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KOMISJONI MÄÄRUS (EL) …/…, 

XXX, 

millega muudetakse määrust (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks 

EELNÕU 

(EMPs kohaldatav tekst) 

EUROOPA KOMISJON, 
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, 
võttes arvesse nõukogu 13. juuli 2015. aasta määrust (EL) 2015/1588, milles käsitletakse 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist teatavate horisontaalse 
riigiabi liikide suhtes,1 eriti selle artikli 1 lõike 1 punkti a, 
olles konsulteerinud riigiabi nõuandekomiteega 
ning arvestades järgmist: 
(1) Määrusega (EL) nr 651/2014 tunnistatakse teatavat liiki abi siseturuga kokkusobivaks. 
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1299/20132 või [uue ETK määruse] 

alusel Euroopa territoriaalse koostöö (edaspidi „ETK”) projektides osalevatel 
ettevõtjatel on sageli raskusi selliste lisakulude rahastamisel, mis tulenevad koostööst 
partneritega erinevates piirkondades ja erinevates liikmesriikides või kolmandates 
riikides. Võttes arvesse ETK olulisust ühtekuuluvuspoliitika eesmärgina, mis loob 
raamistiku ühismeetmete rakendamiseks ja tegevuspõhimõtete vahetamiseks riiklike, 
piirkondlike ja kohalike asutuste vahel eri liikmesriikides või kolmandates riikides, 
tuleks tähelepanu pöörata teatavatele raskustele, millega seisavad silmitsi ETK 
projektid, et hõlbustada nende vastavust riigiabi eeskirjadele. Komisjoni kogemusi 
silmas pidades tuleks määrust (EL) nr 651/2014 kohaldada eelkõige ETK projektidele 
antava abi suhtes, olenemata abisaava ettevõtja suurusest. 

(3) Võttes arvesse ETK projektides osalevatele ettevõtjatele antavate väikeste 
toetussummade vähest mõju kaubandusele ja konkurentsile, tuleks vastu võtta ka 
lihtsad reeglid juhtudeks, kui abi kogusumma ettevõtja ja projekti kohta ei ületa 
teatavat ülemmäära. 

(4) Sõltumatute ekspertide hindamise ja pingeritta seadmise alusel kvaliteedimärgise 
saanud teadus- ja arendusprojekte, mis on tipptasemel ja väärivad rahastamist avaliku 
sektori vahenditest, kuid mida ei saa vahendite vähesuse tõttu rahastada 
raamprogrammist „Horisont“, võib toetada riiklikest vahenditest, sealhulgas Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide 2014.–2020. aasta vahenditest ning Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondi+ 2021.–2027. aasta vahenditest. 

                                                 
1 ELT L 248, 24.9.2015, lk 1.  
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1299/2013 erisätete kohta, 

mis käsitlevad Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärgil (ELT L 347, 20.12.2013, lk 259). 
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Kuna neid projekte viivad ellu väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, need ei 
hõlma väga turulähedasi tegevusi ja neile eraldatakse piiratud määral avaliku sektori 
vahendeid, tuleks nende toetuseks ette nähtud riiklikke vahendeid pidada siseturuga 
kokkusobivaks ja need tuleks teatavatel tingimustel teavitamiskohustusest vabastada. 
Lisaks ei tuleks nõuda, et liidu tasandil enne kvaliteedimärgise andmist juba hinnatud 
tingimusi tuleks uuesti hinnata. Projekte teostavate üksuste tulunduslik või 
mittetulunduslik olemus ei tohiks siseturul konkurentsile avalduva mõju jaoks oluline 
olla. Abi, mida antakse teadlastele Euroopa Teadusnõukogu kontseptsiooni 
tõendamise meetmete ja Marie Skłodowska-Curie meetmete raames, mida peetakse 
majanduslikeks meetmeteks, tuleks samuti pidada siseturuga kokkusobivaks, kui neile 
on antud kvaliteedimärgis. 

(5) Euroopa Liidu teadusuuringute ja arendustegevuse konkurentsivõimet on võimalik 
parandada avaliku sektori vahenditega, milleks ühendatakse liikmesriikide ja 
tsentraalselt hallatavad liidu vahendid, mida antakse raamprogrammi „Horisont“ 
kaasrahastamisvahendi raames liidu tasandil valitud teadus- ja arendusprojektidele 
selliste rahvusvahelisele projektikonkursile esitatud ettepanekute alusel, milles osaleb 
vähemalt kolm liikmesriiki. Kuna neid projekte hindavad ja valivad sõltumatud 
eksperdid, need täidavad Euroopa ühistes huvides olevaid eesmärke ja käsitlevad 
täpselt määratletud turutõrkeid, tuleks liikmesriikide rahalist panust 
kaasrahastamisvahendisse, sealhulgas Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
2014.–2020. aasta vahendeid ning Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Euroopa 
Sotsiaalfondi+ 2021.–2027. aasta vahendeid pidada siseturuga kokkusobivaks ja 
teatavatel tingimustel teavitamiskohustusest vabastada. Lisaks ei tuleks nõuda, et enne 
projekti välja valimist kaasrahastamisvahendi tasemel juba hinnatud tingimusi tuleks 
uuesti hinnata. 

(6) Raamprogrammis „Horisont“ on kindlaks määratud, millised teadus- ja 
innovatsioonimeetmed on rahastamiskõlblikud. Olukordades, kus sellised meetmed 
võivad saada ka teadus- ja arendustegevuseks antavat riigiabi, on vaja selgitada, mil 
määral vastavad raamprogrammi „Horisont“ abikõlblikud meetmed käesolevas 
määruses määratletud alusuuringute, rakendusuuringute või tootearenduse 
kategooriatele. Selleks tuleks arvesse võtta tehnoloogilise valmiduse taset käsitlevaid 
määratlusi. Tehnoloogilise valmiduse tase 1 vastab alusuuringutele, tehnoloogilise 
valmiduse tasemed 2, 3 ja 4 rakendusuuringutele ning tehnoloogilise valmiduse 
tasemed 5, 6 ja 8 tootearendusele. Selle põhjal peaksid raamprogrammi „Horisont“ 
teadus- ja innovatsioonimeetmed vastama tehnoloogilise valmiduse tasemetele 1–4 
ning raamprogrammi „Horisont“ innovatsioonimeetmed, välja arvatud turuleviimise 
meetmed, tehnoloogilise valmiduse tasemetele 5–8. 

(7) InvestEU fondi kaudu toetatud finantstooted võivad hõlmata liikmesriikide kontrolli 
all olevaid vahendeid, sealhulgas ELi ühiselt hallatavaid vahendeid, et suurendada 
finantsvõimendust ja toetada täiendavaid investeeringuid Euroopas. Näiteks on 
liikmesriikidel võimalus eraldada osa liidu ühiselt hallatavatest vahenditest või enda 
vahenditest InvestEU fondi raames ELi tagatise alla kuuluvale liikmesriigi 
komponendile. Lisaks sellele võivad liikmesriigid rahastada enda vahendite või 
riiklike tugipankade kaudu InvestEU fondi raames tagatud finantstooteid. Sellist 
rahastamist võib pidada „riigi vahenditeks“ ja seostada riigiga, kui liikmesriikidel on 
nende vahendite kasutamise üle kaalutlusõigus. Kui aga liikmesriikidel puudub 
vahendite kasutamisel kaalutlusõigus, ei ole nende vahendite kasutamine riigiga 
seostatav. Selliste juhtumitega seoses kavatseb komisjon anda täiendavaid suuniseid 
InvestEU fondi kaudu toetatavate tüüpiliste stsenaariumide kohta.  
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(8) Kui riiklikud vahendid, sealhulgas ELi ühiselt hallatavad vahendid, kujutavad endast 
aluslepingu artikli 107 lõike 1 tähenduses riigiabi, tuleks kehtestada tingimused, mille 
alusel tuleks abi lugeda siseturuga kokkusobivaks ja teavitamiskohustusest vabastada, 
et hõlbustada InvestEU fondi rakendamist. 

