
 

AD\1119011ET.docx  PE595.732v02-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Väliskomisjon 
 

2016/0275(COD) 

22.3.2017 

ARVAMUS 

Esitaja: väliskomisjon 

Saaja: eelarvekomisjon 

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 

millega muudetakse otsust nr 466/2014/EL, millega antakse Euroopa 

Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide 

toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks 

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)) 

Arvamuse koostaja: Eduard Kukan 

 



 

PE595.732v02-00 2/18 AD\1119011ET.docx 

ET 

PA_Legam 



 

AD\1119011ET.docx 3/18 PE595.732v02-00 

 ET 

LÜHISELGITUS 

Komisjoni ettepaneku eesmärk on laiendada Euroopa Investeerimispanga (EIP) välislaenude 

andmise volitust nii kvantitatiivselt kui ka kvalitatiivselt, eelkõige selleks, et hoogustada 

tegevust lõunanaabruses ja Lääne-Balkanil ning toetada uut välisinvesteeringute kava.  

Arvamuse koostaja tunneb kõnealuse ettepaneku üle heameelt, kuid on seisukohal, et sellele 

peab lisanduma ELi tagatisega EIP finantseerimistehingute ülemmäära piisav tõstmine, et 

vältida olukorda, kus kehtivad prioriteetsed tehingud tuleb katkestada. See puudutab eelkõige 

EIP tegevust Ukrainas, mille puhul ammendab hinnangute kohaselt praegusel tasemel 

laenamine kavandatud rahastamispaketi juba enne 2018. aasta keskpaika. 

Arvamuse koostaja pooldab ulatuslikumat strateegilist keskendumist rände algpõhjustele ja 

projektidele, millega toetatakse vastuvõtvaid kogukondi prioriteetsetes piirkondades. Rohkem 

selgust on aga vaja ettepanekus selleks, et eristada neid erinevaid eesmärke ja nendeks 

sihtotstarbeliselt eraldatud summasid. 

Arvamuse koostaja pooldab ka ideed anda EIP-le võimalus rahastada projekte uue 

erasektorile laenuandmise volituse raames enne kõnealuse otsuse jõustumist (nn ladustamine). 

Arvamuse koostaja on ühtlasi veendunud, et EIP tehingute ja ELi välispoliitika vahelist olulist 

seost tuleks veelgi tugevdada. Eelkõige riikidevaheline jaotus piirkondlike ülemmäärade 

piires peaks täielikult kajastama välispoliitika prioriteete ja piiranguid ning see tuleks määrata 

kindlaks Euroopa välisteenistusega konsulteerides. 

Lisaks tuleks parandada finantsvahendajate kaudu rahastatavate EIP projektide läbipaistvust. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil võtta arvesse järgmisi 

muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Rahvusvaheline kogukond seisab 

silmitsi enneolematu pagulaskriisiga, mille 

lahendamine eeldab solidaarsust, rahaliste 

vahendite tõhusat mobiliseerimist ja seda, 

et praeguste probleemidega tegeletakse ja 

neid lahendatakse üheskoos. Kõik 

osapooled peavad tegema koostööd 

jätkusuutliku, keskpika ja pikaajalise 

poliitika järgimisel ning olemasolevate 

protsesside ja programmide tõhusal 

(1) Rahvusvaheline kogukond seisab 

silmitsi enneolematu rände- ja 

pagulaskriisiga, mille lahendamine eeldab 

solidaarsust, rahaliste vahendite tõhusat 

mobiliseerimist ja seda, et praeguste 

probleemidega tegeletakse ja neid 

lahendatakse üheskoos. Kõik osapooled 

peavad tegema koostööd jätkusuutliku, 

keskpika ja pikaajalise poliitika järgimisel 

ning olemasolevate protsesside ja 
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kasutamisel, et toetada algatusi, mis 

aitavad tegeleda rände algpõhjustega. 

programmide tõhusal kasutamisel, et 

toetada algatusi, mis aitavad tegeleda rände 

algpõhjustega ning suurendada transiidi- 

ja vastuvõtvate kogukondade 

vastupanuvõimet. 

