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MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ning majandus- ja 
rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) COVID-19 pandeemia puhkemine 
2020. aasta alguses muutis tulevaste aastate 
majandusväljavaadet liidus ja maailmas 
ning nõuab liidult kiiret ja kooskõlastatud 
reageerimist, et tulla toime tohutute 
majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgedega 
kõigi liikmesriikide jaoks. COVID-19 
pandeemia on süvendanud 
demograafiaprobleeme. See pandeemia on 
midagi hoopis enamat kui tervisekriis; 
selle majanduslik ja sotsiaalne mõju on 
riigiti erinev, mis võib suurendada liidus 
vaesust ja ebavõrdsust. Seepärast tuleks 
taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendi (edaspidi 
„rahastamisvahend“) raames tehtavate 
investeeringute abil tegeleda kogu liidus 
esineva tervisealase ebavõrdsusega ning 
samal ajal tagada võrdne kaitse ja pöörata 
erilist tähelepanu ühiskonna kõige 
haavatavamatele rühmadele. Praegune 
COVID-19 pandeemia ning ka eelmine 
majandus- ja finantskriis on näidanud, et 
kindlatele majandus- ja 
sotsiaalstruktuuridele rajanevate 
usaldusväärsete ja vastupanuvõimeliste 
majandus- ja finantssüsteemide arendamine 
aitab liikmesriikidel vapustustele 
tulemuslikumalt reageerida, neid 
leevendada ja neist kiiremini taastuda.  
COVID-19 kriisi tagajärjed kogu 
majandusele tervikuna ja eelkõige 
tervisevaldkonnale sõltuvad keskpikas ja 
pikas perspektiivis olulisel määral sellest, 
kui kiiresti liikmesriikide majandus kriisist 
taastub, mis omakorda sõltub 
liikmesriikide eelarvepoliitilisest 
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manööverdamisruumist, mida on vaja, et 
võtta meetmeid kriisi sotsiaal- ja 
majandusmõju leevendamiseks, samuti 
sõltub see riikide majanduse 
vastupidavusest. Reformid ja 
investeeringud majanduse struktuursete 
nõrkuste kõrvaldamiseks ja majanduse 
vastupidavuse suurendamiseks on seega 
olulised, et suunata majandus tagasi ühtse 
ja kestliku taastumise teele ja vältida 
erinevuste edasist suurenemist liidus.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Liidu poliitiliste prioriteetide hulka 
kuulub selliste reformide elluviimine, 
millega muudetakse liikmesriikide 
majandus vastupidavaks ja suurendatakse 
selle kohanemisvõimet ning kasutatakse 
ära majanduse kasvupotentsiaal, kusjuures 
vältida tuleb eelmise ülemaailmse 
majandus-, finants- ja sotsiaalse kriisi 
ajal tehtud vigu, mis süvendasid 
majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust. 
Seetõttu on reformid väga olulised 
majanduse kestliku taastumise ning 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse seisukohast. Need on 
hädavajalikud, et sillutada teed majanduse 
kiirele taastamisele ning 
majandusarengule pikas ja keskpikas 
perspektiivis.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Hea valitsemistava on reformi 
eduka juhtimise ja haldamise eeltingimus. 
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Avaliku sektori asutuste ja mitmesuguste 
sidusrühmade haldussuutlikkusel on 
siinkohal oluline roll eelarve koostamisel 
ja täitmisel, raamatupidamisaruannete 
esitamisel ja auditeerimisel ning 
finantssektori osalejate kontrolli ja 
vastutuse sätestamisel vastavalt 
aluslepingu artikli 322 alusel vastu võetud 
finantseeskirjadele.  Seetõttu peaksid 
ametiasutused ja abisaajad oma 
suutlikkust vajalikul määral suurendama.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Varasemad kogemused on 
näidanud, et kriisi ajal vähendatakse 
investeeringuid sageli järsult. Siiski on 
oluline toetada investeeringuid selles 
konkreetses olukorras, et kiirendada 
majanduse taastamist ja tugevdada 
majanduse pikaajalist kasvupotentsiaali. 
Investeerimine keskkonnasäästlikku ja 
digitehnoloogiasse, suutlikkusesse ja 
protsessidesse, mille eesmärk on aidata 
kaasa puhtale energiale üleminekule, 
suurendada hoonetesektori ja muude 
oluliste majandussektorite energiatõhusust, 
aitab tagada kestliku majanduskasvu ja 
luua töökohti. Samuti aitab see peamiste 
tarneahelate mitmekesistamise kaudu 
muuta liidu vastupidavamaks ja vähem 
sõltuvaks.