(9) Komisjon on lisanud InvestEU fondi ülesehitusse mitmeid olulisi konkurentsi 
kaitsvaid meetmeid, nagu selliste investeeringute toetamine, mille abil saavutatakse 
liidu poliitika eesmärgid ja luuakse ELi lisaväärtust, ning tingimus, et InvestEU fond 
peab olema täiendava iseloomuga ning et sellega kõrvaldatakse turutõrkeid ja 
lahendatakse mitteoptimaalseid investeerimisolukordi. Lisaks tagatakse 
juhtimissüsteemi ja otsustusprotsessi abil enne ELi tagatise andmist, et InvestEU 
toetuse saanud meetmed vastavad eespool nimetatud nõuetele. InvestEU fondist antav 
toetus on läbipaistev ja selle mõju hinnatakse. Seetõttu tuleks InvestEU fondist 
toetatavate finantstoodetega seotud riigiabi lugeda siseturuga kokkusobivaks ja 
vabastada teatavate tingimuste alusel teavitamiskohustusest. 

(10) Seepärast tuleks määrust (EL) nr 651/2014 vastavalt muuta,  
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 

Artikkel 1 
Määrust (EL) nr 651/2014 muudetakse järgmiselt. 
(1) Artiklit 1 muudetakse järgmiselt: 

(a) lõikele 1 lisatakse punktid o ja p: 
„o) Euroopa territoriaalse koostöö projektidele antav abi;  
p) InvestEU fondist toetatavate finantstoodetega seotud abi.“; 

(b) lõikes 3 asendatakse punktid a ja b järgmisega: 
„a) kalandus- ja vesiviljelussektoris antav abi, mida reguleeritakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013(*), välja arvatud koolitusabi, VKEdele rahastamisele 
juurdepääsuks antav abi, teadus- ja arendustegevuse valdkonnas antav abi, VKEdele 
innovatsiooniks antav abi, ebasoodsas olukorras olevate töötajate ja puudega töötajate jaoks 
antav abi ning äärepoolseimates piirkondades antav investeeringuteks ettenähtud abi, 
regionaalse tegevusabi kavad ning Euroopa territoriaalse koostöö projektidele antav abi;  
„b) põllumajandustoodete esmatootmise sektorile antav abi, välja arvatud äärepoolseimates 
piirkondades antav investeeringuteks ettenähtud abi, regionaalse tegevusabi kavad, VKEdele 
nõustamiseks antav abi, riskifinantseerimisabi, teadus- ja arendustegevuseks antav abi, 
VKEdele innovatsiooniks antav abi, keskkonnaabi, koolitusabi, ebasoodsas olukorras olevate 
töötajate ja puudega töötajate jaoks antav abi ning Euroopa territoriaalse koostöö projektidele 
antav abi ja InvestEU fondist toetatavate finantstoodetega seotud abi;“; 

(c) lõige 4 asendatakse järgmisega: 
„4. Käesolevat määrust ei kohaldata järgmise abi suhtes: 
„a) abikavad, milles ei ole sõnaselgelt välistatud üksikabi väljamaksmine ettevõtjale, kellele 
komisjoni sellise eelneva otsuse alusel, millega sama liikmesriigi poolt antud abi on 
tunnistatud ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks, on esitatud seni täitmata 
korraldus abi tagasimaksmiseks, välja arvatud juhul, kui tegemist on abikavaga, millega 
korvatakse teatavate loodusõnnetuste tekitatud kahju, III peatüki 2a. ja 16. jao kohased 
abikavad;“ 
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b) sihtotstarbeline üksikabi ettevõtjatele, nagu on osutatud punktis a; 
c) abi raskustes olevale ettevõtjale, välja arvatud abikavad, millega korvatakse teatavate 
loodusõnnetuste tekitatud kahju, idufirmade abikavad, regionaalse tegevusabi kavad, 
VKEdele artikli 56e kohaselt antav abi ja finantsvahendajatele III peatüki 16. jao alusel antav 
abi, tingimusel, et nende kavade alusel ei kohelda raskustes olevaid ettevõtjaid teistest 
ettevõtjatest soodsamalt. 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1379/2013 kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja 
(EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000 (ELT L 354, 28.12.2013, 
lk 1)“; 

(2) Artiklit 2 muudetakse järgmiselt: 
(a) punktid 63, 64 ja 65 jäetakse välja; 
(b) lisatakse punkt 83 a: 

„83a) „tehnoloogilise valmiduse tase“ – mõõtesüsteem, mis hõlmab kogu teadus-, arendus- ja 
innovatsiooniahelat ning milles kasutatakse näitajaid vahemikus 1–9, et tagada ühine arusaam 
konkreetse tehnoloogia küpsustasemest ja tehnoloogia seisundist*;“; 

(c) punktid 84, 85 ja 86 asendatakse järgmiselt: 
„84) „alusuuring” – eksperimentaalne või teoreetiline töö, mida tehakse peamiselt selleks, et 
omandada uusi teadmisi nähtuste ja uuritavate faktide põhialuste kohta ilma otsese 
kaubandusliku rakenduse või kasutuse eesmärgita (vastab tehnoloogilise valmiduse 
tasemele 1); 
85) „rakendusuuring“ – kavandatud teadustegevus või oluline uuring uute teadmiste ja 
oskuste hankimiseks, mida saaks kasutada uute toodete, protsesside või teenuste arendamisel 
või selleks, et täiustada märkimisväärselt olemasolevaid tooteid, protsesse või teenuseid. See 
hõlmab rakendusuuringu (ja eriti geneerilise tehnoloogia valideerimise) jaoks vajalike 
komplekssete süsteemide komponentide loomist ning võib sisaldada prototüüpide 
konstrueerimist laboris või olemasolevaid süsteeme simuleerivas keskkonnas, samuti 
katsetootmisliine (vastab tehnoloogilise valmiduse tasemetele 2, 3 ja 4); 
86) „tootearendus“ – olemasolevate teaduslike, tehnoloogiliste, ärialaste ja muude asjakohaste 
teadmiste ja oskuste omandamine, ühendamine, kujundamine ja kasutamine uute või 
täiustatud toodete, protsesside või teenuste arendamise jaoks. Siia hulka võivad kuuluda ka 
tegevused, mille eesmärk on uute toodete, protsesside või teenuste mõisteline määratlemine, 
kavandamine ja dokumenteerimine (vastab tehnoloogilise valmiduse tasemetele 5–8); 
Tootearendus võib hõlmata uute või täiustatud toodete, protsesside või teenuste prototüüpide 
loomist, demonstreerimist, pilootkasutust, katsetamist ja valideerimist reaalsusele vastavas 
tööseisundi keskkonnas, kui põhieesmärk on mittevalmis toodet, protsessi või teenust 
tehniliselt täiustada. Tootearenduse hulka kuulub ka kaubanduslikul eesmärgil kasutatavate 
prototüüpide ja katseprojektide arendamine, kui prototüüp on tingimata kaubanduslik 
lõpptoode ja kui selle tootmine üksnes demonstreerimise ja valideerimise eesmärgil on liiga 
kallis. 
Tootearendus ei hõlma olemasolevate toodete, tooteliinide, tootmisprotsesside, teenuste ja 
muude toimingute rutiinset või perioodilist muutmist, isegi kui sellised muudatused 
tähendavad täiustamist;“ 