 

Muudatusettepanek   2 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Selleks et välislaenude andmise 

volituse kaudu oleks võimalik tegeleda 

võimalike probleemidega ja liidu 

prioriteetidega ja ka selleks, et oleks 

võimalik võtta strateegilisi meetmeid rände 

algpõhjustega tegelemiseks, tuleks EIP 

finantseerimistehingute ELi tagatise 

ülemmäära tõsta 32 300 000 000 euroni, 

vabastades fakultatiivse 3 000 000 000 

euro suuruse lisasumma. Üldvolituse 

raames tuleks ette näha 1 400 000 000 

eurot avaliku sektori projektidele, mis on 

suunatud pagulastele ja neid 

vastuvõtvatele kogukondadele kriisist 

kannatada saanud piirkondades. 

(9) Selleks et välislaenude andmise 

volituse kaudu oleks võimalik säilitada 

praegusel tasemel toetus liidu 

prioriteetidele, nagu neid on kirjeldatud 

Euroopa Liidu üldises välis- ja 

julgeolekupoliitika strateegias, tegeleda 

võimalike probleemidega ja võtta 

strateegilisi meetmeid rände algpõhjustega 

tegelemiseks, tuleks EIP 

finantseerimistehingute ELi tagatise 

ülemmäära tõsta 36 300 000 000 euroni 

muu hulgas fakultatiivse 3 000 000 000 

euro suuruse lisasumma vabastamisega. 

Üldvolituse raames tuleks ette näha 1 400 

000 000 eurot avaliku sektori projektidele, 

mille eesmärk on rändajate, pagulaste 

ning transiidi- ja vastuvõtvate 

kogukondade vastupanuvõime 

suurendamine. 

 

Muudatusettepanek   3 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 9 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Kuigi rände- ja pagulaskriisi 

algpõhjustega tegelemine on ülimalt 

oluline, ei tohiks seda teha muude 

Euroopa Liidu üldises välis- ja 

julgeolekupoliitika strateegias kirjeldatud 

võtmetähtsusega prioriteetsete 

valdkondade poliitika arvelt. 
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Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Võttes arvesse vajadust EIP 

vastupanuvõime algatuse kiire 

rakendamise järele, peaks EIP-l olema 

võimalik erasektorile laenuandmise 

volituse raames projekte n-ö ladustada 

komisjoni ja EIP vahel kokku lepitavatel 

tingimustel. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Rände algpõhjustega tegelemine 

tuleks lisada volituse uue eesmärgina.  

(11) Rände algpõhjustega tegelemine 

ning transiidi- ja vastuvõtvate 

kogukondade vastupanuvõime 

suurendamine tuleks lisada volituse uue 

eesmärgina ja selle poole tuleks püüelda 

täielikus kooskõlas Euroopa Liidu 

lepingu artikliga 21. Kooskõla tagamiseks 

peaks EIP põhjalikult kontrollima 

projektide ja hoolsuskohustuse täitmist 

ning haldama kõikidele sidusrühmadele 

kättesaadavat õiguslikku mehhanismi. 

Komisjon peaks oma iga-aastases 

aruandes hindama kooskõla ELi lepingu 

artikliga 21, sh inimõiguste austamise, 

vaesuse kaotamise ja keskkonnaohtude 

juhtimise osas. 

 

Muudatusettepanek   6 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 13 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Pärast Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni kliimamuutuste 

raamkonventsiooni alusel Pariisi 

kokkuleppe4 vastuvõtmist peaks EIP 

püüdma säilitada praegu välislaenude 

andmise volituse alusel kliimamuutustega 

seotud kulutuste kõrget taset, aidates 

suurendada oma kliimamuutustega seotud 

investeeringuid arengumaades 2020. 

aastaks 25 %-lt 35 %-le. 

(13) Pärast Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni kliimamuutuste 

raamkonventsiooni alusel Pariisi 

kokkuleppe4 vastuvõtmist peaks EIP 

püüdma suurendada praegu välislaenude 

andmise volituse alusel kliimamuutustega 

seotud kulutuste taset, aidates suurendada 

oma kliimamuutustega seotud 

investeeringuid arengumaades 2020. 

aastaks 25 %-lt 35 %-le vastavalt oma 

kliimastrateegia osana võetud 

kohustusele. 

_________________ _________________ 

4 Nõukogu 11. aprilli 2016. aasta otsus 

(EL) 2016/590 Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni kliimamuutuste 

raamkonventsiooni alusel vastu võetud 

Pariisi kokkuleppe Euroopa Liidu nimel 

allakirjutamise kohta (ELT L 103, 

19.4.2016, lk 1). 

