisel arvesse. Et teha 
kindlaks projektide elemendid või kulude 
osakaal, millega toetatakse 
kliimameetmeid, kasutab EIP 
rahvusvaheliselt kokku lepitud metoodikat;

a) tagab, et EFSI taristu- ja 
innovatsioonikomponendi rahasummast 
toetatakse muu hulgas projektide 
elemente, mis aitavad kaasa kestliku 
arengu saavutamisele. Rahasummat, 
millega EFSIst toetatakse VKEsid ja 
väikeseid keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjaid, ei võeta selle määra 
arvutamisel arvesse. Et teha kindlaks 
projektide elemendid või kulude osakaal, 
millega toetatakse kliima ja kestliku 
arengu meetmeid, kasutab EIP 
rahvusvaheliselt kokku lepitud metoodikat;

Or. en

Muudatusettepanek 103
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus) – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tagab, et kooskõlas Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste 
21. konverentsil (COP21) võetud 
kohustustega eraldatakse EFSI taristu- ja 
innovatsioonikomponendi rahasummast 
vähemalt 40 % projektidele, mis sisaldavad 
kliimameetmeid toetavaid elemente. 
Rahasummat, millega EFSIst toetatakse 
VKEsid ja väikeseid keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjaid, ei võeta 
selle määra arvutamisel arvesse. Et teha 
kindlaks projektide elemendid või kulude 
osakaal, millega toetatakse 
kliimameetmeid, kasutab EIP 
rahvusvaheliselt kokku lepitud metoodikat;

a) tagab, et kooskõlas Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste 
21. konverentsil (COP21) võetud 
kohustustega eraldatakse EFSI taristu- ja 
innovatsioonikomponendi rahasummast 
vähemalt 80 % ja EFSI rahastamisest 
maksevõime toetamise rahastamisvahendi 
raames vähemalt 50 % projektidele, mis 
sisaldavad kliimameetmeid toetavaid 
elemente. Rahasummat, millega EFSIst 
toetatakse VKEsid ja väikeseid keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjaid, ei võeta 
selle määra arvutamisel arvesse. Et teha 
kindlaks projektide elemendid või kulude 
osakaal, millega toetatakse 
kliimameetmeid, kasutab EIP 
rahvusvaheliselt kokku lepitud metoodikat;

Or. en

Muudatusettepanek 104
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus) – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tagab, et kooskõlas Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste 
21. konverentsil (COP21) võetud 
kohustustega eraldatakse EFSI taristu- ja 
innovatsioonikomponendi rahasummast 
vähemalt 40 % projektidele, mis sisaldavad 
kliimameetmeid toetavaid elemente. 

a) tagab, et kooskõlas Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste 
21. konverentsil (COP21) võetud 
kohustustega eraldatakse EFSI taristu- ja 
innovatsioonikomponendi rahasummast 
vähemalt 50 % projektidele, mis sisaldavad 
kliimameetmeid toetavaid elemente, ja 
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Rahasummat, millega EFSIst toetatakse 
VKEsid ja väikeseid keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjaid, ei 
võeta selle määra arvutamisel arvesse. Et 
teha kindlaks projektide elemendid või 
kulude osakaal, millega toetatakse 
kliimameetmeid, kasutab EIP 
rahvusvaheliselt kokku lepitud metoodikat;

vähemalt 20 % EFSI taristu- ja 
innovatsioonikomponendi rahasummast 
tuleks eraldada energiatõhususe 
projektidele. Rahasummat, millega EFSIst 
toetatakse VKEsid, ei võeta selle määra 
arvutamisel arvesse. Et teha kindlaks 
projektide elemendid või kulude osakaal, 
millega toetatakse kliimameetmeid, 
kasutab EIP rahvusvaheliselt kokku lepitud 
metoodikat;

Or. en

Muudatusettepanek 105
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus) – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) tagab, et EFSI poolne rahastamine 
on kooskõlas EIP laenude andmise 
kriteeriumidega ja ELi 
taksonoomiamääruses määratletud 
põhimõttega „ei kahjusta oluliselt“, ning 
et EFSI rahastatud investeeringute suhtes 
kohaldatakse kestlikkuse seiret, et teha 
kindlaks, kas neil on kahjulikku 
keskkonna-, kliima- või sotsiaalset mõju;

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel ja on 
lahutamatult seotud teiste vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 106
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus) – lõik 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ab) tagab, et vähemalt 50 % 
maksevõime toetamise komponendi alla 
kuuluvast EFSI rahastusest kasutatakse 
määruse (EL) 2020/852 kohaste 
keskkonnahoidliku majanduskasvu 
meetmete toetamiseks;

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel ja on 
lahutamatult seotud teiste vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 107
Seán Kelly
fraktsiooni PPE nimel
Pernille Weiss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus) – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tagab, et valdavat osa maksevõime 
toetamise komponendi alla kuuluvast EFSI 
rahastusest kasutatakse selleks, et toetada 
kõlblikke ettevõtjaid COVID-19 
pandeemiast majanduslikult rängimalt 
mõjutatud liikmesriikides ja sektorites;

b) tagab, et valdavat osa maksevõime 
toetamise komponendi alla kuuluvast EFSI 
rahastusest kasutatakse selleks, et toetada 
COVID-19 pandeemiast majanduslikult 
rängimalt mõjutatud kõlblikke ettevõtjaid, 
tagades tasakaalustatud geograafilise 
jaotuse liikmesriikide vahel ja vältides 
turu kontsentratsiooni;

Or. en
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Muudatusettepanek 108
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus) – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tagab, et valdavat osa maksevõime 
toetamise komponendi alla kuuluvast EFSI 
rahastusest kasutatakse selleks, et toetada 
kõlblikke ettevõtjaid COVID-19 
pandeemiast majanduslikult rängimalt 
mõjutatud liikmesriikides ja sektorites;

b) tagab, et valdavat osa maksevõime 
toetamise komponendi alla kuuluvast EFSI 
rahastusest kasutatakse selleks, et toetada 
kõlblikke ettevõtjaid, eelkõige 
mikroettevõtjaid ning VKEsid, COVID-19 
pandeemiast sotsiaalselt ja majanduslikult 
rängimalt mõjutatud liikmesriikides ja 
sektorites;

Or. en

Muudatusettepanek 109
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus) – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tagab, et valdavat osa maksevõime 
toetamise komponendi alla kuuluvast EFSI 
rahastusest kasutatakse selleks, et toetada 
kõlblikke ettevõtjaid COVID-19 
pandeemiast majanduslikult rängimalt 
mõjutatud liikmesriikides ja sektorites;

b) tagab, et valdavat osa maksevõime 
toetamise komponendi alla kuuluvast EFSI 
rahastusest kasutatakse selleks, et toetada 
kõlblikke ettevõtjaid, eelkõige VKEsid, 
COVID-19 pandeemiast majanduslikult 
rängimalt mõjutatud liikmesriikides ja 
sektorites;

Or. en

Muudatusettepanek 110
Jessica Stegrud
fraktsiooni ECR nimel
Robert Roos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
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Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus) – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tagab, et valdavat osa maksevõime 
toetamise komponendi alla kuuluvast 
EFSI rahastusest kasutatakse selleks, et 
toetada kõlblikke ettevõtjaid 
liikmesriikides, kus riikliku maksevõime 
toetuse kättesaadavus on piiratum.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui muudatusettepanek vastu võetakse, langeb muudatusettepanek 13 välja.