(d) lisatakse punkt 86b: 
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„86b) „digitaliseerimine“ – elektrooniliste seadmete ja/või süsteemide abil toimuv 
tehnoloogia kasutuselevõtt, mis võimaldab suurendada toodete funktsionaalsust, arendada 
internetipõhiseid teenuseid, ajakohastada protsesse või minna üle vahendajateta kaupade 
tootmise ja teenuste pakkumise protsessil põhinevatele ärimudelitele, ning mis toob 
lõppkokkuvõttes kaasa muundava mõju;“; 

(e) lisatakse punkt 138a: 
„138a) „järgmise põlvkonna tagasiühenduse võrgud“ – täiustatud tagasiühenduse võrgud, mis 
suudavad toetada järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude kasutuselevõttu optilise kiu (või 
samaväärse tehnoloogia) kaudu;“; 

(f) lisatakse punktid 166–182: 

„Mõisted InvestEU fondist toetatavate finantstoodetega seotud abi puhul  
166) „ELi tagatis“ – vastavalt [InvestEU programmi] määruses [viide] määratletule, liidu 
eelarvega antud tagatis, mille puhul jõustuvad [finantsmääruse artikli 219 lõike 1] kohased 
eelarvelised tagatised siis, kui rakenduspartneritega sõlmitakse individuaalsed 
tagatislepingud;  
167) „InvestEU fond“ – [InvestEU programmi] määrusega [viide] loodud fond, millega 
antakse rakenduspartnerite rakendatud rahastamis- ja investeerimistoimingutele ELi tagatis; 
168) „finantstoode“ – vastavalt [InvestEU programmi] määruses [viide] määratletule, 
rahastamismehhanism või -kord, mille tingimuste alusel pakub rakenduspartner lõplikule 
abisaajale otsest või vahendatud rahastamist artiklis [InvestEU programmi määruse artikkel 
13] osutatud mis tahes vormis; 
169) „liikmesriikide tugipangad või finantseerimisasutused“ – [InvestEU programmi] 
määruses [viide] määratletud kutseliselt finantseerimise alal tegutsevad juriidilised isikud, kes 
on saanud volituse liikmesriigilt või liikmesriigi asutuselt kesk-, piirkondlikul või kohalikul 
tasandil tegeleda arendus- või edendustegevusega; 
170) „finantsvahendaja“ – mis tahes finantseerimisasutus olenemata tema juriidilisest ja 
omandivormist, võib hõlmata muu hulgas pankasid, pangandusväliseid krediidiasutusi, 
investeerimisfonde, mikrokrediidiga tegelevaid asutusi, tagatisasutusi, liisingufirmasid, 
liikmesriikide tugipanku või finantseerimisasutusi;  
171) „kaubanduslik finantsvahendaja“ — finantsvahendaja, kes tegutseb kasumi teenimise 
eesmärgil ja omal vastutusel ning ilma riigi tagatiseta, välja arvatud liikmesriikide tugipangad 
ja finantseerimisasutused;  
172) „rakenduspartner“ – vastavalt [InvestEU programmi] määruses [viide] määratletule 
rahastamiskõlblik lepingupartner, nt finantseerimisasutus või muu vahendaja, kellega 
komisjon sõlmib tagatislepingu; 
173) „turuvahendid“ – vahendid, mis kuuluvad järgmistele üksustele: kaubanduslikud 
finantsvahendajad ja muud turuinvestorid, olenemata nende omandivormist, kes tegutsevad 
kasumi teenimise eesmärgil ja omal vastutusel ning ilma riigi tagatiseta ning kes on lõplikest 
abisaajatest sõltumatud. See hõlmab äriinglite, EIP grupi, EBRD ja muude mitmepoolsete 
arengupankade vahendeid ning ei hõlma liikmesriikide tugipankade või finantseerimisasutuste 
vahendeid; 
174) „valged piirkonnad“ – piirkonnad, kus sama kategooria (tavalise lairibavõrgu või 
järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrgu / järgmise põlvkonna tagasiühenduse võrgu) taristu 
puudub või kus ei ole kavas sellist taristut asjakohase kaardistamise või avaliku 
konsultatsiooni alusel järgneva kolme aasta jooksul kaubanduslikel alustel välja arendada; 
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175) „hallid piirkonnad“ – piirkonnad, kus on ainult üks sama kategooria (teisisõnu tavalise 
lairibavõrgu või järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrgu / järgmise põlvkonna tagasiühenduse 
võrgu) taristu või kus on kavas selline taristu asjakohase kaardistamise või avaliku 
konsultatsiooni alusel järgneva kolme aasta jooksul kaubanduslikel alustel välja arendada;  
176) „mustad piirkonnad“ – piirkonnad, kus on vähemalt kaks sama kategooria (teisisõnu 
tavalise lairibavõrgu või järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrgu / järgmise põlvkonna 
tagasiühenduse võrgu) taristut või kus on kavas selline taristu asjakohase kaardistamise või 
avaliku konsultatsiooni alusel järgneva kolme aasta jooksul kaubanduslikel alustel välja 
arendada; 
177) „hüppeline muutus“ – muutus, mida on võimalik tõendada, kui valitud projektiga 
luuakse subsideeritud sekkumise tulemusena lairibavõrku märkimisväärseid uusi 
investeeringuid ja subsideeritav taristu loob turul võrreldes sekkumispiirkonnas olemasolevate 
või kolme aasta jooksul kavandatud võrkudega lairibateenuse kättesaadavuse ja võimsuse, 
kiiruse ja konkurentsi näol märkimisväärselt uusi võimalusi. Hüppelist muutust saab 
tõendada, kui kumulatiivselt on täidetud järgmised tingimused: subsideeritava projektiga 
tagatakse olemasoleva ja/või kavandatud taristuga võrreldes kahekordne alla- ja üleslaadimise 
kiirus ja vähemalt sümmeetriline kiirus üle 300 Mbit/s (olenevalt sellest, kumb on suurem) 
ning tagatakse oluliselt rohkem konkurentsi soodustavaid tulemusi võrreldes praeguse ja/või 
kavandatud taristuga, nagu täielikult avatud juurdepääsu tingimused ning rohkem 
lõpptarbijatele mõeldud asjakohaseid ja taskukohaseid teenuseid; 
178) „asjakohane kaardistamine“ – teatava piirkonna, sealhulgas asjaomase sihtpiirkonna 
kaardistamine, mis ei ole vanem kui [X] aastat, mille viivad läbi riigi pädevad asutused ning 
mis hõlmab olemasolevat või järgmise kolme aasta jooksul kavandatud, samasse 
kategooriasse kuuluvat taristut (teisisõnu tavaline lairibavõrk või järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrk / järgmise põlvkonna tagasiühenduse võrk, sealhulgas väga suure 
läbilaskevõimega võrgud), ning mis teostatakse hoonete tasandil, võttes aluseks võrguga 
läbitud hooned (mitte võrku ühendatud hooned);  
179) „avalik konsultatsioon“ – avalik konsultatsioon, mille viivad läbi liikmesriigi pädevad 
asutused ja mis avaldatakse asjakohasel veebisaidil, mis on kõigile huvitatud sidusrühmadele 
kättesaadav ühe kuu jooksul, eesmärgiga koguda sidusrühmadelt tõendatud teavet sama 
kategooria olemasolevate või kavandatud taristuinvesteeringute kohta järgmise kolme aasta 
jooksul teatavas piirkonnas, sealhulgas sihtpiirkonnas; 
180) „sotsiaalteenused“ – selgelt määratletud teenused sotsiaalsete vajaduste rahuldamiseks 
arstiabi, pikaajalise hoolduse, lastehoolduse, tööturule juurdepääsu võimaldamise ja tööturule 
tagasitoomise, sotsiaalmajutuse (mis tähendab majutust ebasoodsas olukorras olevatele 
kodanikele või sotsiaalselt vähemsoodsas olukorras olevatele rühmadele, kes piiratud 
maksevõime tõttu ei suuda hankida eluaset turutingimustel) ning ebasoodsas olukorras olevate 
elanikkonnarühmade eest hoolitsemise ja nende sotsiaalse kaasamise valdkonnas (nagu on 
määratletud komisjoni otsuse 2012/21/EL põhjenduses 11); 
181) „üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) linnatranspordisõlm” – linnapiirkond, 
sealhulgas üleeuroopalise transpordivõrgu transporditaristu, nagu sadamad ja nende reisijate 
terminalid, lennujaamad, raudteejaamad, logistikaplatvormid ning kaubaterminalid, mis 
asuvad linnapiirkonnas ja selle ümbruses ning on ühendatud muude selle taristu osadega ning 
piirkondliku ja kohaliku liikluse taristuga; nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 1315/2013* artikli 3 punktis p; 
182) „uus turuletulija“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/34/EL** artikli 3 
lõikes 1 määratletud raudtee-ettevõtja, kes vastab järgmistele tingimustele: 
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(a) ta on saanud direktiivi 2012/34/EL artikli 17 lõike 3 kohase tegevusloa vähem kui 
kümme aastat enne abi saamist; 