(6) Varasemad kogemused on 
näidanud, et tihtipeale vähendatakse kriisi 
ajal järsult investeeringuid. Siiski on 
oluline toetada Euroopa lisaväärtusega 
investeeringuid, mis võivad praegustes 
oludes kiirendada liikmesriikides 
majanduse elavdamist, hoida ära 
tuhandete töökohtade kadumise ning 
tugevdada pikas ja keskpikas perspektiivis 
majanduse kasvupotentsiaali. 
Investeeringud keskkonnasäästlikku ja 
digitehnoloogiasse, suutlikkusse ja 
protsessidesse, mille eesmärk on toetada 
puhtale energiale üleminekut ning 
suurendada hoonetesektori ja muude 
oluliste majandussektorite energiatõhusust 
ja tootlikkust, aitavad edendada ja 
saavutada kaasavat ja kestlikku 
majanduskasvu, luua kvaliteetseid 
töökohti ja tõsta konkurentsivõimet. 
Lisaks aitavad need peamiste tarneahelate 
mitmekesistamise kaudu muuta liitu 
vastupidavamaks ja vähem sõltuvaks, 
ergutada teadmuspõhist majandust ja 
vähendada COVID-19 pandeemiaga 
ilmsiks tulnud ebavõrdsust, eriti 
aluslepingu artiklis 174 käsitletud 
piirkondadevahelist digilõhet. Rohkem on 
vaja investeerida digipöördesse, 
digitaalsesse innovatsiooni ja digitaalsesse 
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ühenduvusse, mis võimaldaks õiglast 
üleminekut digitaalmajandusele, seda 
eelkõige ühiskonna kõige kaitsetumate 
rühmade, näiteks eakate jaoks.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Rahastamisvahendi raames 
tehtavate investeeringute puhul tuleks 
kõigis piirkondades ja omavalitsustes 
tugevdada partnerluse põhimõtet ja 
mitmetasandilist valitsemist. 
Mitmetasandiline valitsemine on Euroopa 
poolaasta protsessis oluline, kuna 
COVID-19 pandeemia on mõjutanud 
liikmesriikide eri territooriume erinevalt. 
Seepärast omab rahastamisvahendi 
tegevuse jaoks keskset tähtsust 
piirkondlike ja kohalike ametiasutuste 
ning majandus- ja sotsiaalpartnerite ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide, 
näiteks vabaühenduste kaasamine. 
Liikmesriigid peaksid oma taaste- ja 
vastupidavuskavade koostamisel ja 
rakendamisel konsulteerima kõigi 
partneritega ning tagama, et vahendid 
jõuaksid kiiresti abivajajateni. Ning kuna 
COVID-19 kriis on ebaproportsionaalselt 
tabanud sektoreid, kus on ülekaalus alla 
25-aastased noored ja naised, ning neis 
sektorites kasvab töötuse määr, tuleb 
tegeleda nende konkreetse olukorraga. 
Seetõttu tuleks praeguse soolise 
ebavõrdsuse vähendamiseks ühe 
prioriteedina edendada soolist 
võrdõiguslikkust taaste- ja 
vastupidavuskavade ettevalmistamise ja 
rakendamise kõigis etappides. 
Tähelepanu tuleks pöörata nii 
linnapiirkondadele kui rohe- ja 
digipöörde eestvedajatele kui ka 
ebasoodsate looduslike või 
demograafiliste tingimustega 
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piirkondadele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8a) Austada tuleb aluslepingu 
artiklites 8, 10 ja 11 ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas sätestatud 
horisontaalseid põhimõtteid ning ÜRO 
lapse õiguste konventsioonist ja ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsioonist 
tulenevaid kohustusi. Lisaks hõlmavad 
rahastamisvahendi eesmärgid kestlikku 
arengut, liidus keskkonna säilitamise, 
kaitse ja selle kvaliteedi parandamise 
eesmärke, nagu on sätestatud aluslepingu 
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artikli 191 lõikes 1, ning Pariisi 
kokkuleppest tulenevaid kohustusi.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Võttes arvesse Euroopa rohelist 
kokkulepet kui Euroopa kestliku 
majanduskasvu strateegiat, samuti ELi 
muid arengueesmärke ning liidu kohustust 
rakendada Pariisi kliimakokkulepet ja 
ÜRO säästva arengu eesmärke, aitab 
käesoleva määrusega loodud 
rahastamisvahend kaasa kliimameetmete 
peavoolustamisele ja 
keskkonnasäästlikkusele ning üldise 
eesmärgi – pühendada 30 % ELi eelarve 
kuludest kliimaeesmärkide toetamisele – 
saavutamisele. Komisjon ja liikmesriigid 
peaksid tagama järjepidevuse, sidususe ja 
sünergia ÜRO kestliku arengu 
tegevuskavaga aastani 2030. Selleks, et 
investeeringut kestlikuks lugeda, tuleb 
rakendada taksonoomiat, mis on esitatud 
muu hulgas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. juuni 2020. aasta määruses 
(EL) 2020/852, millega kehtestatakse 
kestlike investeeringute soodustamise 
raamistik ja muudetakse määrust (EL) 
2019/20881a, ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 27. novembri 2020. aasta 
määruses (EL) 2019/2088, mis käsitleb 
jätkusuutlikkust käsitleva teabe 
avalikustamist finantsteenuste sektoris1b.
__________________
1a ELT L 198, 22.6. 2020, lk 13.
1b ELT L 317, 9.12. 2019, lk 1.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et oleks võimalik võtta 
meetmeid, mis seovad rahastamisvahendi 
usaldusväärse majandusjuhtimisega, ning 
tagada ühetaolised 
rakendamistingimused, tuleks nõukogule 
anda volitused peatada komisjoni 
ettepaneku alusel ja rakendusaktidega 
ajavahemik, mille jooksul tuleb vastu 
võtta otsused taaste- ja 
vastupidavuskavade projektide kohta, 
ning peatada rahastamisvahendi kaudu 
tehtavad maksed, kui esineb olulisi 
rikkumisi seoses Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EL) nr XXX/XX 
[ühissätete määrus] (…) sätestatud 
majandusjuhtimisega seotud asjakohaste 
juhtumitega. Samuti tuleks seoses samade 
asjakohaste juhtumitega anda nõukogule 
õigus tühistada need peatamised 
rakendusaktidega komisjoni ettepaneku 

välja jäetud
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alusel.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(14) Rahastamisvahendi üldeesmärk 
peaks olema soodustada kõigi 
liikmesriikide harmoonilisema arengu 
huvides majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset sidusust. Selleks peaks 
rahastamisvahend aitama muuta 
liikmesriigid vastupidavamaks ja 
kohanemisvõimelisemaks, aitama 
leevendada kriisi sotsiaalset ja 
majanduslikku mõju ning toetada rohe- ja 
digipööret eesmärgiga saavutada Euroopas 
hiljemalt 2050. aastaks kliimaneutraalsus, 
aidates seeläbi taastada liikmesriikide 
majanduse kasvupotentsiaali ja 
suurendada investeeringuid kesksetesse 
sektoritesse, tõhustada kvaliteetsete 
töökohtade loomist ja säilitamist 
(sealhulgas naistele ja alla 25 aasta 
vanustele noortele), tugevdada vastavalt 
Euroopa sotsiaalõiguste sambale 
sotsiaalõigusi ning edendada keskpikas ja 
pikas perspektiivis kestlikku 
majanduskasvu. Tagamaks, et kedagi ei 
jäeta kõrvale, tuleks erilist tähelepanu 
pöörata kõige kaitsetumatele 
inimrühmadele. Samuti peaks 
rahastamisvahendist toetama aluslepingu 
artiklis 8 osutatud soolise 
võrdõiguslikkuse saavutamist.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