Muudatusettepanek 111
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus) – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tagab, et valdavat osa maksevõime 
toetamise komponendi alla kuuluvast EFSI 
rahastusest kasutatakse selleks, et toetada 
kõlblikke ettevõtjaid liikmesriikides, kus 
riikliku maksevõime toetuse kättesaadavus 
on piiratum.

c) tagab, et valdavat osa maksevõime 
toetamise komponendi alla kuuluvast EFSI 
rahastusest kasutatakse selleks, et toetada 
kõlblikke ettevõtjaid, eelkõige 
mikroettevõtjaid ja VKEsid, 
liikmesriikides ja piirkondades, kus 
riikliku maksevõime toetuse kättesaadavus 
on piiratum.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
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Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus) – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tagab, et valdavat osa maksevõime 
toetamise komponendi alla kuuluvast EFSI 
rahastusest kasutatakse selleks, et toetada 
kõlblikke ettevõtjaid liikmesriikides, kus 
riikliku maksevõime toetuse kättesaadavus 
on piiratum.

c) tagab, et valdavat osa maksevõime 
toetamise komponendi alla kuuluvast EFSI 
rahastusest kasutatakse selleks, et toetada 
kõlblikke ettevõtjaid, eelkõige VKEsid, 
liikmesriikides, kus riikliku maksevõime 
toetuse kättesaadavus on piiratum.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus) – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) tagab, et liikmesriikidele ja 
ettevõtetele, eelkõige VKEdele, antakse 
tehnilist abi, et hõlbustada maksevõime 
toetamise komponendi alla kuuluva 
rahastuse ulatuslikku jaotamist ja 
kasutamist, kasutades selleks EFSI 
olemasolevaid vahendeid, nagu Euroopa 
investeerimisnõustamise keskus (EIAH); 

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel ja on 
lahutamatult seotud teiste vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 114
Seán Kelly
fraktsiooni PPE nimel
Pernille Weiss, Markus Pieper, Jens Gieseke, Henna Virkkunen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus) – lõik 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cb) tagab, et 65 % maksevõime 
toetamise komponendi alla kuuluvast 
EFSI rahastusest kasutatakse selleks, et 
toetada kõlblikke väikesi ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid, kes on määratletud 
ELi soovituses 2003/361.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Jessica Stegrud
fraktsiooni ERC nimel
Robert Roos, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus) – lõik 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cc) EIP esitab maksevõime toetamise 
komponendi alla kuuluva EFSI rahastuse 
jaotamise selged ja objektiivsed 
kriteeriumid.

Or. en

Selgitus

Kui muudatusettepanek vastu võetakse, langeb muudatusettepanek 12 välja.

Muudatusettepanek 116
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus) – lõik 1 – punkt c d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cd) tagab, et maksevõime toetamise 
komponendi alla kuuluvat EFSI rahastust 
kasutatakse selleks, et toetada kõlblikke 
ettevõtjaid, kelle eesmärk on aidata kaasa 
kliima- ja energiaeesmärkide 
saavutamisele liikmesriikides, kus on 
võetud kohustus saavutada ja rakendada 
hiljemalt 2050. aastaks 
kliimaneutraalsuse eesmärk;

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel ja on 
lahutamatult seotud teiste vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 117
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus) – lõik 1 – punkt c e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ce) tagab, et valdavat osa maksevõime 
toetamise komponendi alla kuuluvast 
EFSI rahastusest kasutatakse selleks, et 
toetada liikmesriikide kõlblikke 
ettevõtjaid, kes on võtnud kohustuse 
säilitada või luua oma ELis toimuva 
tegevusega kestlikke ja kvaliteetseid 
töökohti;

Or. en
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Muudatusettepanek 118
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus) – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhatus annab punktide a–c kohta vajaduse 
korral üksikasjalikke juhiseid.“

Juhatus annab punktide a–d kohta vajaduse 
korral üksikasjalikke juhiseid.“

Or. en

Muudatusettepanek 119
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus) – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhatus annab punktide a–c kohta vajaduse 
korral üksikasjalikke juhiseid.“

Juhatus annab punktide a–c kohta vajaduse 
korral üksikasjalikke juhiseid.“ Käesoleva 
määruse alusel ei ole toetuskõlblikud 
rahastamis- ja investeerimistoimingud, 
mis ei ole kooskõlas ELi 
kliimaeesmärkide saavutamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 3 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Maksevõime toetamise komponendi alla 
kuuluvad kõlblikud instrumendid on 
artikli 3 punktis c osutatud ettevõtjatele 
antav omakapital või kvaasiomakapital. 
Hübriidinstrumente võib kasutada 
kooskõlas II lisaga, kui sellised 
instrumendid täidavad komponendi 
eesmärgi.“

„Maksevõime toetamise komponendi alla 
kuuluvad kõlblikud instrumendid on 
artikli 3 punktis c osutatud ettevõtjatele 
antav omakapital või kvaasiomakapital. 
Hübriidinstrumente võib kasutada 
kooskõlas II lisaga, kui sellised 
instrumendid täidavad komponendi 
eesmärgi.“

Liikmesriigi enamusosalusega või 
kontrolli all institutsioonidele, 
investeerimisplatvormidele, 
eriotstarbelistele rahastamisvahenditele 
või fondidele antava rahastuse või 
tagatiste korral on maksevõime toetamise 
komponendi alla kuuluvateks kõlblikeks 
instrumentideks ainult 
hübriidkapitaliinstrumendid, nagu 
eelisaktsiad, kasumiosalusõigused või 
passiivsed osalused, mille puhul on 
tagatud liikmesriigi passiivne roll. 
Juhatus annab selle punkti kohta 
üksikasjalikke juhiseid.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 3 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Maksevõime toetamise komponendi alla 
kuuluvad kõlblikud instrumendid on 
artikli 3 punktis c osutatud ettevõtjatele 
antav omakapital või kvaasiomakapital. 
Hübriidinstrumente võib kasutada 
kooskõlas II lisaga, kui sellised 
instrumendid täidavad komponendi 
eesmärgi.“

„Maksevõime toetamise komponendi alla 
kuuluvad kõlblikud instrumendid on 
artikli 3 punktis c osutatud ettevõtjatele 
antav omakapital või kvaasiomakapital. 
Hübriidinstrumente võib kasutada 
kooskõlas II lisaga, kui sellised 
instrumendid täidavad komponendi 
eesmärgi ja järgivad asjaomases 
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liikmesriigis kohaldatavaid kokkulepitud 
reegleid.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Seán Kelly
fraktsiooni PPE nimel
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 26
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 14a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuni 100 000 000 eurot tehakse 
kättesaadavaks selliste kulude katmiseks, 
nõustamisteenuste ning tehnilise ja 
haldusabi jaoks, mis on seotud 
maksevõime toetamise komponendi 
eesmärkidel fondide, eriotstarbeliste 
vahendite, investeerimisplatvormide ja 
muude vahendite loomise ja haldamisega, 
sh artikli 14 lõike 2 punktis i osutatud toe 
andmisega, keskendudes eriti just 
liikmesriikidele, kus aktsiaturud on 
vähem arenenud. Tehniline abi on 
kättesaadav ka sellest komponendist 
rahastatavate ettevõtjate rohe- ja 
digipöörde toetamiseks.