(b) ta ei ole seotud I lisa artikli 3 lõike 3 tähenduses raudteeveo-ettevõtjaga, kes on 
saanud tegevusloa mõnes liikmesriigis enne 1. jaanuari 2010; 

183) „uuenduslik VKE“ – VKE, kelle teadus- ja arendus- ning uuendustegevuse kulud on 
vähemalt 15 % tema tegevuskuludest vähemalt ühel aastal eelneva kolme aasta jooksul või 
vähemalt 10 % tema kõigist tegevuskuludest igal eelneval kolmel aastal. Eriotstarbelist 
ettevõtjat, mida võib pidada I lisas määratletud „autonoomseks ettevõtjaks“ ja mille kohta 
varasemad andmed puuduvad, võib pidada uuenduslikuks VKEks, kui tema usaldusväärses 
äriplaanis sisalduvad teadus-, arendus- ja uuendustegevuse kulud vastavad ühele eespool 
nimetatud kriteeriumidest; 
184) „uuenduslik keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtja“ – kuni 1 500 töötajaga 
suurettevõtja, keda võib pidada I lisas määratletud „autonoomseks ettevõtjaks“, kelle teadus- 
ja arendus- ning uuendustegevuse kulud on vähemalt 15 % tema tegevuskuludest vähemalt 
ühel aastal eelneva kolme aasta jooksul või vähemalt 10 % tema kõigist tegevuskuludest igal 
eelneval kolmel aastal. Eriotstarbelist ettevõtjat, mida võib pidada I lisas määratletud 
„autonoomseks ettevõtjaks“ ja mille kohta varasemad andmed puuduvad, võib pidada 
uuenduslikuks keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjaks, kui tema usaldusväärses 
äriplaanis sisalduvad teadus-, arendus- ja uuendustegevuse kulud vastavad ühele eespool 
nimetatud kriteeriumidest; 
185) „väike keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtja“ – kuni 499 töötajaga suurettevõtja, 
kelle aastakäive on kuni 100 miljonit eurot või aastabilanss 86 miljonit eurot ja keda võib 
pidada I lisas määratletud „autonoomseks ettevõtjaks“. 
______________ 
*Vt komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele: „Progressi võimaldavate tehnoloogiate Euroopa strateegia – võimalus majanduskasvuks 
ja uuteks töökohtadeks” COM(2012) 341 final, 26.6.2012. 

** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. 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). 

*** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiiv 2012/34/EL millega luuakse ühtne 
Euroopa raudteepiirkond (ELT L 343, 14.12.2012, lk 32).“ 
(3) Artikli 4 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:  

(a) punkt f asendatakse järgmisega: 
„f) abi Euroopa territoriaalse koostöö projektides osalevatele ettevõtjatele: artikli 20 kohane 
abi: 2 miljonit eurot ettevõtja ja projekti kohta; artikli 20a kohane abi: artikli 20a lõikes 2 
sätestatud summad ettevõtja ja projekti kohta;” 

(b) punktile i lisatakse alapunktid vii ja viii: 
„vii) kvaliteedimärgise saanud projektidele antav abi: artiklis 25a määratletud summad, 
viii) kaasrahastamisprojektide ja Teaming meetmetega seotud abi: artiklis 25b määratletud 
ülemmäärad;” 

(c) lisatakse punkt gg: 
„gg) InvestEU fondist toetatavate finantstoodetega seotud abi: III peatüki 16. jaos sätestatud 
summad.“ 
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(4) Artikli 5 lõikele 2 lisatakse punkt l:  
„l) InvestEU fondist toetatavate finantstoodetega seotud abi, kui on täidetud III peatüki 
16. jaos sätestatud tingimused.“ 
(5) Artikli 5 lõikesse 6 lisatakse punktid i, j ja k: 
„i) abi Euroopa territoriaalse koostöö projektides osalevatele ettevõtjatele, kui artiklites 20 ja 
20a sätestatud asjaomased tingimused on täidetud; 
j) kvaliteedimärgise saanud projektidele antav abi ning kaasrahastamisprojektide ja Teaming 
meetmetega seotud abi, kui artiklites 25a või 25b sätestatud asjaomased tingimused on 
täidetud; 
k) InvestEU fondist toetatavate finantstoodetega seotud abi, kui III peatüki 16. jaos sätestatud 
tingimused on täidetud.“ 
(6) Artikli 7 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega: 
„Abikõlblike kulude summa võib arvutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EL) nr 1303/2013* või [uues ühissätete määruses], olenevalt sellest, kumb on 
asjakohane, sätestatud lihtsustatud kulude kohaldamisega, tingimusel et tehingut rahastatakse 
vähemalt osaliselt liidu vahenditest, mis lubab neid lihtsustatud kuluvõimalusi kasutada, ja et 
abikõlblike kulude kategooria on erandit käsitleva sätte kohaselt abikõlblik. 
__________________________ 
* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse 
ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).“ 

(7) Artiklit 8 muudetakse järgmiselt: 
(a) lõike 3 punkt b asendatakse järgmisega: 

