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V LISA
Turutõrked, ebaoptimaalsed investeerimisolukorrad, täiendavus ja välja jäetud
tegevused
A. Turutõrked, ebaoptimaalsed investeerimisolukorrad ja täiendavus
Vastavalt finantsmääruse artiklile 209 käsitletakse ELi tagatisega turutõrkeid või
ebaoptimaalseid investeerimisolukordi (artikli 209 lõike 2 punkt a) ning tagatakse
täiendavus, vältides muudest avaliku või erasektori allikatest saada võidava toetuse ja
investeeringu asendamist (artikli 209 lõike 2 punkt b).
Selleks et järgida finantsmääruse artikli 209 lõike 2 punkte a ja b, peavad ELi tagatisega
hõlmatud rahastamis- ja investeerimistoimingud vastama järgmistele punktides 1 ja 2
sätestatud nõuetele.
1. Turutõrked ja ebaoptimaalsed investeerimisolukorrad
Finantsmääruse artikli 209 lõike 2 punktis a osutatud turutõrgete või ebaoptimaalsete
investeerimisolukordade käsitlemiseks peab rahastamis- ja investeerimistoimingutega
seotud investeeringutel olema üks järgmistest tunnustest:
a) pakub olemuselt avalikku hüve, mille puhul ei saa käitaja või ettevõtja piisavat
rahalist kasu (näiteks haridus ja oskused, tervishoid ja juurdepääs, julgeolek ja
kaitse ning tasuta või tühise tasu eest kättesaadav taristu);
b) välismõju, mida käitaja või ettevõtja üldiselt ei suuda arvesse võtta, näiteks
investeeringud teadus- ja arendustegevusse, energiatõhusus, kliima- või
keskkonnakaitse;
c) teabe asümmeetria, eelkõige VKEde ja väikeste keskmise turukapitalisatsiooniga
ettevõtjate puhul, sealhulgas kõrgemad riskitasemed, mis on seotud algetapis
ettevõtjate, peamiselt immateriaalse vara või ebapiisava tagatisega ettevõtjate või
kõrgema riskitasemega tegevusele keskenduvate ettevõtjatega;
d) piiriülesed taristuprojektid ja nendega seotud teenused või fondid, mis
investeerivad piiriüleselt, et vähendada siseturu killustatust ja tõhustada
koordineerimist siseturul;
e) avatus teatavates sektorites, riikides või piirkondades kõrgematele riskitasemetele,
mis on kõrgemad tasemest, mida erasektori finantsosalised on võimelised või nõus
aktsepteerima, sealhulgas juhul, kui investeeringut ei oleks tehtud või ei oleks
tehtud samas ulatuses selle uudsuse tõttu või innovatsiooni või tõestamata
tehnoloogiaga seotud riskide tõttu;
f)

Euroopa strateegiliste investeeringute poliitikaharu raames toetatavate rahastamisja investeerimistoimingute puhul ei oleks investeeringut tehtud või ei oleks seda
tehtud samas ulatuses liidus asutatud ja tegutsevate üksuste poolse turupõhise
rahastamise kaudu, kuna neil üksustel on raske Euroopa strateegilistes huvides
toodud kasust ise kasu saada;