Kuni 200 000 000 eurot tehakse 
kättesaadavaks selliste kulude katmiseks, 
nõustamisteenuste ning tehnilise ja 
haldusabi jaoks, mis on seotud 
maksevõime toetamise komponendi 
eesmärkidel fondide, eriotstarbeliste 
vahendite, investeerimisplatvormide ja 
muude vahendite loomise ja haldamisega, 
sh artikli 14 lõike 2 punktis i osutatud toe 
andmisega. Erilist tähelepanu pööratakse 
VKEdele tehnilise abi andmisele. 
Tehniline abi on kättesaadav ka sellest 
komponendist rahastatavate ettevõtjate 
rohe- ja digipöörde toetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 26
Määrus (EL) nr 2015/1017
Artikkel 14a – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuni 100 000 000 eurot tehakse 
kättesaadavaks selliste kulude katmiseks, 
nõustamisteenuste ning tehnilise ja 
haldusabi jaoks, mis on seotud 
maksevõime toetamise komponendi 
eesmärkidel fondide, eriotstarbeliste 
vahendite, investeerimisplatvormide ja 
muude vahendite loomise ja haldamisega, 
sh artikli 14 lõike 2 punktis i osutatud toe 
andmisega, keskendudes eriti just 
liikmesriikidele, kus aktsiaturud on vähem 
arenenud. Tehniline abi on kättesaadav ka 
sellest komponendist rahastatavate 
ettevõtjate rohe- ja digipöörde toetamiseks.

Kuni 50 000 000 eurot tehakse 
kättesaadavaks selliste kulude katmiseks, 
nõustamisteenuste ning tehnilise ja 
haldusabi jaoks, mis on seotud 
maksevõime toetamise komponendi 
eesmärkidel fondide, eriotstarbeliste 
vahendite, investeerimisplatvormide ja 
muude vahendite loomise ja haldamisega, 
sh artikli 14 lõike 2 punktis i osutatud toe 
andmisega, keskendudes eriti just 
liikmesriikidele, kus aktsiaturud on vähem 
arenenud. Tehniline abi on kättesaadav ka 
sellest komponendist rahastatavate 
ettevõtjate rohe- ja digipöörde toetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 26
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 14a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuni 100 000 000 eurot tehakse 
kättesaadavaks selliste kulude katmiseks, 
nõustamisteenuste ning tehnilise ja 
haldusabi jaoks, mis on seotud 
maksevõime toetamise komponendi 
eesmärkidel fondide, eriotstarbeliste 
vahendite, investeerimisplatvormide ja 
muude vahendite loomise ja haldamisega, 
sh artikli 14 lõike 2 punktis i osutatud toe 
andmisega, keskendudes eriti just 
liikmesriikidele, kus aktsiaturud on vähem 
arenenud. Tehniline abi on kättesaadav ka 
sellest komponendist rahastatavate 
ettevõtjate rohe- ja digipöörde toetamiseks.

Kuni 100 000 000 eurot tehakse 
kättesaadavaks selliste kulude katmiseks, 
nõustamisteenuste ning tehnilise ja 
haldusabi jaoks, mis on seotud 
maksevõime toetamise komponendi 
eesmärkidel fondide, eriotstarbeliste 
vahendite, investeerimisplatvormide ja 
muude vahendite loomise ja haldamisega, 
sh artikli 14 lõike 2 punktis i osutatud toe 
andmisega, keskendudes eriti just 
liikmesriikidele, kus aktsiaturud on vähem 
arenenud. Tehniline abi keskendub sellest 
komponendist rahastatavate ettevõtjate 
rohe- ja digipöörde toetamisele.
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Or. en

Muudatusettepanek 125
Seán Kelly
fraktsiooni PPE nimel
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 26
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 14a – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud summast 80 000 
000 eurot käsitletakse sihtotstarbelise 
välistuluna vastavalt finantsmääruse 
artikli 21 lõikele 5 ja selle suhtes 
kohaldatakse [Euroopa Liidu taasterahastu] 
määruse artikli 4 lõikeid 4 ja 8.

Esimeses lõigus osutatud summast 160 000 
000 eurot käsitletakse sihtotstarbelise 
välistuluna vastavalt finantsmääruse 
artikli 21 lõikele 5 ja selle suhtes 
kohaldatakse [Euroopa Liidu taasterahastu] 
määruse artikli 4 lõikeid 4 ja 8.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 26
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 14a – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud summast 80 000 
000 eurot käsitletakse sihtotstarbelise 
välistuluna vastavalt finantsmääruse 
artikli 21 lõikele 5 ja selle suhtes 
kohaldatakse [Euroopa Liidu taasterahastu] 
määruse artikli 4 lõikeid 4 ja 8.

Esimeses lõigus osutatud summast 40 000 
000 eurot käsitletakse sihtotstarbelise 
välistuluna vastavalt finantsmääruse 
artikli 21 lõikele 5 ja selle suhtes 
kohaldatakse [Euroopa Liidu taasterahastu] 
määruse artikli 4 lõikeid 4 ja 8.

Or. en
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Muudatusettepanek 127
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 27
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maksevõime toetamise komponendi alla 
kuuluvate toimingute aruandlus esitatakse 
vajaduse korral eraldi ja tagatislepingu 
kohaselt.

Maksevõime toetamise komponendi alla 
kuuluvate toimingute aruandlus esitatakse 
vajaduse korral eraldi ja tagatislepingu 
kohaselt. Rahastatavate toimingute suhtes 
kohaldatakse kliima-, keskkonna- ja 
sotsiaalse kestlikkuse hindamist ja 
jälgimist, et minimeerida kahjulikku mõju 
ning maksimeerida kasu liidu keskkonna- 
ja sotsiaalsete eesmärkide saavutamiseks. 
Selleks esitavad rahastamist taotlevad 
üksused asjakohast teavet komisjoni poolt 
välja töötatavate suuniste alusel. See teave 
hõlmab rahastamise osakaalu 
keskkonnasäästlikus majandustegevuses 
vastavalt määruse (EL) nr 2020/852 
(millega kehtestatakse kestlike 
investeeringute hõlbustamise raamistik ja 
muudetakse määrust (EL) 2019/2088) 
artiklile 3. Projekte, mis jäävad alla 
suunistes kindlaks määratud suurust, ei 
hinnata.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 27 a (uus)
Määrus (EL) 2015/1017
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27a) Artiklis 16 lisatakse lõikele 2 
kolmas lõik:
Selline eraldi aruanne sisaldab eelkõige 
üksikasjalikku hinnangut selle kohta, 
milline on maksevõime toetamise 
komponendi panus toetust saavate 
ettevõtjate üleminekus 
keskkonnahoidlikule ja digitaalsele 
majandusele, kui see on asjakohane, 
võttes aluseks toetust saavate ettevõtjate 
kehtestatud õiglase ülemineku kavad.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel ja on 
lahutamatult seotud teiste vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 129
Jessica Stegrud
fraktsiooni ECR nimel
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 – alapunkt 2 – alapunkt a
Määrus (EL) 2015/1017
II lisa – punkt 2 – alapunkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ELi tagatis antakse uute toimingute 
rahastamise otseseks või kaudseks 
toetamiseks. Taristute valdkonnas tuleks 
ergutada greenfield-investeeringuid (vara 
loomine). Samuti võib toetada brownfield-
investeeringuid (olemasoleva vara 
kasvatamine ja ajakohastamine). 
Maksevõime toetamise komponendi 
raames on rahastamise eesmärk suurendada 
ettevõtjate omakapitalibaasi ja parandada 
maksevõimet. Rahastamistingimustes 
tuleks vältida ettevõtjatevahelisi 
konkurentsimoonutusi. Üldreeglina ei anta 