vastupidavuskava aitaks tagada 
rahastamisvahendi eesmärkide 
saavutamist, peaksid reformide ja avaliku 
sektori investeerimisprojektide elluviimise 
meetmed sisalduma ühes sidusas taaste- ja 
vastupidavuskavas. Taaste- ja 
vastupidavuskava peaks olema kooskõlas 
Euroopa poolaasta raames kindlaks tehtud 
riigipõhiste probleemide ja seatud 
prioriteetidega, riiklike reformikavadega, 
riiklike energia- ja kliimakavadega, õiglase 
ülemineku kavadega ning liidu fondide 
raames vastu võetud partnerluslepingute ja 
rakenduskavadega. Selleks et edendada 
meetmeid, mis kuuluvad Euroopa rohelise 
kokkuleppe ja digitaalarengu tegevuskava 
prioriteetide hulka, tuleks kavas sätestada 
ka rohe- ja digipöörde seisukohast olulised 
meetmed. Meetmed peaksid võimaldama 
sujuvalt saavutada riiklikes energia- ja 
kliimakavades ja nende ajakohastatud 
versioonides esitatud sihid, eesmärgid ja 
panused. Kõiki toetatavaid tegevusi tuleks 
ellu viia täielikus kooskõlas liidu kliima-, 
keskkonna- ja digivaldkonna 
prioriteetidega ning sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(20) On vaja kehtestada liikmesriikide 
taaste- ja vastupidavuskavade projektide 
esitamise kord ja näha ette nende sisu. 
Menetluste otstarbekuse tagamiseks peaks 
liikmesriik esitama riikliku reformikava 
eraldi lisana hiljemalt 30. aprilliks taaste- 
ja vastupidavuskava. Kiire rakendamise 
tagamiseks peaksid liikmesriigid esitama 
kava projekti koos järgneva aasta 
eelarveprojektiga eelneva aasta 15. 
oktoobril. Liikmesriikide esitatud taaste- 
ja vastupidavuskavad peaksid olema 
üldsusele kättesaadavad.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et tagada riikide vastutus 
ning keskendumine asjakohastele 
reformidele ja investeeringutele, peaksid 
toetust soovivad liikmesriigid esitama 
komisjonile taaste- ja vastupidavuskava, 
mis on nõuetekohaselt põhjendatud. 
Taaste- ja vastupidavuskava tuleks esitada 
üksikasjalikud rakendamismeetmed, 
sealhulgas eesmärgid ja vahe-eesmärgid, 
ning taaste- ja vastupidavuskava eeldatav 
mõju majanduse kasvupotentsiaalile, 
töökohtade loomisele ning majanduse ja 
ühiskonna vastupidavusele; kava peaks 
sisaldama ka rohe- ja digipöörde jaoks 
vajalikke meetmeid; samuti peaks see 

(21) Selleks et tagada riikide vastutus 
ning keskendumine asjakohastele 
reformidele ja investeeringutele, peaksid 
toetust soovivad liikmesriigid esitama 
komisjonile nõuetekohaselt põhjendatud 
taaste- ja vastupidavuskava. Euroopa 
Parlamendil peaks protsessi kõigis 
etappides olema juurdepääs kogu teabele, 
mis käsitleb komisjoni ja liikmesriikide 
vahelisi läbirääkimisi individuaalsete 
taaste- ja vastupidavuskavade üle. Taaste- 
ja vastupidavuskavas tuleks näidata, 
millised sektorid on teistega võrreldes 
maha jäänud, esitada üksikasjalikud 
rakendamismeetmed, sealhulgas sihid ja 
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sisaldama selgitust kavandatud taaste- ja 
vastupidavuskava kooskõla kohta Euroopa 
poolaasta raames kindlaks tehtud 
asjaomaste riigipõhiste probleemide ja 
seatud prioriteetidega. Kogu protsessi 
käigus peaksid komisjon ja liikmesriigid 
püüdma teha tihedat koostööd.

vahe-eesmärgid ning näidata, milline on 
kava eeldatav mõju majanduse 
kasvupotentsiaalile, kvaliteetsete 
töökohtade loomisele (sh naistele ja alla 
25 aasta vanustele noortele), 
sotsiaalõiguste tugevdamisele ning 
majandusliku ja sotsiaalse 
vastupanuvõime suurendamisele, et suuta 
erisugustele sümmeetrilistele ja 
asümmeetrilistele vapustustele paremini 
reageerida. Kava peaks sisaldama ka rohe- 
ja digipöörde jaoks ning konkurentsivõime 
tõstmiseks vajalikke meetmeid; samuti 
peaks see sisaldama selgitust kavandatud 
taaste- ja vastupidavuskava kooskõla kohta 
Euroopa poolaasta raames kindlaks tehtud 
asjaomaste riigipõhiste probleemide ja 
seatud prioriteetidega. Kogu protsessi 
käigus peaksid komisjon ja liikmesriigid 
püüdma teha tihedat koostööd.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Komisjon peaks hindama 
liikmesriikide esildatud taaste- ja 
vastupidavuskavasid ning tegutsema 
tihedas koostöös asjaomase liikmesriigiga. 
Komisjon austab täielikult riikide 
vastutust selles protsessis ja võtab seetõttu 
arvesse asjaomase liikmesriigi esitatud 
põhjendusi ja asjaolusid ning hindab, kas 
liikmesriigi esildatud taaste- ja 
vastupidavuskava võiks aidata 
tulemuslikult lahendada probleeme, mis on 
välja toodud asjaomasele liikmesriigile 
esitatud riigipõhises soovituses või muudes 
asjakohastes dokumentides, mille komisjon 
on Euroopa poolaasta raames ametlikult 
vastu võtnud; kas kava sisaldab meetmeid, 
mis aitavad tõhusalt kaasa rohe- ja 
digipöördele ning sellega kaasnevate 
probleemide lahendamisele; kas kaval 
võiks olla püsiv mõju asjaomases 

(22) Komisjon peaks hindama 
liikmesriikide esildatud taaste- ja 
vastupidavuskavasid ning tegutsema 
tihedas koostöös asjaomase liikmesriigiga. 
Komisjon võtab arvesse asjaomase 
liikmesriigi esitatud põhjendusi ja 
asjaolusid ja kaasatud sidusrühmade 
nõusolekut ning annab oma hinnangu 
järgmistel küsimustele: kas liikmesriigi 
esildatud taaste- ja vastupidavuskava võiks 
aidata tulemuslikult lahendada probleeme, 
mis on välja toodud asjaomasele 
liikmesriigile esitatud riigipõhises 
soovituses või muudes asjakohastes 
dokumentides, mille komisjon on Euroopa 
poolaasta raames ametlikult vastu võtnud; 
kas kava sisaldab meetmeid, mis aitavad 
tõhusalt kaasa rohe- ja digipöördele, 
tervishoiusüsteemi vastupanuvõime 
suurendamisele ja konkurentsivõime 



PE658.720v01-00 14/39 AD\1214244ET.docx

ET

liikmesriigis; kas kavaga loodetakse 
tõhusalt tugevdada liikmesriigi majanduse 
kasvupotentsiaali, luua uusi töökohti, 
suurendada majanduse ja sotsiaalvaldkonna 
vastupidavust, leevendada kriisi majandus- 
ja sotsiaalmõju ning suurendada 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust; kas põhjendused, mille 
liikmesriik on oma taaste- ja 
vastupidavuskavas hinnanguliste 
kogukulude kohta esitanud, on mõistlikud 
ja usutavad ning vastavuses eeldatava 
mõjuga majandusele ja tööhõivele; kas 
taaste- ja vastupidavuskava sisaldab 
meetmeid, mis kujutavad endast sidusat 
tegevust struktuurireformide ja avaliku 
sektori investeerimisprojektide 
ellurakendamiseks ning kas asjaomaste 
liikmesriikide välja pakutud tegevuskord, 
sealhulgas kavandatud vahe-eesmärgid ja 
sihid ning nendega seotud näitajad, võiks 
tagada taaste- ja vastupidavuskava 
ellurakendamise.

