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Rahastamis- ja investeerimistoimingute tegemiseks kõlblikud valdkonnad
Muude poliitikaharude kui Euroopa strateegiliste investeeringute poliitikaharu rahastamis- ja
investeerimistoimingud võivad kuuluda ühte või mitmesse järgmisesse valdkonda.
Euroopa strateegiliste investeeringute poliitikaharu rahastamis- ja investeerimistoimingud
kuuluvad artikli 7 lõike 1 punktis e sätestatud valdkondadesse. Eelkõige võivad need hõlmata
üleeuroopalist huvi pakkuvaid tähtsaid projekte.
1.

2.

Energiasektori arendamine kooskõlas energialiidu prioriteetidega, sealhulgas
energiavarustuskindlus ja puhtale energiale üleminek, ning kooskõlas kestliku arengu
tegevuskava 2030 ja Pariisi kliimakokkuleppe raames võetud kohustustega, eelkõige
järgmistes valdkondades:
a)

puhta ja säästva taastuvenergia ning muude ohutute ja säästvate heiteta ja
vähese heitega energiaallikate ja -lahenduste tootmise, pakkumise ja
kasutamise laiendamine;

b)

energiatõhusus ja energiasääst, keskendudes nõudluse vähendamisele nõudluse
juhtimise ja hoonete renoveerimise kaudu;

c)

taastuvenergia taristu arendamine, arukamaks muutmine ja nüüdisajastamine,
keskendudes eelkõige (kuid mitte ainult) ülekande- ja jaotustasandile, energia
salvestamise tehnoloogiatele, liikmesriikide elektrivõrkude vastastikusele
sidumisele ja arukatele võrkudele;

d)

uuenduslike heiteta ja vähese heitega soojusvarustussüsteemide arendamine
ning elektri ja soojuse koostootmine;

e)

taastuvatest / CO2-neutraalsetest energiaallikatest ning muudest ohututest ja
säästvatest heiteta ja vähese heitega allikatest säästva sünteetilise kütuse
tootmine ja sellega varustamine; biokütuste, biomassi ja alternatiivkütuste,
sealhulgas kõigi transpordiliikide kütuste tootmine ja nendega varustamine
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2018/20011
eesmärkidega, ning

f)

süsinikdioksiidi kogumise taristu ning tööstusprotsessides, bioenergiajaamades
ja tootmisrajatistes säilitamise taristu, et liikuda energiasüsteemi
ümberkujundamise suunas.

Säästva ja ohutu transpordi taristu ja liikuvuslahenduste, seadmete ja innovatiivsete
tehnoloogiate arendamine kooskõlas liidu transpordiprioriteetidega ja Pariisi
kliimakokkuleppe raames võetud kohustustega, eelkõige järgmistes valdkondades:
a)

1

ET

projektid, millega toetatakse üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) taristu
arendamist, sealhulgas taristu hooldust ja ohutust, TEN-T linnatranspordisõlmi,
mere- ja siseveesadamaid, lennujaamu, mitmeliigilisi terminale ja selliste
mitmeliigiliste terminalide ühendamist TEN-T võrkudega ning Euroopa

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/2001 taastuvatest
energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (ELT L 328, 21.12.2018, lk 82).
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Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1315/20132 osutatud telemaatilisi
rakendusi;
b)

TEN-T taristuprojektid, milles on ette nähtud vähemalt kahe eri transpordiliigi,
eelkõige mitmeliigilise kaubaveo terminalide ja reisijateveosõlmede
kasutamine;

c)

aruka ja säästva linnaliikuvuse projektid, mis on suunatud vähese heitega
linnatranspordiliikidele, sealhulgas siseveeteede lahendustele ja uuenduslikele
liikuvuslahendustele, mittediskrimineerivale juurdepääsetavusele, õhusaaste ja
müra vähendamisele, energiatarbimise tõhustamisele, arukate linnade
võrkudele, hooldusele, ohutuse suurendamisele ja õnnetuste vähendamisele
(sealhulgas jalgratturite ja jalakäijate puhul);

d)

transpordiveeremi uuendamise ja moderniseerimise toetamine, et võtta
kasutusele vähese heitega ja heiteta liikuvuslahendused, sealhulgas
alternatiivkütuste kasutamine kõigi transpordiliikide sõidukites;

e)

raudteetaristu,
muud
raudteeprojektid,
siseveeteede
ühistranspordiprojektid ning meresadamad ja meremagistraalid;

f)

alternatiivkütuste taristu,
transpordiliikidele;

g)

muud aruka ja säästva liikuvuse projektid, mis on suunatud järgmisele:
i)

sealhulgas

elektrilaadimise

taristu

taristu,
kõikidele

liiklusohutus;

ii) juurdepääsetavus;
iii)heite vähendamine või
iv) uute transporditehnoloogiate ja -teenuste arendamine ja kasutuselevõtmine,
näiteks teenused, mis on seotud ühendatud ja autonoomsete
transpordiliikide või integreeritud piletimüügisüsteemidega, ning
h)

3.
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projektid olemasoleva transporditaristu, sealhulgas TEN-T kiirteede
hooldamiseks või ajakohastamiseks, kui see on vajalik liiklusohutuse
suurendamiseks,
säilitamiseks
või
parandamiseks,
arukate
transpordisüsteemide teenuste arendamiseks või taristu terviklikkuse ja
standardite tagamiseks, ohutute parkimisalade ja -rajatiste, laadimispunktide ja
alternatiivkütuste tanklate arendamiseks.