4 Nõukogu 11. aprilli 2016. aasta otsus 

(EL) 2016/590 Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni kliimamuutuste 

raamkonventsiooni alusel vastu võetud 

Pariisi kokkuleppe Euroopa Liidu nimel 

allakirjutamise kohta (ELT L 103, 

19.4.2016, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) EIP peaks oma tulemuste mõõtmise 

raamistikus välja töötama näitajate kogumi 

avaliku sektori ja erasektori projektide 

jaoks, mis on suunatud pagulastele ja 

vastuvõtvatele kogukondadele, ja seda 

kasutama. Hinnang EIP 

finantseerimistehingute panusele rände 

algpõhjustega tegelemisel tuleks seepärast 

lisada iga-aastasesse aruandlusse, mille 

komisjon esitab EIP 

finantseerimistehingute kohta Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. 

(15) EIP peaks oma tulemuste mõõtmise 

raamistikus välja töötama näitajate kogumi 

avaliku sektori ja erasektori projektide 

jaoks, mille raames tegeletakse rände 

algpõhjustega ning suurendatakse 

rändajate, pagulaste ning transiidi- ja 

vastuvõtvate kogukondade 

vastupanuvõimet, ja seda kasutama. 

Hinnang EIP finantseerimistehingute 

panusele nende eesmärkide täitmisse 

tuleks seepärast lisada iga-aastasesse 

aruandlusse, mille komisjon esitab EIP 

finantseerimistehingute kohta Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. 
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Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 15 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 a) Tuleks tagada välislaenude 

andmise volituse raames tehtavate EIP 

tehingute suurem nähtavus ja 

läbipaistvus, pidades eelkõige silmas 

finantsvahendajate kaudu rahastatavaid 

allprojekte, mis parandaks liidu 

institutsioonide ja üldsuse juurdepääsu 

teabele. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Ainult juhul, kui volituse perioodil 

tekib vajadus lahendada häda- ja 

kriisiolukordi, mida käsitatakse liidu 

välispoliitika prioriteetidena, tuleks 

piirkondadevahelist EIP ümberjaotamise 

ülemäära selle volituse ajal tõsta 10 %-lt 20 

%-le. Erasektori volituse kohast 2 300 000 

000 eurot ja avaliku sektori projektidele 

suunatud 1 400 000 000 eurot ei saa ümber 

jagada, sest need on mõeldud rände 

algpõhjustega tegelemiseks. 

(16) Ainult juhul, kui volituse perioodil 

tekib vajadus lahendada häda- ja 

kriisiolukordi, mida käsitatakse liidu 

välispoliitika prioriteetidena, tuleks 

piirkondadevahelist EIP ümberjaotamise 

ülemäära selle volituse ajal tõsta 10 %-lt 20 

%-le. Erasektori volituse kohased 2 300 

000 000 eurot ja EIP vastupanuvõime 

algatuse raames avaliku sektori 

projektidele suunatud 1 400 000 000 eurot 

tuleks täielikult oma otstarbel ära 

kasutada ja neid ei tohiks ümber jagada. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Rahastamiskõlblike piirkondade ja 

riikide loetelu ning potentsiaalselt 

rahastamiskõlblike piirkondade ja riikide 

loetelu tuleks muuta, et jätta nendest välja 

(17) Rahastamiskõlblike piirkondade ja 

riikide loetelu ning potentsiaalselt 

rahastamiskõlblike piirkondade ja riikide 

loetelu tuleks muuta, et jätta nendest välja 
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kõrge sissetulekuga riigid, mille 

krediidireiting on kõrge (Brunei, Island, 

Iisrael, Singapur, Tšiili ja Lõuna-Korea). 

Lisaks lisatakse potentsiaalselt 

rahastamiskõlblike piirkondade ja riikide 

loetellu Iraan. 

kõrge sissetulekuga riigid, mille 

krediidireiting on kõrge (Brunei, Island, 

Iisrael, Singapur, Tšiili ja Lõuna-Korea). 

Lisaks eemaldatakse rahastamiskõlblike 

piirkondade ja riikide loetelust Venemaa 

ning potentsiaalselt rahastamiskõlblike 

piirkondade ja riikide loetellu lisatakse 

Iraan. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Otsus nr 466/2014/EL 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ajavahemikul 2014–2020 on ELi 

tagatisega EIP finantseerimistehingute 

maksimaalne ülemmäär 32 300 000 000 

eurot. Ülemmäära järgimisel ei võeta 

arvesse algul finantseerimistehinguteks ette 

nähtud, kuid hiljem tühistatud summasid. 