„b) mis tahes muu riigiabi, mis on seotud samade abikõlblike kuludega, mis on osaliselt või 
täielikult kattuvad, kuid ainult juhul, kui sellise kumuleerimise tulemusel ei ületata suurimat 
abi osakaalu või abisummat, mida käesoleva määruse kohaselt kõnealuse abi suhtes 
kohaldatakse.  
Lõplikele abisaajatele III peatüki 16. jao alusel InvestEU fondi toetuse raames eraldatud 
rahastamist ja sellega kaetud kulu ei võeta arvesse lõike 3 kumuleerimist käsitlevate sätete 
täitmise kindlakstegemisel. Selleks lahutatakse esiteks InvestEU fondist toetatava rahastamise 
nominaalväärtus kõigist abikõlblikest projektikuludest ning seejärel arvutatakse käesoleva 
määruse alusel antava abi suhtes kohaldatav suurim abi osakaal või abisumma ainult 
ülejäänud abikõlblike kulude kogusumma alusel. Käesoleva määruse kohase 
teavitamiskünnise järgimise kindlakstegemisel ei võeta arvesse ka lõplikele abisaajatele 
InvestEU fondi toetuse raames saadud rahastamise nominaalsummat. 
Teise võimalusena võib InvestEU fondist III peatüki 16. jao alusel toetatud kõrgema 
nõudeõiguse järguga laenude või kõrgema nõudeõiguse järguga laenude tagatiste puhul 
lõplikele abisaajatele antud kõrgema nõudeõiguse järguga laenude või kõrgema nõudeõiguse 
järguga laenude tagatistega seotud abi arvutada abi andmise ajal kehtinud viiteintressimäära 
alusel ning seda võib kasutada selle tagamiseks, et kumuleerimine koos mis tahes muu abiga 
samade kindlaksmääratavate abikõlblike kulude puhul ei too kaasa suuremat abi osakaalu või 
abisummat, mida käesoleva määruse või mõne muu grupierandit käsitleva komisjoni määruse 
või otsuse alusel abi või teavitamiskünnise suhtes kohaldatakse.“; 
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(b) lõige 4 asendatakse järgmisega: 
„4. Abi, millel kindlaksmääratavad abikõlblikud kulud puuduvad ja mis on 
teavitamiskohustusest vabastatud käesoleva määruse artiklite 20a, 21, 22, 23 ja III peatüki 
16. jao alusel, võib kumuleerida mis tahes riigiabiga, mille puhul saab abikõlblikke kulusid 
kindlaks määrata. Abi, millel kindlaksmääratavad abikõlblikud kulud puuduvad, võib 
kumuleerida mis tahes muu riigiabiga, millel abikõlblikud kulud puuduvad, kuni vastava 
kõrgeima kogurahastamise künniseni, mis on määratud iga juhtumi konkreetsetest oludest 
lähtuvalt komisjoni käesolevas või mõnes muus grupierandit käsitlevas määruses või otsuses.“ 
(8) Artikli 9 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega: 
„1. Liikmesriigid tagavad asjaomasel riigi või piirkondliku tasandi riigiabi veebisaidil 
järgmise teabe avaldamise: 
(a) artiklis 11 osutatud koondteave II lisaga ette nähtud standardvormis või link sellele; 
(b) iga abimeetme terviktekst, nagu on osutatud artiklis 11, või link sellele; 
(c) III lisas osutatud teave iga 500 000 eurot ületava üksikabi kohta või 

põllumajandusliku esmatootmisega tegelevate abisaajate puhul iga 60 000 eurot 
ületava üksikabi kohta. 

Euroopa territoriaalse koostöö projektidele antava abi puhul avaldatakse käesolevas lõikes 
osutatud teave selle liikmesriigi veebisaidil, kus asub asjaomane korraldusasutus vastavalt 
määratlusele, mis on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1299/2013 
artiklis 21 või [uue Euroopa territoriaalse koostöö määruse artiklis 44], olenevalt sellest, 
kumb on asjakohane. Alternatiivse võimalusena võivad osalevad liikmesriigid otsustada, et 
iga riik avaldab vastaval veebisaidil teabe oma territooriumil võetavate abimeetmete kohta. 
2. Maksusoodustuste vormis abikavade ning artiklitega 16 ja 21 (**) hõlmatud abikavade 
puhul loetakse käesoleva artikli lõike 1 punktis c sätestatud tingimused täidetuks, kui 
liikmesriigid avaldavad nõutava teabe üksikabi summade kohta järgmiste vahemike lõikes 
(miljonites eurodes): 
0,06–05 (üksnes põllumajandusliku esmatootmise puhul); 
0,5–1; 
1–2; 
2–5; 
5–10; 
10–30 ning 

30 ja enam.“ 
* Käesoleva määruse artiklite 16 ja 21 kohaste kavade puhul ei ole vaja täita tingimust avaldada teavet iga abi 
kohta, mis ületab 500 000 eurot, kui tegemist on VKEdega, mis ei ole sooritanud ühtki kaubanduslikku müüki 
mis tahes turul. 
(9) Artikli 11 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega: 
Liikmesriigid või Euroopa territoriaalse koostöö projektidele antava abi puhul liikmesriik, kus 
asub määratud korraldusasutus vastavalt määruse (EL) nr 1299/2013 artiklile 21 või [uue 
Euroopa territoriaalse koostöö määruse artiklile 44], olenevalt sellest, kumb on asjakohane, 
esitavad komisjonile:“ 
(10) Artikli 14 lõige 15 asendatakse järgmisega: 
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„15. Määrusega (EL) nr 1299/2013 või [uue Euroopa territoriaalse koostöö määrusega] 
hõlmatud Euroopa territoriaalse koostöö projektidega seotud alginvesteeringu puhul, 
kohaldatakse kõigi projektis osalevate abisaajate suhtes selle piirkonna abi osakaalu, kus 
alginvesteering tehti. Kui alginvesteering tehti kahes või enamas abi saavas piirkonnas, siis on 
abi ülemmäär see, mida kohaldatakse piirkonnas, kus abikõlblikke kulusid kanti suurimas 
summas. Aluslepingu artikli 107 lõike 3 punkti c tingimusi täitvas abi saavas piirkonnas 
kohaldatakse käesolevat sätet suurettevõtjate suhtes ainult juhul, kui alginvesteering on seotud 
uue majandustegevusega.“ 
(11) Artikli 16 lõige 4 asendatakse järgmisega: 
„4. Abikõlblikud kulud on linnaarendusprojekti kogukulud niivõrd, kuivõrd need on 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklitega 37 ja 65 või 
[uue ühissätete määrusega], olenevalt sellest, kumb on asjakohane.“ 
(12) Artikli 19 järele lisatakse järgmine pealkiri: 

„2a. jagu 
Euroopa territoriaalsele koostööle antav abi“ 

(13) Artikkel 20 asendatakse järgmisega: 
„Artikkel 20  

Abi selliste kulude jaoks, mis on seotud ettevõtjate osalemisega Euroopa territoriaalse 
koostöö projektis 

1. Abi selliste kulude jaoks, mis on seotud ettevõtjate osalemisega Euroopa territoriaalse 
koostöö projektides, mis on hõlmatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 
nr 1299/2013 või [uue Euroopa territoriaalse koostöö määrusega], on aluslepingu artikli 107 
lõike 3 tähenduses siseturuga kokkusobiv ja vabastatakse aluslepingu artikli 108 lõike 3 
kohasest teavitamiskohustusest, kui täidetud on käesolevas artiklis ja I peatükis sätestatud 
tingimused. 
2. Abikõlblikud on järgmised koostööprojektiga seotud kulud komisjoni delegeeritud 
määruses (EL) nr 481/2014* või [uue Euroopa territoriaalse koostöö määruse artiklites 38–
43], olenevalt sellest, kumb on asjakohane, sätestatud tähenduses: 
(a) personalikulud; 
(b) kontori- ja halduskulud; 
(c) reisi- ja majutuskulud; 
(d) välisekspertide ja teenuste kulud 
(e) seadmete kulud ning 
(f) taristu ja tööde kulud. 
3. Lõike 2 punktis d osutatud eksperditeenused ja teenused ei või kujutada endast pidevat ega 
korrapärast tegevust ega olla seotud ettevõtja tavapäraste tegevuskuludega nagu tavapärased 
maksunõustamisteenused, korrapärased õigusteenused või reklaam. 
4. Abi osakaal ei tohi ületada 65 % abikõlblikest kuludest Abi osakaalu võib suurendada 
10 protsendipunkti võrra keskmise suurusega ettevõtjatele antava abi korral ja 
15 protsendipunkti võrra väikeettevõtjatele antava abi korral. 
* Komisjoni 4. märtsi 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 481/2014, millega täiendatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1299/2013 seoses erieeskirjadega koostööprogrammide kulude 
rahastamiskõlblikkuse kohta (ELT L 138, 13.5.2014, lk 45).“ 
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(14) Lisatakse artikkel 20a: 
„Artikkel 20a 

Ettevõtjatele Euroopa territoriaalse koostöö projektides osalemiseks antav piiratud 
summas abi 