b) ELi tagatis antakse uute toimingute 
rahastamise otseseks või kaudseks 
toetamiseks. Taristute valdkonnas tuleks 
ergutada greenfield-investeeringuid (vara 
loomine). Samuti võib toetada brownfield-
investeeringuid (olemasoleva vara 
kasvatamine ja ajakohastamine). 
Maksevõime toetamise komponendi 
raames on rahastamise eesmärk suurendada 
ettevõtjate omakapitalibaasi ja parandada 
maksevõimet. Kuna maksevõime 
toetamise komponendi eesmärk on 
stabiliseerida ELi majandust, keskendub 
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ELi tagatist refinantseerimistoimingute 
toetamiseks (näiteks olemasolevate 
laenulepingute asendamine või muud liiki 
rahaline toetus projektidele, mis on juba 
osaliselt või tervenisti ellu viidud), välja 
arvatud maksevõime toetamise 
komponendi raames või erandkorras ja 
hästi põhjendatud asjaoludel, kui 
tõendatakse, et selline tehing võimaldab 
teha uue investeeringu, mis on vähemalt 
samaväärne tehingu summaga ning mis 
vastab artiklis 6 sätestatud 
kõlblikkuskriteeriumidele ja artikli 9 
lõikes 2 sätestatud üldeesmärkidele.

maksevõime toetamise komponent 
brownfield-investeeringutele. 
Rahastamistingimustes tuleks vältida 
ettevõtjatevahelisi konkurentsimoonutusi. 
Üldreeglina ei anta ELi tagatist 
refinantseerimistoimingute toetamiseks 
(näiteks olemasolevate laenulepingute 
asendamine või muud liiki rahaline toetus 
projektidele, mis on juba osaliselt või 
tervenisti ellu viidud), välja arvatud 
maksevõime toetamise komponendi raames 
või erandkorras ja hästi põhjendatud 
asjaoludel, kui tõendatakse, et selline 
tehing võimaldab teha uue investeeringu, 
mis on vähemalt samaväärne tehingu 
summaga ning mis vastab artiklis 6 
sätestatud kõlblikkuskriteeriumidele ja 
artikli 9 lõikes 2 sätestatud 
üldeesmärkidele.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 – alapunkt 2 – alapunkt a
Määrus (EL) 2015/1017
II lisa – punkt 2 – alapunkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ELi tagatis antakse uute toimingute 
rahastamise otseseks või kaudseks 
toetamiseks. Taristute valdkonnas tuleks 
ergutada greenfield-investeeringuid (vara 
loomine). Samuti võib toetada brownfield-
investeeringuid (olemasoleva vara 
kasvatamine ja ajakohastamine). 
Maksevõime toetamise komponendi 
raames on rahastamise eesmärk suurendada 
ettevõtjate omakapitalibaasi ja parandada 
maksevõimet. Rahastamistingimustes 
tuleks vältida ettevõtjatevahelisi 
konkurentsimoonutusi. Üldreeglina ei anta 
ELi tagatist refinantseerimistoimingute 

b) ELi tagatis antakse uute toimingute 
rahastamise otseseks või kaudseks 
toetamiseks. Taristute valdkonnas tuleks 
ergutada greenfield-investeeringuid (vara 
loomine). Samuti võib toetada brownfield-
investeeringuid (olemasoleva vara 
kasvatamine ja ajakohastamine). 
Maksevõime toetamise komponendi 
raames on rahastamise eesmärk suurendada 
ettevõtjate omakapitalibaasi, keskendudes 
eelkõige VKEdele ja nende maksevõimele. 
Rahastamistingimustes tuleks vältida 
ettevõtjatevahelisi konkurentsimoonutusi. 
Üldreeglina ei anta ELi tagatist 
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toetamiseks (näiteks olemasolevate 
laenulepingute asendamine või muud liiki 
rahaline toetus projektidele, mis on juba 
osaliselt või tervenisti ellu viidud), välja 
arvatud maksevõime toetamise 
komponendi raames või erandkorras ja 
hästi põhjendatud asjaoludel, kui 
tõendatakse, et selline tehing võimaldab 
teha uue investeeringu, mis on vähemalt 
samaväärne tehingu summaga ning mis 
vastab artiklis 6 sätestatud 
kõlblikkuskriteeriumidele ja artikli 9 
lõikes 2 sätestatud üldeesmärkidele.

refinantseerimistoimingute toetamiseks 
(näiteks olemasolevate laenulepingute 
asendamine või muud liiki rahaline toetus 
projektidele, mis on juba osaliselt või 
tervenisti ellu viidud), välja arvatud 
erandkorras ja hästi põhjendatud 
asjaoludel, kui tõendatakse, et selline 
tehing võimaldab teha uue investeeringu, 
mis on vähemalt samaväärne tehingu 
summaga ning mis vastab artiklis 6 
sätestatud kõlblikkuskriteeriumidele ja 
artikli 9 lõikes 2 sätestatud 
üldeesmärkidele.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 – alapunkt 2 – alapunkt b
Määrus (EL) 2015/1017
II lisa – punkt 2 – alapunkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ELi tagatisega toetatakse laia 
tootevalikut, et võimaldada EFSI-l 
kohaneda turu vajadustega, ergutades 
ühtlasi erainvesteeringuid projektidesse 
ning tõrjumata välja erasektoripoolset 
turupõhist rahastamist. Seejuures 
eeldatakse, et EIP pakub EFSI raames 
rahastamist, et saavutada üldeesmärk, 
milleks on vähemalt 500 000 000 000 eurot 
avaliku sektori või erainvesteeringuid 
taristu- ja innovatsioonikomponendi ja 
VKEde komponendi raames kokku, sh 
rahalised vahendid, mis võetakse artikli 10 
lõike 2 punktis b osutatud instrumentidega 
seonduvate EFSI toimingute raames 
kasutusele EIFi ning liikmesriikide 
tugipankade või finantseerimisasutuste 
kaudu, ja kuni 3 000 töötajaga üksuste 
parema juurdepääsu kaudu rahastamisele. 
Kõlblike toodete hulka kuuluvad muu 
hulgas11 laenud, tagatised/edasitagatised, 