Keskkond ja ressursid, eelkõige järgmistes valdkondades:
a)

vesi, sealhulgas joogiveevarustus ja kanalisatsioon, võrgu tõhusus, lekete
vähendamine, heitvee kogumise ja töötlemise taristu, rannikutaristu ja muu
veega seotud roheline taristu;

b)

jäätmekäitlustaristu;

c)

keskkonnaressursside haldamise ja kestlike tehnoloogiate valdkonna projektid
ja ettevõtted;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1315/2013 üleeuroopalise
transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus
nr 661/2010/EL (ELT L 348, 20.12.2013, lk 1).
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ökosüsteemide parandamine ja taastamine ning sellega seotud teenused, muu
hulgas looduse ja bioloogilise mitmekesisuse suurendamise kaudu rohelise ja
sinise taristu projektide abil;

e)

kestlik linna- ja maapiirkondade ning rannikualade areng;

f)

kliimamuutustega seotud meetmed, kliimamuutustega kohanemine ja nende
leevendamine, sealhulgas loodusõnnetuste ohu vähendamine;

g)

projektid ja ettevõtted, mis rakendavad ringmajandust, integreerides tootmisse
ja toote elutsüklisse ressursitõhususe aspektid, sealhulgas esmaste ja teiseste
toorainete kestlik tarne;

h)

süsinikdioksiidiheite oluline vähendamine energiamahukates tööstusharudes,
sealhulgas uuenduslike vähese heitega tehnoloogiate tutvustamine ja
kasutuselevõtt;

i)

energiatootmise ja -jaotusahela CO2-heite vähendamine, loobudes järk-järgult
söe ja nafta kasutamisest ning

j)

projektid, millega edendatakse kestlikku kultuuripärandit.

4.

Digitaalse ühenduvuse taristu arendamine, eelkõige selliste projektide kaudu, millega
toetatakse väga suure läbilaskevõimega digivõrkude kasutuselevõttu ja 5G
ühenduvust või parandatakse digitaalset ühenduvust ja juurdepääsetavust, eelkõige
maapiirkondades ja äärealadel.

5.

Teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon, eelkõige järgmistes valdkondades:
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d)

a)

teadus- ja innovatsiooniprojektid, mis aitavad kaasa programmi „Euroopa
horisont“ eesmärkide saavutamisele, sealhulgas teadustaristu ja teadusasutuste
toetamine;

b)

äriühinguprojektid, sealhulgas koolitus ning klastrite ja ärivõrgustike loomise
edendamine;

c)

näidisprojektid ja -programmid ning nendega seotud taristu, tehnoloogiate ja
protsesside kasutuselevõtmine;

d)

teadus- ja innovatsioonialased koostööprojektid teadusasutuste, teadus- ja
innovatsiooniorganisatsioonide ning ettevõtete vahel; avaliku ja erasektori
partnerlus ning kodanikuühiskonna organisatsioonid;

e)

teadmus- ja tehnosiire;

f)

teadusuuringud peamiste progressi võimaldavate tehnoloogiate ja nende
tööstusrakenduste valdkonnas, sealhulgas uued ja kõrgtehnoloogilised
materjalid, ning

g)

uued tõhusad ja kättesaadavad tervishoiutooted, sealhulgas ravimid,
meditsiiniseadmed, diagnostikavahendid ja uudsed ravimid, uued
antimikroobikumid ning uuenduslikud arendusprotsessid, milles välditakse
loomkatseid.

Digitehnoloogiate ja -teenuste, eelkõige selliste digitehnoloogiate ja -teenuste
arendamine, kasutuselevõtmine ja laiendamine, mis aitavad kaasa digitaalse Euroopa
programmi eesmärkide saavutamisele, eelkõige järgmistes valdkondades:
a)

tehisintellekt;

b)

kvanttehnoloogia;
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7.

c)

küberturvalisus ja võrgukaitsetaristu;

d)

asjade internet;

e)

plokiahel ja muud hajusraamatu tehnoloogiad;

f)

kõrgema taseme digioskused;

g)

robootika ja automatiseerimine;

h)

fotoonika ning

i)

muud uued digitehnoloogiad ja -teenused, mis aitavad kaasa liidu majanduse
digitaliseerimisele ning digitehnoloogia, -teenuste ja -oskuste integreerimisele
liidu transpordisektorisse.