Ajavahemikul 2014–2020 on ELi 

tagatisega EIP finantseerimistehingute 

maksimaalne ülemmäär 36 300 000 000 

eurot. Ülemmäära järgimisel ei võeta 

arvesse algul finantseerimistehinguteks ette 

nähtud, kuid hiljem tühistatud summasid. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Otsus nr 466/2014/EL 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) üldvolituse alusel kuni 30 000 000 

000 eurot, millest kuni 1 400 000 000 eurot 

on ette nähtud avaliku sektori projektidele, 

mis on suunatud pagulastele ja 

vastuvõtvatele kogukondadele; 

a) üldvolituse alusel kuni 34 000 000 

000 eurot, millest kuni 1 400 000 000 eurot 

on ette nähtud avaliku sektori projektidele, 

mille eesmärk on rändajate, pagulaste 

ning transiidi- ja vastuvõtvate 

kogukondade vastupanuvõime 

suurendamine; 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 
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Otsus nr 466/2014/EL 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) erasektorile laenuandmise volituse 

alusel kuni 2 300 000 000 eurot projektide 

jaoks, milles tegeletakse rände 

algpõhjustega. 

b) erasektorile laenuandmise volituse 

alusel kuni 2 300 000 000 eurot projektide 

jaoks, milles tegeletakse rände 

algpõhjustega ning mida rakendatakse 

EIP vastupanuvõime algatuse raames. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Otsus nr 466/2014/EL 

Artikkel 2 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 osutatud üldvolituse ja 

erasektorile laenuandmise volituse alusel 

ette nähtud ülemmäär jaotatakse 

piirkondlikeks ülemmääradeks ja 

vaheülemmääradeks, nagu on sätestatud I 

lisas. Piirkondlike ülemmäärade piires 

tagab EIP järk-järgult ELi tagatisega 

hõlmatud piirkondades riikide kaupa 

tasakaalustatud jaotuse.“ 

2. Lõikes 1 osutatud üldvolituse ja 

erasektorile laenuandmise volituse alusel 

ette nähtud ülemmäär jaotatakse 

piirkondlikeks ülemmääradeks ja 

vaheülemmääradeks, nagu on sätestatud I 

lisas. Piirkondlike ülemmäärade piires 

tagab EIP ELi tagatisega hõlmatud 

piirkondades riikide kaupa piisava jaotuse 

kooskõlas liidu välispoliitika 

prioriteetidega, mis kajastuvad artiklis 5 

osutatud piirkondlikes tehnilistes 

tegevussuunistes.“ 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a 

Otsus nr 466/2014/EL 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„d) strateegilised meetmed rände 

algpõhjustega tegelemiseks.“; 

„d) strateegilised meetmed rände 

algpõhjustega tegelemiseks ning transiidi- 

ja vastuvõtvate kogukondade 

vastupanuvõime suurendamiseks.“; 
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Muudatusettepanek   16 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b 

Otsus nr 466/2014/EL 

Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„Tagamaks erasektori investeeringute 

maksimaalset mõju arengule, püüab EIP 

tugevdada finantseeringut saavate riikide 

kohalikku erasektorit, toetades kohalikke 

investeeringuid, nagu on sätestatud lõike 1 

punktis a. Lõikes 1 sätestatud üldeesmärke 

toetavate EIP finantseerimistehingutega 

püüab EIP suurendada oma toetust liidu 

VKEde investeerimisprojektidele. 

Asjaomaste VKEde kasuks eraldatud 

rahaliste vahendite kasutamise tõhusaks 

kontrollimiseks kehtestab ja säilitab EIP 

piisavad lepingulised sätted, millega 

kehtestatakse standardne 

aruandluskohustus nii finantsvahendajatele 

kui ka finantseeringu saajatele“; 

„Tagamaks erasektori investeeringute 

maksimaalset mõju arengule, püüab EIP 

tugevdada finantseeringut saavate riikide 

kohalikku erasektorit, toetades kohalikke 

investeeringuid, nagu on sätestatud lõike 1 

punktis a. Lõikes 1 sätestatud üldeesmärke 

toetavate EIP finantseerimistehingutega 

püüab EIP suurendada oma toetust liidu 

VKEde investeerimisprojektidele. EIP 

peab võimaldama riskialtimat, 

paindlikumat ja arengule suunatud 

lähenemisviisi, samuti mõju täpset 

mõõtmist. Asjaomaste VKEde kasuks 

eraldatud rahaliste vahendite kasutamise 

tõhusaks kontrollimiseks kehtestab ja 

säilitab EIP piisavad lepingulised sätted, 

millega kehtestatakse standardne 

aruandluskohustus nii finantsvahendajatele 

kui ka finantseeringu saajatele“; 