c) ELi tagatisega toetatakse laia 
tootevalikut, et võimaldada EFSI-l 
kohaneda turu vajadustega, ergutades 
ühtlasi erainvesteeringuid projektidesse 
ning tõrjumata välja erasektoripoolset 
turupõhist rahastamist. Seejuures 
eeldatakse, et EIP pakub EFSI raames 
rahastamist, et saavutada üldeesmärk, 
milleks on vähemalt 500 000 000 000 eurot 
avaliku sektori või erainvesteeringuid 
taristu- ja innovatsioonikomponendi ja 
VKEde komponendi raames kokku, sh 
rahalised vahendid, mis võetakse artikli 10 
lõike 2 punktis b osutatud instrumentidega 
seonduvate EFSI toimingute raames 
kasutusele EIFi ning liikmesriikide 
tugipankade või finantseerimisasutuste 
kaudu, ja kuni 250 töötajaga üksuste 
parema juurdepääsu kaudu rahastamisele. 
Kõlblike toodete hulka kuuluvad muu 
hulgas11 laenud, tagatised/edasitagatised, 
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vahefinantseerimine ja allutatud 
rahastamine, kapitalituru instrumendid, sh 
krediidikvaliteedi parandamine, ning 
omakapitali- või kvaasiomakapitali 
osalused, sealhulgas liikmesriikide 
tugipankade või finantseerimisasutuste, 
investeerimisplatvormide, -fondide või 
eriotstarbeliste vahendite kaudu. Seejuures 
on EIP-l lubatud asjaomaseid portfelle 
struktureerida, et võimaldada EFSI 
projektidesse investeerida võimalikult 
erinevatel investoritel. Maksevõime 
toetamise komponendis on toetuskõlblikud 
tooted need, mille tulemuseks on 
investeeringud, vahendatud omakapital või 
kvaasiomakapital ettevõtjatele ja 
projektidele, kuid millest jäävad välja 
üksused, mis sihivad varade väljaostmist 
(või asenduskapitali) odava ülesostmise 
eesmärgil. Eelduste kohaselt annavad EIP 
ja EIF rahastust, et täita eesmärk 
investeerida maksevõime toetamise 
komponendi raames kuni 
300 000 000 000 eurot.

vahefinantseerimine ja allutatud 
rahastamine, kapitalituru instrumendid, sh 
krediidikvaliteedi parandamine, ning 
omakapitali- või kvaasiomakapitali 
osalused, sealhulgas liikmesriikide 
tugipankade või finantseerimisasutuste, 
investeerimisplatvormide, -fondide või 
eriotstarbeliste vahendite kaudu. Seejuures 
on EIP-l lubatud asjaomaseid portfelle 
struktureerida, et võimaldada EFSI 
projektidesse investeerida võimalikult 
erinevatel investoritel. Maksevõime 
toetamise komponendis on toetuskõlblikud 
tooted need, mille tulemuseks on 
investeeringud, vahendatud omakapital või 
kvaasiomakapital ettevõtjatele ja 
projektidele, kuid millest jäävad välja 
üksused, mis sihivad varade väljaostmist 
(või asenduskapitali) odava ülesostmise 
eesmärgil. Eelduste kohaselt annavad EIP 
ja EIF rahastust, et täita eesmärk 
investeerida maksevõime toetamise 
komponendi raames kuni 
300 000 000 000 eurot.

__________________ __________________
11 Tegemist on EFSI kaudu pakutavate 
toodete mitteammendava loeteluga.

11 Tegemist on EFSI kaudu pakutavate 
toodete mitteammendava loeteluga.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 – alapunkt 3
Määrus (EL) 2015/1017
II lisa – punkt 6 – alapunkt d (uus) – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— ELi tagatist võib kasutada fondide, 
eriotstarbeliste vahendite või muude 
investeerimisplatvormide EIP ja EIFi 
poolse rahastamise, tagamise või nendesse 
investeerimise toetamiseks, sealhulgas 
liikmesriikide tugipankade või 

— ELi tagatist võib kasutada fondide, 
eriotstarbeliste vahendite või muude 
investeerimisplatvormide EIP ja EIFi 
poolse rahastamise, tagamise või nendesse 
investeerimise toetamiseks, sealhulgas 
liikmesriikide tugipankade või 
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finantseerimisasutuste kaudu või muul 
asjakohasel viisil, mis hõlmab omakapitali- 
ja omakapitalilaadseid investeeringuid 
ettevõtjatesse.

finantseerimisasutuste kaudu või muul 
asjakohasel viisil, mis hõlmab omakapitali- 
ja omakapitalilaadseid investeeringuid 
ettevõtjatesse. ELi tagatise kasutamine ei 
mõjuta toimingutest kasusaajate 
sõltumatust ja autonoomiat otsuste 
tegemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 – alapunkt 3
Määrus (EL) 2015/1017
II lisa – punkt 6 – alapunkt d (uus) – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— Maksevõime toetamise 
komponendis keskendutakse eriti 
fondidele, eriotstarbelistele vahenditele või 
investeerimisplatvormidele, mis on 
suunatud liidus piiriüleselt tegutsevatele 
ettevõtjatele ja/või suure rohe- või 
digipöörde potentsiaaliga ettevõtjatele.

— Maksevõime toetamise 
komponendis keskendutakse eriti 
fondidele, eriotstarbelistele vahenditele või 
investeerimisplatvormidele, mis on 
suunatud liidus piiriüleselt tegutsevatele 
ettevõtjatele ja/või suure rohe- või 
digipöörde potentsiaaliga ettevõtjatele ning 
kestlike ja kvaliteetsete töökohtade 
toetamisele ja loomisele.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Seán Kelly
fraktsiooni PPE nimel
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 – alapunkt 3
Määrus (EL) 2015/1017
II lisa – punkt 6 – alapunkt d (uus) – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— Maksevõime toetamise — Maksevõime toetamise 
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komponendis keskendutakse eriti 
fondidele, eriotstarbelistele vahenditele või 
investeerimisplatvormidele, mis on 
suunatud liidus piiriüleselt tegutsevatele 
ettevõtjatele ja/või suure rohe- või 
digipöörde potentsiaaliga ettevõtjatele.

komponendis keskendutakse eriti 
fondidele, eriotstarbelistele vahenditele või 
investeerimisplatvormidele, mis on 
suunatud liidus piiriüleselt tegutsevatele 
ettevõtjatele, väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele (VKEd) ja/või 
suure rohe- või digipöörde potentsiaaliga 
ettevõtjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 – alapunkt 3
Määrus (EL) 2015/1017
II lisa – punkt 6 – alapunkt d (uus) – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— Maksevõime toetamise 
komponendis keskendutakse eriti 
fondidele, eriotstarbelistele vahenditele või 
investeerimisplatvormidele, mis on 
suunatud liidus piiriüleselt tegutsevatele 
ettevõtjatele ja/või suure rohe- või 
digipöörde potentsiaaliga ettevõtjatele.