1. Abi ettevõtjatele, mis on seotud nende osalemisega Euroopa territoriaalse koostöö 
projektides, mis on hõlmatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1299/2013 
või [uue Euroopa territoriaalse koostöö määrusega], on aluslepingu artikli 107 lõike 3 
tähenduses siseturuga kokkusobiv ja vabastatakse aluslepingu artikli 108 lõike 3 kohasest 
teavitamiskohustusest, kui täidetud on käesolevas artiklis ja I peatükis sätestatud tingimused. 
2. Ettevõtjale käesoleva artikli alusel projekti kohta antava abi kogusumma ei tohi ületada 
20 000 eurot.“ 
(15) Artikli 25 lõige 1 asendatakse järgmisega: 
„1. Abi, mida antakse teadus- ja arendustegevuse projektidele, sh projektid, mis on 
programmi „Horisont 2020“ kohase VKEde jaoks mõeldud rahastamisvahendi või programmi 
„Euroopa horisont“ alusel saanud kvaliteedimärgise, on aluslepingu artikli 107 lõike 3 
tähenduses siseturuga kokkusobiv ja vabastatakse aluslepingu artikli 108 lõike 3 kohasest 
teavitamiskohustusest, kui täidetud on käesolevas artiklis ja I peatükis sätestatud tingimused.“ 
(16) Lisatakse artiklid 25a ja 25b: 

„Artikkel 25a 

Kvaliteedimärgise saanud projektidele antav abi 
1. Abi, mida antakse VKEdele programmi „Horisont 2020“ või programmi „Euroopa 
horisont“ alusel kvaliteedimärgise saanud teadus- ja arendustegevuse projektide jaoks, on 
aluslepingu artikli 107 lõike 3 tähenduses siseturuga kokkusobiv ja vabastatakse aluslepingu 
artikli 108 lõike 3 kohasest teavitamiskohustusest, kui täidetud on käesoleva artikli lõigetes 3–
6 ja I peatükis sätestatud tingimused. 
2. Abi, mida antakse programmi „Horisont 2020“ või programmi „Euroopa horisont“ alusel 
kvaliteedimärgise saanud Marie Skłodowska-Curie meetmetele või Euroopa Teadusnõukogu 
kontseptsiooni tõestamise meetmetele, on aluslepingu artikli 107 lõike 3 tähenduses 
siseturuga kokkusobiv ja vabastatakse aluslepingu artikli 108 lõike 3 kohasest 
teavitamiskohustusest, kui täidetud on käesoleva artikli lõigetes 4 ja 7 ning I peatükis 
sätestatud tingimused. 
3. Projekti abi saav osa peab olema täielikult liigitatav ühe või mitme järgneva kategooria 
alla: 
(a) alusuuringud; 
(b) rakendusuuringud; 
(c) tootearendus; 
(d) teostatavusuuringud. 
4. Abikõlblike kulude kategooriad, maksimumsummad ja arvutusmeetodid on määratletud 
programmi „Horisont 2020“ VKEde jaoks mõeldud rahastamisvahendi või programmi 
„Euroopa horisont“ alusel. 
5. Abi ülemmääradeks on rahastamismäärad, mis määratakse kindlaks programmi „Horisont 
2020“ VKEde jaoks mõeldud rahastamisvahendi või programmi „Euroopa horisont“ alusel, 
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ning need ei tohi ületada alusuuringute või rakendusuuringute puhul 100 % ja tootearenduse 
või teostatavusuuringute puhul 70 %. 
6. VKEdele programmi „Horisont 2020“ või programmi „Euroopa horisont“ alusel 
kvaliteedimärgise saanud teadus- ja arendustegevuse projektideks antav maksimaalne 
abisumma ei tohi ületada 2,5 miljonit eurot ettevõtja ja projekti kohta. 
7. Programmi „Horisont 2020“ või programmi „Euroopa horisont“ alusel kvaliteedimärgise 
saanud Marie Skłodowska-Curie meetmetele või Euroopa Teadusnõukogu kontseptsiooni 
tõestamise meetmetele antav maksimaalne abisumma ei tohi ületada programmi „Horisont 
2020“ või programmi „Euroopa horisont“ raames selliste meetmete jaoks ette nähtud toetuse 
maksimaalset taset. Abi osakaalud ei tohi ületada 100 %. 

Artikkel 25b 

Kaasrahastamisprojektide, sealhulgas Teaming meetmetega seotud abi 
1. Abi, mida antakse programmi „Euroopa horisont“ raames sõltumatult hinnatud ja 
rahvusvahelise projektikonkursi alusel välja valitud kaasrahastatud projektidele, sealhulgas 
programmide „Horisont 2020“ või „Euroopa horisont“ raames sõltumatult hinnatud ja 
rahvusvahelise projektikonkursi alusel välja valitud Teaming meetmetele, on aluslepingu 
artikli 107 lõike 3 tähenduses siseturuga kokkusobiv ja vabastatakse aluslepingu artikli 108 
lõike 3 kohasest teavitamiskohustusest, tingimusel, et täidetud on käesolevas artiklis ja 
I peatükis sätestatud tingimused. 
2. Projekti abi saav osa peab olema täielikult liigitatav ühe või mitme järgneva kategooria 
alla: 
(a) alusuuringud; 
(b) rakendusuuringud; 
(c) tootearendus; 
(d) teostatavusuuringud. 
Teaming meetmete alla kuuluvate projektide puhul võib abi saav osa projektist lisaks 
sisaldada projektiga seotud taristuinvesteeringuid. 
3. Abikõlblike kulude kategooriad, maksimumsummad ja arvutusmeetodid on määratletud 
programmi „Euroopa horisont“ alusel. Teaming meetmete puhul on abikõlblikud ka 
projektidega seotud materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse tehtud investeeringutega 
seotud kulud. 
4. Avaliku sektori vahenditest eraldatud üldsumma ei tohi ületada alusuuringute ja 
rakendusuuringute abikõlblike kulude puhul 100 % ning tootearenduse või 
teostatavusuuringute abikõlblike kulude puhul 70 %. Teaming meetmete alla kuuluvate 
projektide puhul ei tohi projektiga seotud taristuinvesteeringuteks ettenähtud abi ületada 70 % 
materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse tehtud investeeringutega seotud kuludest. 
5. Programmist „Euroopa horisont“ eraldatud rahastus peab katma vähemalt 30 % 
tootearenduse abikõlblikest kuludest ja vähemalt 35 % alusuuringute või rakendusuuringute 
abikõlblikest kuludest. 
6. Teaming meetmetega seotud taristule antava abi puhul kehtivad järgmised lisatingimused: 
(a) kui taristu toetab nii majanduslikke kui ka mittemajanduslikke tegevusi, tuleb iga 

tegevusliigi rahastamist, kulusid ja tulusid arvestada eraldi järjepidevalt 
kohaldatavate ja objektiivselt põhjendatud kuluarvestuspõhimõtete alusel; 
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(b) taristu toimimise või kasutamise eest võetav tasu peab vastama turuhindadele; 
(c) juurdepääs taristule peab olema avatud mitmele kasutajale, läbipaistev ja 

mittediskrimineeriv. Ettevõtjad, kes on taristut rahastanud vähemalt 10 % ulatuses 
investeeringukuludest, võivad juurdepääsu saada soodsamatel tingimustel. 
Ülemäärase hüvitamise vältimiseks peab juurdepääs olema proportsionaalne ettevõtja 
panusega investeeringukuludesse ja eelisjuurdepääsu tingimused tuleb avaldada; 

(d) kui taristu saab riiklikku rahastamist nii majanduslikeks kui ka mittemajanduslikeks 
tegevusteks, kehtestavad liikmesriigid järelevalve- ja tagasimaksemehhanismi, 
millega tagatakse, et kohaldatavat abi osakaalu ei ületata majandustegevuse osa 
suurenemise tõttu võrreldes abi andmise ajal ette nähtud olukorraga.“ 