tõstmisele ning nendega kaasnevate 
probleemide lahendamisele; kas kaval 
võiks olla asjaomases liikmesriigis püsiv 
mõju; kas kavaga loodetakse tulemuslikult 
tugevdada liikmesriigi majanduse kestlikku 
ja kaasavat kasvupotentsiaali, saada 
investeeringuid, luua kõigi jaoks 
kvaliteetseid töökohti, suurendada 
majanduse ja sotsiaalvaldkonna 
vastupidavust, leevendada kriisi majandus- 
ja sotsiaalmõju ning suurendada 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust; kas põhjendused, mille 
liikmesriik on oma taaste- ja 
vastupidavuskavas hinnanguliste 
kogukulude kohta esitanud, on mõistlikud 
ja usutavad ning vastavuses kava eeldatava 
mõjuga majandusele ja tööhõivele; kas 
taaste- ja vastupidavuskava sisaldab 
sidusaid, tulemuslikke ja piisavaid 
meetmeid reformide ning nii avaliku 
sektori kui ka avaliku ja erasektori ühiste 
investeerimisprojektide ellurakendamiseks; 
ning kas asjaomase liikmesriigi välja 
pakutud tegevuskord, sealhulgas 
kavandatud vahe-eesmärgid ja sihid ning 
nendega seotud näitajad, võiks tagada 
taaste- ja vastupidavuskava tulemusliku 
ellurakendamise.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 18
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Selleks et tagada rahalise toetuse 
olulise osa jaotamine esimestel kriisile 
järgnevatel aastatel ja tagada vastavus selle 
rahastamisvahendi jaoks saadavatele 
rahalistele vahenditele, tuleks 
liikmesriikidele eraldada rahalisi vahendeid 
kuni 31. detsembrini 2024.  Selleks tuleks 
tagastamatu rahalise toetuse summast 
vähemalt 60 % siduda õiguslike 
kulukohustustega 31. detsembriks 2022.  
Ülejäänud summa tuleks siduda õiguslike 
kulukohustustega 31. detsembriks 2024.

(27) Selleks et tagada rahalise toetuse 
olulise osa jaotamine esimestel 
kriisijärgsetel aastatel ja tagada vastavus 
selle rahastamisvahendi jaoks saadavatele 
rahalistele vahenditele, tuleks 
liikmesriikidele eraldada rahalisi vahendeid 
kuni 31. detsembrini 2025. Selleks tuleks 
tagastamatu rahalise toetuse summast 
vähemalt 60 % siduda õiguslike 
kulukohustustega 31. detsembriks 2024. 
Ülejäänud summa tuleks siduda õiguslike 
kulukohustustega 31. detsembriks 2025.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(29) Laenutaotlus peaks olema 
põhjendatud finantsvajadustega, mis on 
seotud taaste- ja vastupidavuskavas 
sisalduvate täiendavate reformide ja 
investeeringutega, eelkõige sellistega, mis 
on vajalikud rohe- ja digipöördeks, ning 
seega kava suuremate kuludega kui 
maksimaalne rahaline toetus (mis 
eraldatakse tagastamatu toetusena). 
Laenutaotlust peaks olema võimalik 
esitada koos kavaga. Kui laenutaotlus 
esitatakse muul ajal, tuleks sellele lisada 
läbivaadatud kava, sealhulgas täiendavad 
vahe-eesmärgid ja sihid. Selleks et tagada 
vahendite olulise osa jaotamine esimestel 
kriisijärgsetel aastatel, peaksid 
liikmesriigid taotlema laenutoetust 
hiljemalt 31. augustil 2025. Usaldusväärse 
finantsjuhtimise tagamiseks tuleks 
kehtestada kõikide käesoleva määruse 
alusel antavate laenude kogusumma 
ülemmäär. Lisaks ei tohi ühegi liikmesriigi 
maksimaalne laenumaht ületada 4,7 % 
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tema kogurahvatulust. Ülemmäära peaks 
olema võimalik suurendada erandlikel 
asjaoludel, sõltuvalt olemasolevatest 
vahenditest. Samadel usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhjustel peaks olema 
võimalik maksta laen välja osamaksetena 
vastavalt tulemuste saavutamisele.

tema kogurahvatulust. Ülemmäära peaks 
olema võimalik suurendada erandlikel 
asjaoludel, sõltuvalt olemasolevatest 
vahenditest. Samadel usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhjustel peaks olema 
võimalik maksta laen välja osamaksetena 
vastavalt tulemuste saavutamisele.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(32) Usaldusväärse finantsjuhtimise 
tagamiseks tuleks sätestada erinormid, mis 
reguleerivad eelarvelisi kulukohustusi, 
makseid, maksete peatamist, toetuse 
tühistamist ja vahendite sissenõudmist. 
Prognoositavuse tagamiseks peaksid 
liikmesriigid saama esitada maksetaotlusi 
kaks korda aastas. Makseid peaks saama 
teha osamaksetena, võttes aluseks 
komisjoni positiivse hinnangu liikmesriigi 
taaste- ja vastupidavuskava rakendamisele 
ning eesmärk peaks olema mitte niivõrd 
sanktsioonide kehtestamine, kuivõrd 
puuduste kõrvaldamiseks võetavate 
meetmete tähtsustamine. Rahalise toetuse 
maksmise peaks saama peatada ja toetuse 
tühistada, kui liikmesriik ei ole taaste- ja 
vastupidavuskava rahuldavalt ellu 
rakendanud. Kehtestada tuleks asjakohane 
ärakuulamismenetlus selle tagamiseks, et 
kui komisjon teeb maksete peatamise, 
toetuse tühistamise või makstud summade 
sissenõudmise otsuse, siis austatakse 
liikmesriikide õigust esitada 
tähelepanekuid. Komisjoni otsus peatada 
või tühistada liikmesriigile antav rahaline 
toetus tuleks edastada Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Rakendamise 
tõhusaks järelevalveks peaksid 
liikmesriigid esitama Euroopa poolaasta 
raames ettenähtud korras taaste- ja 
vastupidavuskava täitmise aruanded.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Vastavalt finantsmäärusele, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL, Euratom) nr 883/2013,14 nõukogu 
määrusele (Euratom, EÜ) nr 2988/95,15 
nõukogu määrusele (Euratom, EÜ) nr 
2185/9616 ja nõukogu määrusele (EL) 
2017/193917 tuleb liidu finantshuve kaitsta 
proportsionaalsete meetmetega, mis 
hõlmavad õigusnormide rikkumise ja 
pettuste ärahoidmist, avastamist, 
korrigeerimist ja uurimist, kaotatud, 
alusetult väljamakstud või ebaõigesti 
kasutatud summade tagasinõudmist ja 
vajaduse korral halduskaristuste 
kehtestamist.  Eelkõige võib Euroopa 
Pettustevastane Amet (OLAF) korraldada 
haldusjuurdlusi, sealhulgas kohapealseid 
kontrolle ja inspekteerimisi vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL, Euratom) nr 883/2013 ning nõukogu 
määruse (Euratom, EÜ) nr 2185/96 sätetele 
ja neis määrustes sätestatud korras, et teha 
kindlaks, kas on esinenud pettust, 
korruptsiooni või muud liidu finantshuve 