— Maksevõime toetamise 
komponendis keskendutakse eriti 
fondidele, eriotstarbelistele vahenditele või 
investeerimisplatvormidele, mis on 
suunatud liidus piiriüleselt tegutsevatele 
ettevõtjatele ja/või ettevõtjatele, kellel on 
suur rohe- või digipöörde potentsiaal või 
kes on sellise pöörde keskmes.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 – alapunkt 3
Määrus (EL) 2015/1017
II lisa – punkt 6 – alapunkt d (uus) – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— Fondid, eriotstarbelised vahendid 
või investeerimisplatvormid pakuvad 

— Fondid, eriotstarbelised vahendid 
või investeerimisplatvormid pakuvad 
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rahastamist kommertstingimustel või 
riigiabi ajutise raamistikuga12 
kooskõlastatud tingimustel, võttes 
nõuetekohaselt arvesse maksevõime 
toetamise rahastamisvahendi üleeuroopalist 
mõõdet ning fondide ja teiste vahendite 
sõltumatut haldamist.

rahastamist kommertstingimustel või 
riigiabi ajutise raamistikuga12 ja selle 
hiljutise kolmanda muudatusega, mille 
Euroopa Komisjon võttis vastu 29. juunil 
2020, kooskõlastatud tingimustel, võttes 
nõuetekohaselt arvesse maksevõime 
toetamise rahastamisvahendi üleeuroopalist 
mõõdet ning fondide ja teiste vahendite 
sõltumatut haldamist.

__________________ __________________
12 Komisjoni teatis: „Riigiabi ajutine 
raamistik majanduse toetamiseks praeguse 
COVID-19 puhangu kontekstis“ 
(C(2020)1863), mida on muudetud 
teatisega C(2020) 3156 final.

12 Komisjoni teatis: „Riigiabi ajutine 
raamistik majanduse toetamiseks praeguse 
COVID-19 puhangu kontekstis“ 
(C(2020)1863), mida on muudetud 
teatisega C(2020) 3156 final.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 – alapunkt 3
Määrus (EL) 2015/1017
II lisa – punkt 6 – alapunkt d (uus) – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— Fondid, eriotstarbelised vahendid 
või investeerimisplatvormid pakuvad 
rahastamist kommertstingimustel või 
riigiabi ajutise raamistikuga12 
kooskõlastatud tingimustel, võttes 
nõuetekohaselt arvesse maksevõime 
toetamise rahastamisvahendi üleeuroopalist 
mõõdet ning fondide ja teiste vahendite 
sõltumatut haldamist.

— Fondid, eriotstarbelised vahendid 
või investeerimisplatvormid pakuvad 
rahastamist kommertstingimustel või 
riigiabi eeskirjadega kooskõlastatud 
tingimustel, võttes nõuetekohaselt arvesse 
maksevõime toetamise rahastamisvahendi 
üleeuroopalist mõõdet ning fondide ja 
teiste vahendite sõltumatut haldamist.

__________________
12 Komisjoni teatis: „Riigiabi ajutine 
raamistik majanduse toetamiseks 
praeguse COVID-19 puhangu kontekstis“ 
(C(2020)1863), mida on muudetud 
teatisega C(2020) 3156 final.

Or. en



AM\1210357ET.docx 69/77 PE655.703v01-00

ET

Muudatusettepanek 138
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 – alapunkt 3
Määrus (EL) 2015/1017
II lisa – punkt 6 – alapunkt d (uus) – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— Fondide, eriotstarbeliste vahendite 
või investeerimisplatvormide sihtrühmaks 
olevaid ettevõtjaid innustatakse 
võimalikult suurel määral järgima 
minimaalseid kõrgetasemelisi sotsiaalseid 
ja keskkonnakaitse meetmeid kooskõlas 
juhatuse antavate suunistega. Sellised 
suunised peaksid sisaldama asjakohaseid 
norme, mis võimaldaksid vältida 
põhjendamatut halduskoormust, võttes 
arvesse ettevõtjate suurust ja hõlmates 
leebemaid norme VKEdele. Ettevõtjaid, 
kel on teatav kokkupuude eelmääratletud 
keskkonnakahjuliku tegevusega, eriti ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi (ELi 
HKS) kuuluvates sektorites, innustatakse 
tulevikus kasutusele võtma rohelisele 
majandusele ülemineku kavu. Lisaks 
soovitatakse ettevõtjatel tegutseda 
digipöörde nimel. Ettevõtjatele tehakse 
ülemineku hõlbustamiseks kättesaadavaks 
tehniline abi.

— Fondide, eriotstarbeliste vahendite 
või investeerimisplatvormide sihtrühmaks 
olevad ettevõtjad kohustuvad säilitama ja 
looma oma ELis toimuva tegevuse raames 
võimalikult palju kestlikke ja kvaliteetseid 
töökohti.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 – alapunkt 3
Määrus (EL) 2015/1017
II lisa – punkt 6 – alapunkt d (uus) – taane 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— Fondide, eriotstarbeliste vahendite 
või investeerimisplatvormide sihtrühmaks 
olevaid ettevõtjaid innustatakse võimalikult 
suurel määral järgima minimaalseid 
kõrgetasemelisi sotsiaalseid ja 
keskkonnakaitse meetmeid kooskõlas 
juhatuse antavate suunistega. Sellised 
suunised peaksid sisaldama asjakohaseid 
norme, mis võimaldaksid vältida 
põhjendamatut halduskoormust, võttes 
arvesse ettevõtjate suurust ja hõlmates 
leebemaid norme VKEdele. Ettevõtjaid, 
kel on teatav kokkupuude eelmääratletud 
keskkonnakahjuliku tegevusega, eriti ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi (ELi 
HKS) kuuluvates sektorites, innustatakse 
tulevikus kasutusele võtma rohelisele 
majandusele ülemineku kavu. Lisaks 
soovitatakse ettevõtjatel tegutseda 
digipöörde nimel. Ettevõtjatele tehakse 
ülemineku hõlbustamiseks kättesaadavaks 
tehniline abi.

— Fondide, eriotstarbeliste vahendite 
või investeerimisplatvormide sihtrühmaks 
olevad ettevõtjad järgivad sotsiaalseid ja 
keskkonnakaitse meetmeid kooskõlas 
juhatuse antavate suunistega, mis 
põhinevad määruse (EL) 2020/852 
artiklitel 17 ja 18. Sellised suunised 
peaksid sisaldama asjakohaseid norme, mis 
võimaldaksid vältida põhjendamatut 
halduskoormust, võttes arvesse ettevõtjate 
suurust ja hõlmates leebemaid norme 
VKEdele. Ettevõtjad, kellel on direktiivi 
2013/34/EL artikli 19a või artikli 29a 
kohaselt kohustus avaldada muud kui 
finantsteavet, koostavad rohelisele 
majandusele õiglase ülemineku kavad. 
Lisaks soovitatakse ettevõtjatel tegutseda 
digipöörde nimel. Ettevõtjatele tehakse 
ülemineku hõlbustamiseks kättesaadavaks 
tehniline abi.