g) uued või keerukad turutõrked või ebaoptimaalsed investeerimisolukorrad vastavalt
käesoleva määruse artikli 8 lõike 1 punkti a alapunktile iii.
2. Täiendavus
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Rahastamis- ja investeerimistoimingud peavad vastama mõlemale täiendavuse aspektile,
nagu on osutatud finantsmääruse artikli 209 lõike 2 punktis b. See tähendab, et muud
avaliku või erasektori allikad ei oleks toiminguid ilma InvestEU fondi toeta teinud või ei
oleks neid teinud samas ulatuses. Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse neid
toiminguid rahastamis- ja investeerimistoimingutena, mis peavad vastama järgmisele
kahele kriteeriumile.
1) Selleks et InvestEU fondi saaks käsitada finantsmääruse artikli 209 lõike 2 punktis
b osutatud erasektori allikaid täiendavana, toetatakse InvestEU fondist
rakenduspartnerite rahastamis- ja investeerimistoiminguid, mis on suunatud
investeeringutele, mis oma omaduste (avalik hüve, välismõju, teabe asümmeetria,
sotsiaal-majanduslik ühtekuuluvus või muu) tõttu ei suuda tuua turu tasemel
piisavat rahalist tulu või mida peetakse liiga riskantseks (võrreldes riskitasemega,
mida asjaomased erasektori üksused on nõus aktsepteerima). Nende omaduste
tõttu ei saa sellised rahastamis- ja investeerimistoimingud juurdepääsu
turupõhisele rahastusele mõistlikel tingimustel, pidades silmas hinnastamist,
tagatisnõudeid, rahastamisvorme, pakutavaid rahastamistähtaegu või muid
tingimusi, ning neid ei viidaks üldse või samas ulatuses liidus ellu ilma avaliku
sektori toetuseta.
2) Selleks et InvestEU fondi saaks käsitada finantsmääruse artikli 209 lõike 2 punktis
b osutatud olemasolevat, muudest avaliku sektori allikatest antavat toetust
täiendavana,
toetatakse
InvestEU
fondist
üksnes
rahastamisja
investeerimistoiminguid, mille suhtes kehtivad järgmised tingimused:
a)

rakenduspartner ei oleks rahastamis- või investeerimistoiminguid ilma
InvestEU fondi toeta teinud või ei oleks neid teinud samas ulatuses ning

b) rahastamis- või investeerimistoiminguid ei oleks liidus tehtud või ei oleks neid
tehtud
samas
ulatuses
muude
olemasolevate
avaliku
sektori
rahastamisvahendite abil, näiteks jagatud eelarve täitmise raames
piirkondlikul ja riiklikul tasandil kasutatavate rahastamisvahendite abil, kuigi
InvestEU ja muude avaliku sektori allikate täiendav kasutamine peab olema
võimalik, eelkõige juhul, kui on võimalik saavutada liidu lisaväärtust ja kui
on
võimalik
optimeerida
avaliku
sektori
allikate
kasutamist
poliitikaeesmärkide tõhusaks saavutamiseks.
3) Euroopa strateegiliste investeeringute investeerimisharu raames tehtavaid
rahastamis- ja investeerimistoiminguid võib samuti pidada täiendavateks, kui
muud liidus asutatud ja tegutsevad era- ja avaliku sektori üksused ei oleks neid
toiminguid ilma InvestEU fondi toetuseta teinud või ei oleks neid teinud samas
ulatuses.
Tõendamaks, et ELi tagatisega kaetud rahastamis- ja investeerimistoimingud täiendavad
olemasolevat turu- ja muud avaliku sektori toetust, esitavad rakenduspartnerid teabe,
millega tõendatakse vähemalt ühte järgmistest tunnustest:
a) toetust antakse positsioonide kaudu, millel on võrreldes muude avaliku või
erasektori laenuandjatega või rahastamisstruktuuriga madalam nõudeõiguse järk;
b) toetust antakse omakapitali ja kvaasikapitali kaudu või pika tähtajaga laenude,
hinnastamise, tagatisnõuete või muude tingimuste kaudu, mis ei ole turul või
muude avaliku sektori allikate kaudu piisavalt kättesaadavad;
c) toetust antakse toimingutele, millega kaasneb kõrgem risk kui see, mida
rakenduspartner oma tavapärase tegevuse puhul üldiselt aktsepteerib, või toetust
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antakse selleks, et suurendada rakenduspartneri enda suutlikkust selliseid
toiminguid toetada;
d) osalemine riskijagamismehhanismides, mis on suunatud poliitikavaldkondadele,
kus rakenduspartner on avatud kõrgematele riskitasemetele võrreldes sellega,
mida rakenduspartner üldiselt aktsepteerib või mida erasektori finantsosalised on
võimelised või nõus aktsepteerima;
e) toetus kiirendab/kaasab täiendavat era- või avaliku sektori poolset rahastamist
ning täiendab muid era- ja äriallikaid, eelkõige traditsiooniliselt riskikartlikelt
investoritelt või institutsionaalsetelt investoritelt, tänu InvestEU fondi kaudu
antava toetuse märgilisele mõjule;
f)

toetust antakse selliste finantstoodete kaudu, mis ei ole kättesaadavad või mida
piisaval määral ei pakuta sihtriikides või piirkondades puuduvate, vähearenenud
või ebatäielike turgude tõttu.