(40) Vastavalt finantsmäärusele, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL, Euratom) nr 883/2013,14 nõukogu 
määrusele (Euratom, EÜ) nr 2988/95,15 
nõukogu määrusele (Euratom, EÜ) nr 
2185/9616 ja nõukogu määrusele (EL) 
2017/193917 tuleb liidu finantshuve kaitsta 
proportsionaalsete meetmetega, mis 
hõlmavad õigusnormide rikkumise ja 
pettuste ärahoidmist, avastamist, 
heastamist ja uurimist ning kaotatud, 
alusetult väljamakstud või ebaõigesti 
kasutatud summade tagasinõudmist ja 
vajaduse korral halduskaristuste 
kehtestamist. Eelkõige võib Euroopa 
Pettustevastane Amet (OLAF) korraldada 
haldusjuurdlusi, sealhulgas kohapealseid 
kontrolle ja inspekteerimisi vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL, Euratom) nr 883/2013 ning nõukogu 
määruse (Euratom, EÜ) nr 2185/96 sätetele 
ja neis määrustes sätestatud korras, et teha 
kindlaks, kas on esinenud pettust, 
korruptsiooni või muud liidu finantshuve 



PE658.720v01-00 18/39 AD\1214244ET.docx

ET

kahjustavat ebaseaduslikku tegevust. 
Vastavalt määrusele (EL) 2017/1939 võib 
Euroopa Prokuratuur uurida pettusi ja muid 
kuritegusid, mis kahjustavad liidu 
finantshuve, ja esitada nendes süüdistusi, 
nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga (EL) 2017/137118. 
Finantsmääruse kohaselt peab iga isik või 
üksus, kes saab liidu rahalisi vahendeid, 
tegema liidu finantshuvide kaitsel täielikult 
koostööd ja andma komisjonile, OLAFile, 
Euroopa Prokuratuurile ja Euroopa 
Kontrollikojale vajalikud õigused ja 
juurdepääsu ning tagama, et kolmandad 
isikud, kes on kaasatud liidu vahendite 
haldamisse, annaksid komisjonile, 
OLAFile, Euroopa Prokuratuurile ja 
Euroopa Kontrollikojale samaväärsed 
õigused.

kahjustavat ebaseaduslikku tegevust. 
Vastavalt määrusele (EL) 2017/1939 võib 
Euroopa Prokuratuur uurida pettusi ja muid 
liidu finantshuve kahjustavaid kuritegusid 
ning esitada nendes asjades süüdistusi, 
nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga (EL) 2017/137118. 
Finantsmääruse kohaselt peab iga isik või 
üksus, kes saab liidu rahalisi vahendeid, 
tegema liidu finantshuvide kaitsel täielikult 
koostööd ja andma komisjonile, OLAFile, 
Euroopa Prokuratuurile ja Euroopa 
Kontrollikojale vajalikud õigused ja 
juurdepääsu ning tagama, et kolmandad 
isikud, kes on kaasatud liidu vahendite 
haldamisse, annaksid komisjonile, 
OLAFile, Euroopa Prokuratuurile ja 
Euroopa Kontrollikojale samaväärsed 
õigused. Euroopa Parlament peaks 
teostama demokraatlikku eel-ja 
järelkontrolli selle üle, kas 
rahastamisvahendi raames eraldatud 
vahendeid kasutatakse hästi, kas need 
kujutavad endast liidu lisaväärtust ning 
toetavad liikmesriikide majanduslikku ja 
sotsiaalset vastupanuvõimet. Seda silmas 
pidades soovitatakse liikmesriikidel võtta 
vastu ja kohaldada tulemuslikke 
pettustevastaseid meetmeid, mida 
rakendatakse liikmesriikide ja liidu 
tasandi pettustevastaste ametite, näiteks 
OLAFi ja vajaduse korral Euroopa 
Prokuratuuri toel, ning jõustada 
õigusriigi põhimõtet.

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

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

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

15 Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta 
määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa 
ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT 
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L 312, 23.12.1995, lk 1). L 312, 23.12.1995, lk 1).
16 Nõukogu 11. novembri 1996. aasta 
määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis 
käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 
kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 
Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest 
(EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).

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

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

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

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

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

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „majanduspoliitika koordineerimise 
Euroopa poolaasta“ (edaspidi „Euroopa 
poolaasta“) – nõukogu 7. juuli 1997. aasta 
määruse (EÜ) nr 1466/199720 artiklis 2-a 
sätestatud menetluskord.

3. „majanduspoliitika koordineerimise 
Euroopa poolaasta“ (edaspidi „Euroopa 
poolaasta“) – nõukogu 7. juuli 1997. aasta 
määruse (EÜ) nr 1466/199720 artiklis 2-a 
sätestatud menetluskord. Käesoleva 
määruse kohaldamisel täiendatakse seda 
piirkondade, linnade ja kohalike 
omavalitsuste kaasamisega.

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

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

Muudatusettepanek 24
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 Artikkel 3

Kohaldamisala Kohaldamisala

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

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

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendi üldeesmärk on 
parandada liidu majanduslikku, sotsiaalset 
ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
suurendades liikmesriikide vastupidavust ja 
kohanemisvõimet, leevendades kriisi 
sotsiaal- ja majandusmõju ning toetades 
rohe- ja digipööret ning aidates seeläbi 
taastada liidu majanduse kasvupotentsiaali, 
aidata luua uusi töökohti pärast COVID-
19 kriisi ja edendada kestlikku 
majanduskasvu.

1. Taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendi üldeesmärk on 
parandada liidu majanduslikku, sotsiaalset 
ja territoriaalset ühtekuuluvust 
harmoonilisema arengu saavutamiseks, 
suurendades liikmesriikide vastupidavust ja 
kohanemisvõimet, leevendades kriisi 
sotsiaalset ja majanduslikku mõju koos 
sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisega 
ning toetades rohe- ja digipööret ja aidates 
seeläbi taastada liidu majanduse 
kasvupotentsiaali ja kujundades selle 
konkurentsivõimelisemaks majanduseks; 
eesmärk on ka aidata COVID-19 kriisi 
järel luua uusi ja säilitada vanu töökohti, 
eriti tervishoiusektoris, ning edendada 
pikas ja keskpikas perspektiivis kestlikku 
majanduskasvu.
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4a
Horisontaalsed põhimõtted