Üleminekukavadega tagatakse vähemalt 
järgmine:
– ettevõtja majandustegevus on kooskõlas 
liidu 2030. aasta kliimaeesmärkidega ja 
[määruse (EL) 2020/XXX, millega 
kehtestatakse kliimaneutraalsuse 
saavutamise raamistik (Euroopa 
kliimaseadus)] sätetega;
– vajaduse korral on ettevõtja 
majandustegevus kooskõlas määruse (EL) 
2020/852 artikli 9 punktides b–f sätestatud 
keskkonnaeesmärkidega;
– kestlikkusega seotud riskide 
hindamiseks ja minimeerimiseks on paika 
pandud asjakohane juhtimine;
– kõiki tulevasi kapitalikulutusi 
kasutatakse varade või protsesside jaoks 
seoses majandustegevusega, mis on 
määruse (EL) 2020/852 artiklite 3 ja 9 
kriteeriumide kohaselt keskkonnasäästlik;
– nähakse ette sellise tegevuse 
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järkjärguline lõpetamine, mis põhjustab 
olulist kahju mis tahes 
keskkonnaeesmärgile määruse (EL) 
2020/852 artikli 17 kohaselt, ning sellise 
tegevuse muutmine neutraalseks või 
vähese mõjuga tegevuseks eelnevalt 
kindlaks määratud aja jooksul;
– kvaliteetse tööhõive eesmärgid ja soolise 
võrdõiguslikkusega seotud eesmärgid, 
sealhulgas võrdse tasustamise eesmärgid;
Üleminekukavad koostatakse 
teaduspõhiste ja kogu ettevõtet hõlmavate 
dokumentidena ning need põhinevad 
Euroopa Komisjoni 2019. aasta suunistel 
kliimaga seotud teabe avaldamise kohta. 
Kavad sisaldavad vahe-eesmärke ja neid 
ajakohastatakse igal aastal ning need 
annavad järelhindamise selle kohta, kas 
vahe-eesmärgid on saavutatud.
Ettevõtjad, kelle suhtes ei kohaldata muu 
kui finantsteabe avaldamise kohustust 
vastavalt direktiivi 2013/34/EL artiklile 
19a või artiklile 29a, koostavad 
üleminekukavad, milles selgitatakse, kas 
ja mil määral nende majandustegevus 
toetab määruse (EL) 2020/852 artiklis 3 
osutatud keskkonnaeesmärke. Kavad 
sisaldavad vajaduse korral eesmärke 
seoses nende kapitalikulude osakaalu ja 
nende tegevuskulude osaga, mis on seotud 
taksonoomiamääruse artiklite 3 ja 9 
kohaselt keskkonnasäästliku 
majandustegevusega seotud varade või 
protsessidega. Kavad sisaldavad ka 
kvaliteetsete töökohtadega seotud 
eesmärki ja tööhõive säilitamise meetmeid 
ning soolise võrdõiguslikkusega, 
sealhulgas võrdse tasustamisega seotud 
eesmärke. Kavad sisaldavad vahe-
eesmärke ja neid ajakohastatakse igal 
aastal ning need annavad järelhindamise 
selle kohta, kas vahe-eesmärgid on 
saavutatud.
VKEde suhtes kohaldatakse komisjoni 
poolt välja töötatavaid lihtsustatud vorme 
ning neile antakse üleminekukavade 
koostamisel sihtotstarbelist rahalist ja 



PE655.703v01-00 72/77 AM\1210357ET.docx

ET

tehnilist abi.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Seán Kelly
fraktsiooni PPE nimel
Pernille Weiss, Henna Virkkunen, Jens Gieseke, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 – alapunkt 3
Määrus (EL) 2015/1017
II lisa – punkt 6 – alapunkt d (uus) – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— Fondide, eriotstarbeliste vahendite 
või investeerimisplatvormide sihtrühmaks 
olevaid ettevõtjaid innustatakse võimalikult 
suurel määral järgima minimaalseid 
kõrgetasemelisi sotsiaalseid ja 
keskkonnakaitse meetmeid kooskõlas 
juhatuse antavate suunistega. Sellised 
suunised peaksid sisaldama asjakohaseid 
norme, mis võimaldaksid vältida 
põhjendamatut halduskoormust, võttes 
arvesse ettevõtjate suurust ja hõlmates 
leebemaid norme VKEdele. Ettevõtjaid, 
kel on teatav kokkupuude eelmääratletud 
keskkonnakahjuliku tegevusega, eriti ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi (ELi 
HKS) kuuluvates sektorites, innustatakse 
tulevikus kasutusele võtma rohelisele 
majandusele ülemineku kavu. Lisaks 
soovitatakse ettevõtjatel tegutseda 
digipöörde nimel. Ettevõtjatele tehakse 
ülemineku hõlbustamiseks kättesaadavaks 
tehniline abi.

— Fondide, eriotstarbeliste vahendite 
või investeerimisplatvormide sihtrühmaks 
olevaid ettevõtjaid innustatakse võimalikult 
suurel määral järgima minimaalseid 
kõrgetasemelisi sotsiaalseid ja 
keskkonnakaitse meetmeid kooskõlas 
juhatuse antavate suunistega. Sellised 
suunised peaksid tagama põhjendamatu 
halduskoormuse vältimise, eelkõige 
VKEde jaoks, ning võtma arvesse 
ettevõtjate suurust ja sisaldama leebemaid 
norme VKEdele. Ettevõtjaid, kel on teatav 
kokkupuude eelmääratletud 
keskkonnakahjuliku tegevusega, eriti ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi (ELi 
HKS) kuuluvates sektorites, innustatakse 
tulevikus kasutusele võtma rohelisele 
majandusele ülemineku kavu. Lisaks 
soovitatakse ettevõtjatel tegutseda 
digipöörde nimel. Ettevõtjatele, eelkõige 
VKEdele tehakse ülemineku 
hõlbustamiseks kättesaadavaks tehniline 
abi.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 – alapunkt 3
Määrus (EL) 2015/1017
II lisa – punkt 6 – alapunkt d (uus) – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— Fondide, eriotstarbeliste vahendite 
või investeerimisplatvormide sihtrühmaks 
olevaid ettevõtjaid innustatakse 
võimalikult suurel määral järgima 
minimaalseid kõrgetasemelisi sotsiaalseid 
ja keskkonnakaitse meetmeid kooskõlas 
juhatuse antavate suunistega. Sellised 
suunised peaksid sisaldama asjakohaseid 
norme, mis võimaldaksid vältida 
põhjendamatut halduskoormust, võttes 
arvesse ettevõtjate suurust ja hõlmates 
leebemaid norme VKEdele. Ettevõtjaid, 
kel on teatav kokkupuude eelmääratletud 
keskkonnakahjuliku tegevusega, eriti ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi (ELi 
HKS) kuuluvates sektorites, innustatakse 
tulevikus kasutusele võtma rohelisele 
majandusele ülemineku kavu. Lisaks 
soovitatakse ettevõtjatel tegutseda 
digipöörde nimel. Ettevõtjatele tehakse 
ülemineku hõlbustamiseks kättesaadavaks 
tehniline abi.