(17) Artikli 56c järele lisatakse järgmine jagu: 
„16. jagu 

InvestEU fondist toetatavate finantstoodetega seotud abi 
Artikkel 56d  

Kohaldamisala ja üldtingimused 
1. Käesolevat jagu kohaldatakse abi suhtes, mis koosneb järgmisest: 
(a) ELi tagatis InvestEU fondi liikmesriigi komponendist; 
(b) InvestEU fondist toetatavad finantstooted; 
(c) finantsvahendajatele ja lõplikele abisaajatele edastatud punktide a ja b kohane abi. 
2. Abi on aluslepingu artikli 107 lõike 3 tähenduses siseturuga kokkusobiv ja vabastatakse 
aluslepingu artikli 108 lõike 3 kohasest teavitamiskohustusest, tingimusel, et täidetud on I 
peatükis, käesolevas artiklis ning artiklis 56e või 56f sätestatud tingimused. 
3. Abi peab vastama kõigile [InvestEU fondi] määruses [viide] ja InvestEU 
investeerimissuunistes [viide] sätestatud kohaldatavatele tingimustele. 
4. Kõigi InvestEU fondist toetatavate finantstoodete alusel lõplikule abisaajale makstava 
kogusumma suhtes kohaldatakse artiklites 56e ja 56f sätestatud maksimaalseid ülemmäärasid. 
5. Abi ei anta finantsvahendajate olemasolevate portfellide refinantseerimise või neile 
tagatiste andmise kujul. 

Artikkel 56e 

InvestEU fondist toetatavate finantstoodetega seotud abi tingimused 
1. InvestEU fondist toetatavate finantstoodete raames lõplikele toetusesaajatele antav 
rahastamine peab vastama ühele järgmistest nõuetest: 
(a) fikseeritud intressimääraga laenude puhul on intressimääraks vähemalt laenu 

lõpptähtajale ja valuutale, milles laen on nomineeritud, vastav üldine mid-swap määr. 
Kui sellist määra ei ole võimalik kasutada, on intressimääraks vähemalt selle riigi 
emiteeritud riigivõlakirjade intressimäär, kes emiteerib valuutat, milles laen on 
nomineeritud; 

(b) ujuva intressiga laenude puhul on intressimäär vähemalt vastavale laenu 
lõpptähtajale vastav EURIBORi või IBORi määr;  

(c) tagatiste puhul on tagatistasu suurus null või suurem; 
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(d) omakapitali puhul peab omandatud omakapitaliosalus vastama investeeritud 
summale. 

2. Lõplikule abisaajale antav abi peab lisaks sellele vastama lõigetes 3–11 sätestatud 
tingimustele.  
3. Lairibataristule antav abi peab vastama järgmistele nõuetele: 
(a) InvestEU fondi toetuse alusel lõplikule abisaajale projekti kohta antava 

kogurahastamise nominaalväärtus ei tohi ületada [70] miljonit eurot; 
(b) valgetes piirkondades antakse abi ainult projektidele: 

i) mis on välja valitud läbipaistva ja mittediskrimineeriva valikuprotsessi 
alusel, järgides tehnoloogianeutraalsuse põhimõtet, ning mis on avatud 
kõigile kasutajatele õiglastel, mõistlikel ja asjakohastel tingimustel, kaasa 
arvatud teenuste täielik ja tõhus eraldamine kooskõlas artikli 52 lõigetega 
5 ja 6; ning 

ii) mis põhinevad kindlaksmääratud investeerimisvajadusel, lähtudes 
olemasolevat asjakohast kaardistamist käsitlevast konsultatsioonist või 
juhul, kui selline kaardistamine puudub, avalikust konsultatsioonist, et 
vältida eraalgatuste väljatõrjumist; 

(c) hallides piirkondades antakse abi ainult projektidele: 
i) millega kaasneb hüppeline muutus; ning 
ii) mis on välja valitud läbipaistva ja mittediskrimineeriva valikuprotsessi 

alusel, järgides tehnoloogianeutraalsuse põhimõtet, ning mis on avatud 
kõigile kasutajatele õiglastel, mõistlikel ja asjakohastel tingimustel, kaasa 
arvatud teenuste täielik ja tõhus eraldamine kooskõlas artikli 52 lõigetega 
5 ja 6; ning 

iii) mis põhinevad kindlaksmääratud investeerimisvajadusel, lähtudes 
olemasolevat asjakohast kaardistamist käsitlevast konsultatsioonist, või 
juhul, kui selline kaardistamine puudub, avalikust konsultatsioonist, et 
vältida eraalgatuste väljatõrjumist. 

(d) Nii valgetele kui ka hallidele piirkondadele suunatud projektides, mille puhul ei ole 
võimalik piirkondi kergesti eristada, järgitakse hallides piirkondades teostatavate 
projektide suhtes kohaldatavaid nõudeid.  

(e) Abi ei anta projektidele, mis hõlmavad musti järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrguga / järgmise põlvkonna tagasiühenduse võrguga alasid või alasid, 
kus on olemas või kuhu kavandatakse kolme järgmise aasta jooksul vähemalt üks 
väga suure läbilaskevõimega võrk. 

4. Sadamatele antav abi peab vastama järgmistele nõuetele: 
(a) InvestEU fondi toetuse alusel lõplikule abisaajale projekti kohta antava 

kogurahastamise nominaalväärtus ei tohi ületada [100] miljonit eurot; 
(b) abi võib anda üksnes juurdepääsutaristusse ja sadamataristusse tehtavateks 

investeeringuteks, mis tehakse huvitatud kasutajatele kättesaadavaks võrdsetel ja 
mittediskrimineerivatel turutingimustel; 

(c) mis tahes kontsessioon või muu volitus kolmandale isikule toetatud sadamataristu 
ehitamiseks, ajakohastamiseks, käitamiseks või rentimiseks antakse avatud, 
läbipaistval ja mittediskrimineerival viisil ning tingimusteta; 
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(d) abi ei anta sadama pealisehitistesse tehtavatele investeeringutele. 
5. Energiatootmisele ja energiataristule antav abi peab vastama järgmistele nõuetele: 
(a) abi antakse sellisesse gaasi-ja elektritaristusse tehtavatele investeeringutele, mille 

suhtes kohaldatakse kolmandate isikute juurdepääsu, tariifide reguleerimist ja 
eraldamist kooskõlas energia siseturu õigusaktidega järgmistesse kategooriatesse 
kuuluvate projektide puhul:  

i) energia salvestamise puhul antakse abi ainult ühist huvi pakkuvate 
projektide loetelusse kantud projektidele [xxx, viide]. 

ii) muude kui salvestamist käsitlevate energiataristuprojektide puhul antakse 
abi: arukatele võrkudele, rohkem kui üht liikmesriiki hõlmavatele 
projektidele, ühist huvi pakkuvate projektide loetellu kantud projektidele 
või abi saavates piirkondades teostatavatele projektidele. 

InvestEU fondi toetuse alusel lõplikule abisaajale projekti kohta antava 
kogurahastamise nominaalväärtus ei tohi ületada [100] miljonit eurot.  

(b) taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antavat investeerimisabi antakse 
ainult uutele käitistele, mis valitakse välja selgetel, läbipaistvatel ja 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel põhineva avatud pakkumismenetluse kaudu. 
InvestEU fondi toetuse alusel lõplikule abisaajale projekti kohta antava 
kogurahastamise nominaalväärtus ei tohi ületada [30] miljonit eurot. 

6. Sotsiaal-, haridus- ja kultuuritaristule ning -tegevusele antav abi peab vastama järgmistele 
nõuetele:  
(a) InvestEU fondi toetuse alusel lõplikule abisaajale antava kogurahastamise 

nominaalväärtus ei tohi ületada:  
i) [100] miljonit eurot projekti kohta investeeringuteks, mis tehakse 

taristusse, mida kasutatakse sotsiaalteenuste osutamiseks, hariduse või 
artikli 53 lõikes 2 sätestatud kultuuriga seotud eesmärkide ja tegevuste 
jaoks; 

ii) [30] miljonit eurot sotsiaalteenuste osutamiseks ja kultuuritegevusteks; 
iii) [2] miljonit eurot haridus- ja koolitustegevuseks. 