1. Liikmesriigid ja komisjon tagavad 
rahastamisvahendi rakendamisel 
põhiõiguste austamise ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta järgimise.
Kuna põhiõiguste harta hõlmab kõiki 
Euroopa Liidu Kohtu praktikas käsitletud 
õigusi, Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsioonis 
sätestatud õigusi ja vabadusi ning muid 
õigusi ja põhimõtteid, mis tulenevad 
Euroopa Liidu riikide ühistest 
põhiseaduslikest tavadest ja muudest 
rahvusvahelistest õigusaktidest, võetakse 
asjakohaseid meetmeid, et vältida nende 
põhiõiguste rikkumist, näiteks võideldakse 
diskrimineerimise ja soolise ebavõrdsuse 
vastu.
2. Rahastamisvahendi eesmärke 
tuleb viia ellu kooskõlas aluslepingu 
artiklis 11 sätestatud kestliku arengu 
edendamise eesmärgiga.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lõikes 1 osutatud summast võib 
katta ka sellise ettevalmistava ning seire-, 
kontrolli-, auditi- ja hindamistegevuse 
kulusid, mis on vajalik iga vahendi 
haldamiseks ja selle eesmärkide 
saavutamiseks – eelkõige hõlmab see 

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

saavutamiseks, info- ja 
kommunikatsioonimeetmete, sealhulgas 
liidu poliitiliste prioriteetide tutvustamise 
kulusid ning komisjoni, liikmesriikide või 
korraldusasutuste iga vahendi 
toimimisega seotud haldusabi kulusid. 
Samuti võib katta kulusid, mis on seotud 
sellise toetava tegevusega nagu projektide 
kvaliteedi kontroll ja kohapealne 
järelevalve, ning reformide ja 
investeeringute hindamisel ja 
rakendamisel korraldatava 
kogemusnõustamise kulusid.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 välja jäetud
Eelarve jagatud täitmise alla kuuluvatest 

programmidest eraldatavad summad
Liikmesriikidele eelarve jagatud täitmise 
raames eraldatud summad võib 
liikmesriikide taotlusel kanda 
rahastamisvahendi arvele. Komisjon 
haldab neid vahendeid otseselt 
finantsmääruse artikli 62 lõike 1 punkti a 
alusel. Nende rahaliste vahendite 
kasutamisel peetakse silmas asjaomase 
liikmesriigi huve.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi 
raames antav toetus täiendab muudest liidu 
fondidest ja programmidest antavat toetust. 
Reformi- ja investeerimisprojektid võivad 
saada toetust muudest liidu programmidest 
ja vahenditest, tingimusel et sellise 
toetusega ei kaeta ühtesid ja samu kulusid.

Taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi 
raames antav toetus täiendab muudest liidu 
fondidest ja programmidest antavat toetust, 
kuid vältida tuleb dubleerimist. Reformi- 
ja investeerimisprojektid võivad saada 
toetust muudest liidu programmidest ja 
vahenditest, tingimusel et sellise toetusega 
ei kaeta ühtesid ja samu kulusid.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Rahastamisvahendi ja usaldusväärse 

majandusjuhtimise ühendamise meetmed
1. Olulise nõuetele mittevastavuse korral, 
mis on seotud määruse (millega 
kehtestatakse ühissätted [...)][ühissätete 
määruse] artikli 15 lõikes 7 sätestatud mis 
tahes juhtumiga, võtab nõukogu 
komisjoni ettepaneku põhjal 
rakendusaktiga vastu otsuse peatada 
artikli 17 lõigetes 1 ja 2 osutatud otsuste 
vastuvõtmise ajavahemik või majanduse 
taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendi raames tehtavad 
maksed.
Lõike 1 kohast maksete peatamise otsust 
kohaldatakse pärast selle otsuse kuupäeva 
esitatud maksetaotluste suhtes.
Artikli 17 kohast ajavahemiku peatamist 
kohaldatakse alates lõikes 1 osutatud 
otsuse vastuvõtmisele järgnevast päevast.
Maksete peatamise korral kohaldatakse 
määruse (millega kehtestatakse ühissätted 
…) artikli 15 lõiget 9.
2. Määruse (millega kehtestatakse 
ühissätted [...] artikli 15 lõikes 11 
sätestatud mis tahes juhu esinemise korral 
võtab nõukogu komisjoni ettepaneku 
põhjal rakendusaktiga vastu otsuse 
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lõpetada ajavahemiku või maksete 
peatamine, millele on osutatud eelmises 
lõikes.
Asjaomased menetlused või maksed 
jätkuvad peatamise lõpetamisele järgneval 
päeval.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kuni 31. detsembrini 2024 teeb 
komisjon eraldamiseks kättesaadavaks 
334 950 000 000 eurot, nagu on osutatud 
artikli 5 lõike 1 punktis a. Iga liikmesriik 
võib oma taaste- ja vastupidavuskava 
rakendamiseks esitada taotlusi artiklis 10 
osutatud maksimaalse rahalise toetuse 
ulatuses.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Käesoleva määruse delegeeritud 
õigusaktiga muutmise teel ja liikmesriigi 
põhjendatud taotluse alusel võib 
lisavahendeid teha kättesaadavaks ka 
2023. ja 2024. aasta eelarveliste 
kulukohustuste täitmiseks.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Ajavahemikul alates 31. 
detsembrist 2022 kuni 31. detsembrini 
2024 võib komisjon, kui rahalised 
vahendid on olemas, korraldada 
projektikonkursse kooskõlas Euroopa 
poolaasta ajakavaga. Selleks avaldab ta 
kõnealusel ajavahemikul korraldatavate 
projektikonkursside esialgse ajakava ning 
märgib iga konkursi kohta eraldatava 
summa. Iga liikmesriik võib oma 
majanduse taaste- ja vastupidavuskava 
rakendamiseks esitada taotluse kuni 
sellise maksimumsumma saamiseks, mis 
vastab olemasolevast eraldisesummast 
talle eraldatavale osale, nagu on osutatud 
I lisas.

välja jäetud

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Kuni 31. detsembrini 2024 võib 
komisjon liikmesriigi taotluse korral anda 
asjaomasele liikmesriigile laenu majanduse 
taaste- ja vastupidavuskava rakendamiseks.

1. Kuni 31. detsembrini 2025 võib 
komisjon liikmesriigi taotluse korral anda 
asjaomasele liikmesriigile laenu majanduse 
taaste- ja vastupidavuskava rakendamiseks.