Vahendatud rahastamis- ja investeerimistoimingute puhul, eelkõige VKEde toetuseks,
kontrollitakse täiendavust pigem vahendaja tasandil kui lõpliku vahendite saaja tasandil.
Täiendavus loetakse olemasolevaks juhul, kui InvestEU fond toetab finantsvahendajat
suurema riskiga uue portfelli loomisel või selliste tegevuste mahu suurendamisel, mis on
juba suure riskiga võrreldes riskitasemetega, mida era- ja avaliku sektori finantsosalised
on praegu sihtriikides või -piirkondades võimelised või nõus aktsepteerima.
ELi tagatist ei anta refinantseerimistoimingute toetamiseks (näiteks olemasolevate
laenulepingute asendamiseks või muude rahalise toetuse vormide asendamiseks
projektide puhul, mis on juba osaliselt või täielikult realiseerunud), välja arvatud
erandlikel ja hästi põhjendatud juhtudel, kui tõendatakse, et ELi tagatise alusel tehtav
toiming võimaldab teha uue investeeringu rahastamiskõlblikus poliitikavaldkonnas ja II
lisa kohase investeerimistoimingu sellise summa ulatuses, mis täiendab rakenduspartneri
või finantsvahendaja tavapärast tegevust, mis on vähemalt võrdne sellise toimingu
summaga, mis vastab käesolevas määruses sätestatud kõlblikkuskriteeriumidele. Sellised
refinantseerimistoimingud peavad vastama käesoleva lisa A jaos sätestatud nõuetele, mis
käsitlevad turutõrkeid, ebaoptimaalseid investeerimisolukordi ja täiendavust.
B. Välja jäetud tegevused
InvestEU fondist ei toetata järgmist:
1) tegevused, mis piiravad üksikisiku õigusi ja vabadust või millega rikutakse inimõigusi;
2) kaitsevaldkonnas selliste toodete ja tehnoloogiate kasutamine, arendamine või
tootmine, mis on kohaldatava rahvusvahelise õigusega keelatud;
3) tubakaga seotud tooted ja tegevused (tootmine, levitamine, töötlemine ja kaubandus);
4) [Programmi „Euroopa horisont“] määruse artikli [X] kohaselt rahastamisest välja
jäetud tegevused1: inimeste kloonimisele suunatud teadusuuringud, mille eesmärk on
paljundamine; inimese genotüübi muutmisele suunatud tegevused, mis võivad sellised
muutused päritavaks muuta; tegevused, mille eesmärk on luua inimese embrüoid
üksnes teadustöö eesmärgil või tüvirakkude saamiseks, sealhulgas keharakkude tuuma
siirdamise abil;
1
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Ettepaneku (EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse teadusuuringute
ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ning kehtestatakse selle osalemis- ja
levitamiseeskirjad (2018/0224(COD)) artikkel 14.
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5) hasartmängud (tootmine,
tarkvaraalane tegevus);