— Fondide, eriotstarbeliste vahendite 
või investeerimisplatvormide sihtrühmaks 
olevad ettevõtjad järgivad kõrgetasemelisi 
sotsiaalseid ja keskkonnakaitse meetmeid 
kooskõlas juhatuse antavate suunistega. 
Sellised suunised peaksid sisaldama 
asjakohaseid norme, mis võimaldaksid 
säilitada kvaliteetseid töökohti ja vältida 
põhjendamatut halduskoormust, võttes 
arvesse ettevõtjate suurust ja hõlmates 
leebemaid norme VKEdele. Ettevõtjad, kel 
on teatav kokkupuude eelmääratletud 
keskkonnakahjuliku tegevusega, eriti ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi (ELi 
HKS) kuuluvates sektorites, võtavad 
kasutusele rohelisele majandusele 
ülemineku kavad, mis sisaldavad selgeid 
ja ambitsioonikaid eesmärke CO2 heite 
vähendamiseks. Lisaks soovitatakse 
ettevõtjatel tegutseda digipöörde nimel. 
Ettevõtjatele tehakse ülemineku 
hõlbustamiseks kättesaadavaks tehniline 
abi.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, Sira Rego

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 – alapunkt 3
Määrus (EL) 2015/1017
II lisa – punkt 6 – alapunkt d (uus) – taane 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— Maksuparadiisides registreeritud 
ettevõtjad või otse või tütarettevõtjate 
kaudu maksuparadiisides tegutsevad 
ettevõtjad, kes ei suuda eelnevalt tõendada 
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märkimisväärset tegevust asjaomastes 
riikides, ei ole kõlblikud saama toetust 
maksevõime toetamise komponendi 
raames. Aktsiate tagasiostmine, 
aktsionäridele dividendide maksmine ja 
juhtivtöötajatele boonuste maksmine ei 
ole maksevõime toetamise komponendi 
raames antava toetusega kooskõlas.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 – alapunkt 4
Määrus (EL) 2015/1017
II lisa – punkt 8 – alapunkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EFSIst toetatud toimingud ei või koonduda 
asjakohase investeerimisperioodi lõpus 
ühelegi konkreetsele territooriumile. Selle 
tagamiseks võtab juhatus vastu suunavad 
geograafilise mitmekesisuse ja 
kontsentratsiooni juhised. Juhatus võib 
otsustada neid suunavaid piirmäärasid 
pärast investeeringute komiteega 
konsulteerimist muuta.

EFSIst toetatud toimingud ei või koonduda 
asjakohase investeerimisperioodi lõpus 
ühelegi konkreetsele territooriumile. Selle 
tagamiseks võtab juhatus vastu 
geograafilise mitmekesisuse ja 
kontsentratsiooni juhised. Juhatus võib 
otsustada neid suunavaid piirmäärasid 
pärast investeeringute komiteega 
konsulteerimist muuta.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Jessica Stegrud
fraktsiooni ECR nimel
Robert Roos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 – alapunkt 4
Määrus (EL) 2015/1017
II lisa – punkt 8 – alapunkt b – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhatus kehtestab maksevõime toetamise 
komponendis konkreetsed 
mitmekesistamise ja kontsentratsiooni 
piirmäärad, et täita artikli 9 lõike 2a 
punktide b ja c vastavad nõuded ning hoida 
ära liigne kontsentreerumine piiratud arvu 
liikmesriikidesse. Juhatus jälgib 
korrapäraselt COVID-19 pandeemia 
majanduslikku mõju liikmesriikidele ja 
sektoritele. Sellest lähtuvalt võib juhatus 
otsustada neid piirmäärasid pärast 
investeeringute komiteega konsulteerimist 
muuta.

Juhatus kehtestab maksevõime toetamise 
komponendis konkreetsed 
mitmekesistamise ja kontsentratsiooni 
piirmäärad, et täita artikli 9 lõike 2a ja 
punkti b vastavad nõuded ning hoida ära 
liigne kontsentreerumine piiratud arvu 
liikmesriikidesse. Seepärast määrab 
juhatus eelnevalt kindlaks objektiivsed 
parameetrid, mille alusel saab 
investeeringute mitmekesistamise ja 
kontsentratsiooni piirmäärasid 
kohandada.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Jessica Stegrud
fraktsiooni ECR nimel
Robert Roos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 – alapunkt 4
Määrus (EL) 2015/1017
II lisa – punkt 8 – alapunkt b – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhatus kehtestab maksevõime toetamise 
komponendis konkreetsed 
mitmekesistamise ja kontsentratsiooni 
piirmäärad, et täita artikli 9 lõike 2a 
punktide b ja c vastavad nõuded ning hoida 
ära liigne kontsentreerumine piiratud arvu 
liikmesriikidesse. Juhatus jälgib 
korrapäraselt COVID-19 pandeemia 
majanduslikku mõju liikmesriikidele ja 
sektoritele. Sellest lähtuvalt võib juhatus 
otsustada neid piirmäärasid pärast 
investeeringute komiteega konsulteerimist 
muuta.

Juhatus kehtestab maksevõime toetamise 
komponendis konkreetsed 
mitmekesistamise ja kontsentratsiooni 
piirmäärad, et täita artikli 9 lõike 2a 
punktide b ja c vastavad nõuded ning hoida 
ära liigne kontsentreerumine piiratud arvu 
liikmesriikidesse. Seepärast määrab 
juhatus eelnevalt kindlaks objektiivsed 
parameetrid, mille alusel saab 
investeeringute mitmekesistamise ja 
kontsentratsiooni piirmäärasid 
kohandada.

Or. en
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Muudatusettepanek 146
Seán Kelly
fraktsiooni PPE nimel
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 – alapunkt 4
Määrus (EL) 2015/1017
II lisa – punkt 8 – alapunkt b – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhatus kehtestab maksevõime toetamise 
komponendis konkreetsed 
mitmekesistamise ja kontsentratsiooni 
piirmäärad, et täita artikli 9 lõike 2a 
punktide b ja c vastavad nõuded ning hoida 
ära liigne kontsentreerumine piiratud arvu 
liikmesriikidesse. Juhatus jälgib 
korrapäraselt COVID-19 pandeemia 
majanduslikku mõju liikmesriikidele ja 
sektoritele. Sellest lähtuvalt võib juhatus 
otsustada neid piirmäärasid pärast 
investeeringute komiteega konsulteerimist 
muuta.

Juhatus kehtestab maksevõime toetamise 
komponendis konkreetsed 
mitmekesistamise ja kontsentratsiooni 
piirmäärad, et täita artikli 9 lõike 2a 
punktide b ja c vastavad nõuded ning hoida 
ära liigne kontsentreerumine piiratud arvu 
liikmesriikidesse või piiratud arvule 
turgudele. Juhatus jälgib korrapäraselt 
COVID-19 pandeemia majanduslikku 
mõju ettevõtjatele kogu ELis. Sellest 
lähtuvalt võib juhatus otsustada neid 
piirmäärasid pärast investeeringute 
komiteega konsulteerimist muuta.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 – alapunkt 4
Määrus (EL) 2015/1017
II lisa – punkt 8 – alapunkt b – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhatus esitab suunavaid ja maksevõime 
toetamise komponendi raames 
kehtestatavaid piirmäärasid käsitlevate 
otsuste kohta Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule kirjaliku põhjenduse. EFSI 
peaks püüdma hõlmata kõiki liikmesriike.

Juhatus teeb selle analüüsi viivitamata 
kättesaadavaks ning esitab suunavaid ja 
maksevõime toetamise komponendi raames 
kehtestatavaid piirmäärasid käsitlevate 
otsuste kohta Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule kirjaliku põhjenduse. EFSI 
peaks hõlmama ja toetama kõigi ELi 
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piirkondade võrdset ja kestlikku arengut.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 – alapunkt 4
Määrus (EL) 2015/1017
II lisa – punkt 8 – alapunkt b – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhatus annab korrapäraselt ja vähemalt 
kord aastas Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aru käesolevast 
rahastamisvahendist toetuse saajate ja 
toetatud tegevuste kohta, et tagada 
programmi täielik, nõuetekohane ja 
õigeaegne läbipaistvus.

Or. en