Muudatusettepanek 36
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriik võib taotleda laenu 
üheaegselt artiklis 15 osutatud taaste- ja 
vastupidavuskava esitamisega või mõnel 
muul ajal kuni 31. augustini 2025. 
Viimasel juhul lisatakse taotlusele 
läbivaadatud kava, sealhulgas täiendavad 
vahe-eesmärgid ja sihid.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Artiklis 4 sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks koostavad liikmesriigid oma 
taaste- ja vastupidavuskavad. Nendes 
kavades esitatakse asjaomase liikmesriigi 
reformi- ja investeerimiskava järgmiseks 
neljaks aastaks, samuti eesmärgid iga 
aasta kohta. Käesoleva rahastamisvahendi 
raames rahastamiskõlblikud taaste- ja 
vastupidavuskavad hõlmavad meetmeid 
reformide ja avaliku sektori ning avaliku 
ja erasektori koostöös tehtavate 
investeerimisprojektide rakendamiseks ühe 
sidusa meetmepaketi kaudu, mis peab 
sisaldama iga-aastaseid eesmärke ja 
nende täitmise hindamise korda.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

25. Taaste- ja vastupidavuskavad on 
kooskõlas Euroopa poolaasta raames välja 
selgitatud asjaomaste riigipõhiste 
probleemide ja prioriteetidega, eelkõige 

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

nendega, mis on olulised rohe- ja 
digipöördeks või tulenevad sellest, nagu 
näiteks investeerimine 
internetiühendusse, et anda püsiühendus 
oma kodanikele ja eelkõige neist kõige 
kaitsetumatele ning muuta Euroopa Liidu 
teadmuspõhine majandus kestlikumaks. 
Lisaks tuleb pandeemia tõttu toetada 
riiklikke tervishoiuteenuseid 
tervishoiutaristu ajakohastamise ja liidu 
tervishoiusüsteemide tõhususe 
suurendamise kaudu. Taaste- ja 
vastupidavuskavad on ka kooskõlas 
teabega, mille liikmesriigid on lisanud 
Euroopa poolaasta kohastesse riiklikesse 
reformikavadesse, määruse (EL) 
2018/199921 kohastesse riiklikesse energia- 
ja kliimakavadesse ja nende ajakohastatud 
versioonidesse, õiglase territoriaalse 
ülemineku fondi22 kohastesse territoriaalse 
õiglase ülemineku kavadesse ning liidu 
fondidest rahastatavatesse 
partnerluslepingutesse ja 
rakenduskavadesse.

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

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1999, milles käsitletakse energialiidu 
ja kliimameetmete juhtimist ning millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja 
(EÜ) nr 715/2009, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiive 94/22/EÜ, 
98/70/EÜ, 2009/31/EÜ, 2009/73/EÜ, 
2010/31/EL, 2012/27/EL ja 2013/30/EL 
ning nõukogu direktiive 2009/119/EÜ ja 
(EL) 2015/652 ning tunnistatakse 
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus (EL) nr 525/2013 
(ELT L 328, 21.12.2018, lk 1).

22 […] 22 […]
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Liikmesriigid kaasavad 
delegeeritud määruse (EL) nr 204/2014 
kohasesse taaste- ja vastupidavuskavade 
koostamisse ja rakendamisse 
sidusrühmad, eelkõige piirkondliku ja 
kohaliku tasandi ametiasutused ja nende 
esindajad, majandus- ja sotsiaalpartnerid 
ning vabaühendused. Neil on kaalukas 
osa vastava liikmesriigi konkreetsete 
investeeringuvajaduste väljaselgitamisel 
ja hindamisel.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28. Asjaomase liikmesriigi esitatav 
taaste- ja vastupidavuskava on riikliku 
reformikava lisa ja see esitatakse ametlikult 
hiljemalt 30. aprilliks. Liikmesriik võib 
esitada kava projekti koos järgnevamise 
aasta eelarveprojektiga alates eelneva aasta 
15. oktoobrist.

2. Asjaomase liikmesriigi esitatav 
taaste- ja vastupidavuskava on riikliku 
reformikava lisa ja see esitatakse ametlikult 
hiljemalt 30. aprilliks. Liikmesriigid 
esitavad kava projekti koos järgneva aasta 
eelarveprojektiga alates eelneva aasta 15. 
oktoobrist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) selgitus selle kohta, kuidas 
kavatsetakse käsitleda Euroopa poolaasta 
raames välja selgitatud asjaomaseid 
riigipõhiseid probleeme ja prioriteete, 
pidades seejuures silmas liikmesriigi 
arengusihte;

Muudatusettepanek 42
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) selgitus selle kohta, kuidas kavaga 
tugevdatakse asjaomase liikmesriigi 
majanduse kasvupotentsiaali, luuakse uusi 
ja säilitatakse seniseid töökohti 
(sealhulgas naiste ja alla 25 aasta vanuste 
noorte jaoks), suurendatakse majanduse ja 
sotsiaalvaldkonna vastupidavust, 
leevendatakse kriisi majandus- ja 
sotsiaalmõju, täiustatakse ärikeskkonda 
ning suurendatakse majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 
ja lähenemist; muu hulgas tuleb selgitada, 
kuidas kavas käsitletakse eripäraseid 
geograafilisi piirkondi ja mil viisil 
kavatsetakse käsitleda asjaomaseid 
riigispetsiifilisi probleeme ja prioriteete;

Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) selgitus selle kohta, kuidas peaksid 
kavas sisalduvad meetmed aitama kaasa 
teadmuspõhisele majandusele ning rohe- 
ja digipöördele või aitama lahendada neist 
tulenevaid probleeme; see selgitus hõlmab 
muu hulgas meetmeid, mida liikmesriigid 
võtavad, et tagada liidu 2030. aasta 
kliima- ja energiaeesmärkide 
saavutamine, ning meetmeid, mida 
liikmesriigid võtavad kliimaneutraalse 
majanduse saavutamiseks hiljemalt 2050. 
aastaks;

Muudatusettepanek 44

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

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

(d) kavandatud vahe-eesmärgid, sihid 
ja näitajad nende sihtide mõõtmiseks ning 
soovituslik ajakava reformide elluviimiseks 
maksimaalselt nelja aasta jooksul ning 
investeeringute tegemiseks maksimaalselt 
seitsme aasta jooksul;

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ga) selgitus selle kohta, kuidas 
lahendatakse hea ja tulemusliku 
valitsemistavaga seotud probleemid ja 
suutlikkuse puudujäägid, sealhulgas 
avaliku sektori asutuste ja toetusesaajate 
suutlikkuse vajalikul määral 
suurendamise kaudu;

Muudatusettepanek 46

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(r) kaasnevad meetmed, mida võib 
vaja minna;

(h) kõik kaasnevad meetmed, mida 
võib tarvis minna, sealhulgas tarbetu 
halduskoormuse vähendamine ning 
avaliku ja erasektori partnerluste arvu 
suurendamine;

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30. Liikmesriigid võivad oma taaste- ja 
vastupidavuskava ettepanekute 

4. Liikmesriigid võivad oma taaste- ja 
vastupidavuskava ettepanekute 
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ettevalmistamisel paluda komisjonil 
korraldada heade tavade vahetamine, et 
laenu taotlevad liikmesriigid saaksid kasu 
teiste liikmesriikide kogemustest. 
Liikmesriigid võivad taotleda tehnilist 
toetust ka tehnilise toe rahastamisvahendi 
raames kooskõlas sellekohase määrusega.