(b) Abi ei anta koolitusele, mille eesmärk on täita kohustuslikke riiklikke 
koolitusnõudeid. 

7. Transpordile ja transporditaristule antav abi peab vastama järgmistele nõuetele: 
(a) abi antakse ainult järgmistele projektidele: 

i) määruse (EL) nr 1315/2013 (üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist 
käsitlevate liidu suuniste kohta) artikli 3 punktis a määratletud ühist huvi 
pakkuvad projektid, välja arvatud lennujaamataristut käsitlevad projektid; 

ii) ühendused TEN-T linnatranspordisõlmedesse; 
iii) tasuta teede taristu ning tasuliste teede taristu, mille puhul käitaja on 

välja valitud avatud, läbipaistva, mittediskrimineeriva ja tingimusteta 
pakkumismenetluse alusel, mis on kooskõlas asutamislepingus sätestatud 
riigihangete põhimõtetega; 

iv) raudteetaristu; 
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v) konkurentsile täielikult avatud liinidel raudteetransporditeenuste 
osutamiseks kasutatav veerem, tingimusel et abisaaja on uus turuletulija; 

vi) linnatransport; 
vii) alternatiivkütuse taristu või heitevaba / vähese heitega liikuvuse taristu; 

(b) InvestEU fondi toetuse alusel lõplikule abisaajale projekti kohta antava 
kogurahastamise nominaalväärtus ei tohi ületada [100] miljonit eurot. 

8. Muule taristule antav abi peab vastama järgmistele nõuetele: 
(a) abi antakse ainult järgmistele projektidele: 

i) vee- ja reoveetaristu; 
ii) jäätmekäitlustaristu, kui selle eesmärk on teiste ettevõtjate tekitatud 

jäätmete käitlemine;  
iii) teadusuuringute taristu; 

(b) InvestEU fondi toetuse alusel lõplikule abisaajale projekti kohta antava 
kogurahastamise nominaalväärtus ei tohi ületada [100] miljonit eurot. 

9. Kliima- ja keskkonnakaitseks antav abi peab vastama järgmistele nõuetele: 
(a) abi antakse üksnes investeeringuteks, mis ületavad liidu keskkonnakaitsenormatiive, 

millega tõstetakse liidu normatiivide puudumisel kliima- või keskkonnakaitse taset, 
või selleks, et viia see varakult vastavusse liidu tulevaste normatiividega. 

(b) InvestEU fondi toetuse alusel lõplikule abisaajale projekti kohta antava 
kogurahastamise nominaalväärtus ei tohi ületada [50] miljonit eurot. 

10. Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks ja digitaliseerimiseks antav abi peab 
vastama järgmistele nõuetele:  
(a) Abi võib anda: 

i) alusuuringuteks; 
ii) rakendusuuringuteks;  
iii) tootearenduseks; suurettevõtjatele, välja arvatud väikestele keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele abi saavates piirkondades ja 
uuenduslikele keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele, võib 
tootearenduseks abi anda üksnes juhul, kui projekt ületab Euroopa 
Majanduspiirkonnas asjaomase sektori tehnika taset ja lõplikule 
abisaajale antav rahastamine ei ületa projekti jaoks vajalikku 
miinimumväärtust, et olla piisavalt kasumlik; 

iv) VKEde protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks. 
v) VKEde digitaliseerimiseks; 

(b) lõike 10 punkti a alapunktides i, ii ja iii nimetatud projektide puhul ei tohi InvestEU 
fondi toetuse alusel lõplikule abisaajale projekti kohta antava kogurahastamise 
nominaalväärtus ületada [50] miljonit eurot. Lõike 10 punkti a alapunktides iv ja v 
nimetatud projektide puhul ei tohi InvestEU fondi toetuse alusel lõplikule abisaajale 
projekti kohta antava kogurahastamise nominaalväärtus ületada [30] miljonit eurot. 

11. VKEd, väikesed ja uuenduslikud keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjad võivad saada 
InvestEU fondist toetust, tingimusel et: 
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(a) InvestEU fondi toetuse alusel lõplikule abisaajale antava kogurahastamise 
nominaalväärtus ei ületa [30] miljonit eurot ning seda antakse: 

i) mikroettevõtjatele; 
ii) VKEdele, kes on tegutsenud vähem kui seitse aastat alates nende 

esimesest kaubanduslikust müügist; 
iii) VKEdele, kes sisenevad uuele toote- või geograafilisele turule, mille 

puhul peab uuele toote- või geograafilisele turule sisenemise 
alginvesteering olema suurem kui 50 % keskmisest aastasest käibest 
eelneva viie aasta jooksul;  

iv) uuenduslikele VKEdele või keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjatele; 

v) abi saavates piirkondades tegutsevatele VKEdele või väikestele keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele, tingimusel et rahastamist ei kasutata 
äritegevuse ümberpaigutamiseks;  

vi) VKEdele artikli 53 lõikes 2 sätestatud kultuuriga seotud eesmärkide ja 
tegevuste jaoks;  

(b) InvestEU fondi toetuse alusel lõplikule abisaajale antava kogurahastamise 
nominaalväärtus ei ületa: 

i) 1 miljonit eurot 5aastase laenu puhul; 
ii) 500 000 eurot 10aastase laenu puhul; 
iii) 1,5 miljonit eurot laenutagatiseks kuni 5 aastaks; 
iv) 750 000 eurot laenutagatiseks kuni 10 aastaks; 
v) 200 000 eurot omakapitaliks.“. 

Artikkel 56f 

InvestEU fondist toetatavate äriliste eesmärkidega finantstoodetega seotud abi 
tingimused  

1. Lõplikke abisaajaid rahastavad kaubanduslikud finantsvahendajad, kes valitakse 
objektiivsetel kriteeriumidel põhineval avatud, läbipaistval ja mittediskrimineerival viisil. 
2. Iga kaubanduslike finantsvahendajate poolt lõplikule abisaajale pakutava 
rahastamisportfelli puhul peavad olema täidetud järgmised tingimused: 
(a) Rahastamisportfelli puhul, mille nõuded ei ole riskiseeriatesse jaotatud: 

i) turuvahendid peavad moodustama vähemalt 30 % rahastamisportfellist, 
kuuludes teiste vahenditega riskipositsiooni suhtes samasse nõudeõiguse 
järku; või  

ii) kaubanduslik finantsvahendaja säilitab rahastamisportfelli üle vähemalt 
20 % riskipositsioonist, kuuludes teiste vahenditega riskipositsiooni 
suhtes samasse nõudeõiguse järku. 

(b) Rahastamisportfelli puhul, mille nõuded on riskiseeriatesse jaotatud: 
i) ühe riskiseeria, mis ei ületa 25 % rahastamisportfellist, võib täielikult 

katta muudest vahenditest; ning 
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ii) iga ülejäänud riskiseeria puhul peavad turuvahendid moodustama 
vähemalt 30 %, kuuludes teiste vahenditega riskipositsiooni ja tootluse 
suhtes samasse nõudeõiguse järku. 

3. Kaubandusliku finantsvahendaja poolt lõplikule abisaajale antud kogurahastuse 
nominaalväärtus ei tohi ületada [6] miljonit eurot või [10] miljonit eurot, kui turuvahendid 
moodustavad igast rahastamisportfelli osamaksest vähemalt 50 %. 

Artikkel 2 
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas. 

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas 
aluslepingutega. 
Brüssel, 

 Komisjoni nimel 
 Jean-Claude JUNCKER 
 president  
 