Rahaline toetus kuni 499 töötajaga üksustele, keskendudes eelkõige VKEdele ning
väikestele keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele, eelkõige järgmistes
valdkondades:
a)

käibekapitali ja investeeringute pakkumine;

b)

riskirahastamine alates algetapist kuni laienemisetapini, et tagada
tehnoloogiaalane juhtpositsioon uuenduslikes ja kestlikes sektorites, sealhulgas
nende digitaliseerimise ja innovatsioonivõimekuse suurendamine ja
ülemaailmse konkurentsivõime tagamine;

c)

töötajate poolt ettevõtte omandamiseks või töötajate ettevõttes osalemiseks
rahaliste vahendite eraldamine.

8.

Kultuuri- ja loomesektor, kultuuripärand, meedia, audiovisuaalsektor, ajakirjandus ja
press, eelkõige (kuid mitte ainult) uute tehnoloogiate arendamise, digitehnoloogia
kasutamise ning intellektuaalomandi õiguste tehnoloogilise haldamise kaudu.

9.

Turism.

10.

Tööstusobjektide (sealhulgas saastatud alade) taastamine ja parandamine kestliku
kasutamise eesmärgil.

11.

Säästev põllumajandus, metsandus, kalandus, vesiviljelus ja muud laiema kestliku
biomajanduse valdkonnad.

12.

Sotsiaalsed investeeringud, sealhulgas need, mis toetavad Euroopa sotsiaalõiguste
samba rakendamist, eelkõige järgmistes valdkondades:
a)

mikrorahastamine,
sotsiaalmajandus;

eetiliste

ja

sotsiaalsete

ettevõtete

rahastamine

b)

oskuste nõudlus ja pakkumine;

c)

haridus, koolitus ja nendega seotud teenused, sealhulgas täiskasvanutele;

d)

sotsiaalne taristu, eelkõige:

ja

i)
kaasav haridus ja koolitus, sealhulgas alusharidus ja lapsehoid, nendega
seotud haridustaristu ja -hooned, alternatiivne lapsehoid, üliõpilaselamud ja
digiseadmed, mis on kõigile kättesaadavad;
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ii)

taskukohane sotsiaalmajutus;3

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

13.

14.

15.
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e)

sotsiaalne innovatsioon, sealhulgas innovatiivsed sotsiaalsed lahendused ja
skeemid, mille eesmärk on edendada sotsiaalset mõju ja tulemusi punktis 12
osutatud valdkondades;

f)

sotsiaalse eesmärgiga kultuuritegevus;

g)

soolise võrdõiguslikkuse edendamise meetmed;

h)

haavatavate isikute, sealhulgas kolmanda riigi kodanike integreerimine;

i)

uuenduslikud tervishoiulahendused, sealhulgas e-tervis, tervishoiuteenused ja
uued ravimudelid;

j)

puudega inimeste kaasamine ja juurdepääs.

Kaitsetööstuse arendamine, et aidata kaasa liidu strateegilisele sõltumatusele,
eelkõige järgmistes valdkondades:
a)

liidu
kaitsetööstuse tarneahel,
eelkõige VKEdele ja keskmise
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele rahalise toetuse andmise kaudu;

b)

ettevõtted,
kes
osalevad
kaitsevaldkonnas
murrangulistes
innovatsiooniprojektides ja on tihedalt seotud kahesuguse kasutusega
tehnoloogiatega;

c)

kaitsesektori tarneahel, kui osaletakse koostööpõhistes kaitsealases teadus-ja
arendusprojektides, sealhulgas Euroopa Kaitsefondi toetatavates projektides;

d)

kaitsealane teadus- ja väljaõppetaristu.

Kosmos, eelkõige
eesmärkidega, et:

kosmosesektori

arendamine

kooskõlas

kosmosestrateegia

a)

maksmeerida kasu liidu ühiskonnale ja majandusele;

b)

edendada kosmosesüsteemide ja -tehnoloogiate konkurentsivõimet, vähendades
eelkõige tarneahelate haavatavust;

c)

toetada kosmosealast ettevõtlust, sh järgmise etapi arendustegevust;

d)

edendada liidu sõltumatust ohutuks ja turvaliseks kosmosele juurdepääsuks,
sealhulgas kahesuguse kasutusega seotud aspekte.

Mered ja ookeanid sinise majanduse valdkonna projektide ja ettevõtete ning kestliku
sinise
majanduse
rahastamispõhimõtete
arendamise
kaudu,
eelkõige
merendusettevõtluse ja -tööstuse, taastuva mereenergia ja ringmajanduse kaudu.

Taskukohast sotsiaalmajutust tuleb mõista nii, et see on mõeldud ebasoodsas olukorras olevatele
isikutele või vähem soodsas olukorras olevatele ühiskonnarühmadele, kes piiratud maksevõime tõttu
elavad väga halbades tingimustes või ei suuda hankida eluaset turutingimustel.
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