ettevalmistamisel paluda komisjonil 
korraldada heade tavade vahetamine, et 
laenu taotlevad liikmesriigid saaksid kasu 
teiste liikmesriikide kogemustest, mis tuleb 
teha kättesaadavaks ka teistele ELi 
institutsioonidele ja asutustele. Lisaks 
võib komisjon pakkuda liikmesriikidele 
kasutajasõbralikku heade tavade kogumit.  
Liikmesriigid võivad taotleda tehnilist 
toetust ka tehnilise toe rahastamisvahendi 
raames kooskõlas sellekohase määrusega.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33. Komisjon hindab taaste- ja 
vastupidavuskava olulisust ja sidusust ning 
selle panust rohe- ja digipöördesse ning 
võtab selleks arvesse järgmisi kriteeriume:

3. Komisjon hindab taaste- ja 
vastupidavuskava olulisust ja sidusust ning 
selle panust teadmuspõhisesse 
majandusse, digipöördesse ja majanduse 
konkurentsivõimesse ning võtab selleks 
arvesse järgmisi kriteeriume: 

Muudatusettepanek 50
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x) kas kava sisaldab meetmeid, mis 
aitavad tõhusalt kaasa rohe- ja 
digipöördele või lahendavad sellest 
tulenevaid probleeme;

(b) kas kava sisaldab meetmeid, mis 
toetavad tõhusalt teadmuspõhist 
majandust, digipööret ja majanduse 
konkurentsivõime tõstmist või lahendavad 
neist tulenevaid probleeme;

Muudatusettepanek 51

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) kas taaste- ja vastupidavuskavaga 
loodetakse tulemuslikult tugevdada 
liikmesriigi konkurentsivõimelise 
majanduse pikaajalist kasvupotentsiaali, 
luua ja/või säilitada kvaliteetseid töökohti, 
suurendada majanduse ja sotsiaalvaldkonna 
vastupidavust, leevendada kriisi majandus- 
ja sotsiaalmõju ning suurendada 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust selleks, et kõik liikmesriigid 
harmoonilisemalt areneksid;

Muudatusettepanek 52

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) kas põhjendused, mille liikmesriik 
on oma taaste- ja vastupidavuskava 
hinnanguliste kogukulude kohta esitanud, 
on mõistlikud ja usutavad ning vastavuses 
eeldatava mõjuga majandusele ja 
tööhõivele ning kas maksekava on 
finantsmäärusega kooskõlas;
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AD\1214244ET.docx 33/39 PE658.720v01-00

ET

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(f) kas taaste- ja vastupidavuskava 
sisaldab meetmeid, mis kujutavad endast 
sidusat ja tulemuslikku tegevust 
struktuurireformide ja avaliku sektori 
investeerimisprojektide ellurakendamiseks 
ning aitavad luua töökohti ja 
majanduskasvu ning arendada 
teadmuspõhist ühiskonda;

Muudatusettepanek 54

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(cc) kas asjaomaste liikmesriikide välja 
pakutud tegevuskord, sealhulgas 
kavandatud ajakava, vahe-eesmärgid ja 
sihid ning nendega seotud näitajad, tagaks 
taaste- ja vastupidavuskava 
ellurakendamise.

(g) kas asjaomaste liikmesriikide välja 
pakutud tegevuskord, sealhulgas 
kavandatud ajakava, maksekava, vahe-
eesmärgid ja sihid ning nendega seotud 
näitajad, tagaks taaste- ja vastupidavuskava 
ellurakendamise.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



PE658.720v01-00 34/39 AD\1214244ET.docx

ET

toetus.

Muudatusettepanek 56

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ll) komisjonile asjaomastele 
alusandmetele juurdepääsu andmise kord;

(f) komisjonile riiklikelt, 
piirkondlikelt ja kohalikelt asutustelt 
saadud asjaomastele alusandmetele 
juurdepääsu andmise kord;

Muudatusettepanek 57

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
teavitamine ning liikmesriikide taaste- ja 
vastupidavuskavade alane teavitustegevus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
kaasamine ning liikmesriikide taaste- ja 
vastupidavuskavadest teavitamine

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1



AD\1214244ET.docx 35/39 PE658.720v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon ja asjaomased liikmesriigid 
soodustavad oma pädevusele vastaval 
määral käesoleva määrusega loodud 
rahastamisvahendi ja muude liidu 
programmide või vahendite koostoimet 
ning tagavad selle tulemusliku 
koordineerimise, eriti liidu fondidest 
rahastatavate meetmetega. Selleks teevad 
nad järgmist:

Dubleerimise vältimiseks soodustavad 
komisjon ja asjaomased liikmesriigid oma 
pädevusele vastaval määral käesoleva 
määrusega loodud rahastamisvahendi ja 
muude liidu programmide või vahendite 
koostoimet ning tagavad nende tegevuse 
tulemusliku koordineerimise, eriti liidu 
fondidest rahastatavate meetmetega. 
Selleks teevad nad järgmist:
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Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Rahastamisvahendi kaudu antava 
liidu toetuse nähtavuse suurendamiseks 
teavitavad liikmesriigid oma kodanikke 
rahastatavatest projektidest.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – lõik 3 – punkt 2.1 – lõik 1 – alalõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– neid probleeme peetakse asjaomase 
liikmesriigi majanduse kasvupotentsiaali 
suurendamise seisukohast oluliseks

– neid probleeme peetakse oluliseks 
asjaomase liikmesriigi majanduse 
kasvupotentsiaali suurendamise 
seisukohast, näiteks kestliku 
majanduskasvu potentsiaali 
vastutustundliku arendamise kaudu

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – lõik 3 – punkt 2.2 – lõik 1 – alalõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kavandatud meetmete rakendamine 
aitab eelduste kohaselt märkimisväärselt 
kaasa majandus- või sotsiaalsektorite 
digipöördele

– kavandatud meetmete rakendamine 
aitab eelduste kohaselt märkimisväärselt 
kaasa majandus- või sotsiaalsektorite 
digipöördele ja hõlbustab 
digitehnoloogiate laialdasemat 
kättesaadavust

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – lõik 3 – punkt 2.4 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.4 Taaste- ja vastupidavuskavaga 
loodetakse tõhusalt tugevdada liikmesriigi 
majanduse kasvupotentsiaali, luua uusi 
töökohti, suurendada majanduse ja 
sotsiaalvaldkonna vastupidavust, 
leevendada kriisi majandus- ja 
sotsiaalmõju ning suurendada 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust

2.4 Taaste- ja vastupidavuskavaga 
loodetakse tõhusalt tugevdada liikmesriigi 
majanduse kasvupotentsiaali, luua uusi 
töökohti (sealhulgas naistele ja alla 25 
aasta vanustele noortele), suurendada 
majanduse ja sotsiaalvaldkonna 
vastupidavust, leevendada kriisi majandus- 
ja sotsiaalmõju ning suurendada 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust
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