loomine,

levitamine,

töötlemine,

kaubandus

või

6) seksikaubandus ja sellega seotud taristu, teenused ja meedia;
7) elusloomadega seotud tegevused katsete tegemiseks ja teaduslikel eesmärkidel, kui ei
ole tagatud, et järgitakse katsetes ja muul teaduslikul eesmärgil kasutatavate
selgroogsete loomade kaitse Euroopa konventsiooni;2
8) kinnisvaraarendus, nt tegevus, mille ainus eesmärk on renoveerida ja edasi üürida või
edasi müüa olemasolevaid hooneid ja ehitada uusi projekte. Kõlblikud on siiski
kinnisvarasektori tegevusalad, mis on seotud artikli 3 lõikes 2 osutatud programmi
„InvestEU“ konkreetsete eesmärkidega ning II lisa kohaste rahastamis- ja
investeerimistoimingute jaoks kõlblike valdkondadega, nagu investeeringud
energiatõhususe projektidesse või sotsiaaleluasemetesse;
9) finantstegevus, näiteks finantsinstrumentide ostmine või nendega kauplemine.
Eelkõige on välja jäetud sekkumised, mis on suunatud väljaostmisele, mille eesmärk
on ettevõtete odav ülesostmine nende vara müümiseks, või asenduskapitalile, mille
eesmärk on ettevõtete odav ülesostmine nende vara müümiseks;
10)

kohaldatavate siseriiklike õigusaktidega keelatud tegevused;

11)

tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimine, käitamine, kohandamine või ehitamine;

12)

investeeringud, mis on seotud tahkete fossiilkütuste ja nafta kaevandamise või
ammutamise, töötlemise, jaotuse, ladustamise või põletamisega, samuti gaasi
ammutamisega seotud investeeringud. Kõnealune väljajätmine ei puuduta järgmist:
a) projektid, mille puhul puudub elujõuline alternatiivne tehnoloogia;
b) saaste vältimise ja kontrolliga seotud projektid;
c) süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise või kogumise ja kasutamise käitistega
seotud projektid; tööstus- või teadusprojektid, millega vähendatakse oluliselt
kasvuhoonegaaside heidet võrreldes ELi heitkogustega kauplemise süsteemi
võrdlusalustega;

13)

investeeringud rajatistesse, mis on mõeldud jäätmete kõrvaldamiseks nende
prügilasse ladestamise teel. See väljajätmine ei puuduta investeeringuid, mis tehakse
järgmistesse valdkondadesse:
a) kohapealsed prügilad, mis on tööstuse või kaevanduse investeerimisprojekti
abielement ja mille puhul on tõendatud, et prügilasse ladestamine on ainus mõistlik
lahendus asjaomase tegevuse käigus tekkinud tööstus- või kaevandusjäätmete
käitlemiseks;
b) olemasolevad prügilad, et tagada prügilagaasi kasutamine ja
prügilajäätmete kaevandamist ja kaevandamisjäätmete ümbertöötlemist;

14)
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edendada

investeeringud mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatistesse. Seda väljajätmist ei
kohaldata investeeringute suhtes, mille eesmärk on renoveerida olemasolevad
mehaanilis-bioloogilise töötlemise rajatised jäätmetest energia tootmise eesmärgil
või liigiti kogutud jäätmete ringlussevõtuks selliste meetoditega nagu kompostimine
ja anaeroobne degradatsioon;

ELT L 222, 24.8.1999, lk 31.
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15)

investeeringud jäätmepõletusseadmetesse jäätmete käitlemiseks. See väljajätmine ei
puuduta investeeringuid, mis tehakse järgmistesse valdkondadesse:
a) rajatised, mis on ette nähtud üksnes ringlussevõtmiseks sobimatute ohtlike jäätmete
käitlemiseks;
b) olemasolevad rajatised, kui investeeringu eesmärk on suurendada energiatõhusust,
koguda, säilitada või kasutada heitgaase või võtta põletustuhast materjale
taaskasutusse, tingimusel et sellised investeeringud ei suurenda rajatise
jäätmetöötlusvõimsust.

Rakenduspartnerid vastutavad jätkuvalt selle eest, et rahastamis- ja investeerimistoimingud
vastavad allkirjastamisel käesolevas lisas sätestatud väljajätmiskriteeriumidele ja et sellise
vastavuse üle tehakse projekti rakendamise ajal järelevalvet ning et vajaduse korral
võetakse asjakohaseid parandusmeetmeid.
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