 

Muudatusettepanek   17 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c 

Otsus nr 466/2014/EL 

Artikkel 3 – lõige 7 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Lõike 1 punktis c sätestatud üldeesmärke 

toetavate EIP finantseerimistehingutega 

toetatakse kliimamuutuste leevendamise ja 

nendega kohanemise valdkonnas 

teostatavaid investeerimisprojekte, millega 

aidatakse kaasa ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni ja selle konventsiooni 

alusel vastuvõetud Pariisi kokkuleppe 

Lõike 1 punktis c sätestatud üldeesmärke 

toetavate EIP finantseerimistehingutega 

toetatakse kliimamuutuste leevendamise ja 

nendega kohanemise valdkonnas 

teostatavaid investeerimisprojekte, millega 

aidatakse kaasa ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni ja selle konventsiooni 

alusel vastuvõetud Pariisi kokkuleppe 
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üldiste eesmärkide saavutamisele, eelkõige 

vältides kasvuhoonegaaside heitkoguste 

tekkimist või vähendades neid 

taastuvenergia, energiatõhususe ja säästva 

transpordi valdkonnas või suurendades 

haavatavate riikide, sektorite ja 

kogukondade vastupanuvõimet 

kliimamuutuste negatiivsele mõjule. 

üldiste eesmärkide saavutamisele, eelkõige 

vältides kasvuhoonegaaside heitkoguste 

tekkimist või vähendades neid ja 

vähendades CO2-jalajälge taastuvenergia, 

energiatõhususe ja säästva transpordi 

valdkonnas või suurendades haavatavate 

riikide, sektorite ja kogukondade 

vastupanuvõimet kliimamuutuste 

negatiivsele mõjule. 

 

Muudatusettepanek   18 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 a (uus) 

Otsus nr 466/2014/EL 

Artikkel 9 – lõige 3 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 3 a) Artikli 9 lõige 3 asendatakse 

järgmisega: 

3. EIP kontrolliga püütakse hõlmata ka 

vahendatud tehingute rakendamist ja 

finantsvahendajate tegevust VKEde 

toetamisel. 

„3. EIP kontroll hõlmab ka vahendatud 

tehingute rakendamist ja 

finantsvahendajate tegevust VKEde 

toetamisel.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=ET) 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Otsus nr 466/2014/EL 

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„b) Näitajad projektide jaoks, mis 

suunatud strateegilistele meetmetele rände 

algpõhjustega tegelemiseks, töötab välja 

EIP;“; 

„b) Näitajad projektide jaoks, mis on 

suunatud strateegilistele meetmetele rände 

algpõhjustega tegelemiseks ning transiidi- 

ja vastuvõtvate kogukondade 

vastupanuvõime suurendamiseks, töötab 

välja EIP, konsulteerides üksikasjalikult 

asjaomaste kogukondade, 

kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
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valitsusväliste organisatsioonidega;“; 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a a (uus) 

Otsus nr 466/2014/EL 

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt e 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 a a) punkt e asendatakse järgmisega: 

e) hinnang EIP 

finantseerimistehingute kvaliteedi kohta, 

eelkõige selle kohta, mil määral EIP on 

hoolsuskohustuse täitmise ja rahastatud 

investeerimisprojektide kontrollimisel 

võtnud arvesse keskkonnaalast ja 

sotsiaalset jätkusuutlikkust; 

„e) hinnang EIP 

finantseerimistehingute kvaliteedi kohta, 

eelkõige selle kohta, mil määral EIP on 

hoolsuskohustuse täitmise ja rahastatud 

investeerimisprojektide kontrollimisel 

võtnud arvesse keskkonnaalast ja 

sotsiaalset jätkusuutlikkust, samuti 

kohaliku isevastutuse maksimeerimise 

meetmed asjaomaste kogukondade, 

kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 

valitsusväliste organisatsioonide 

kaasamise edendamise kaudu;“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=ET) 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b 

Otsus nr 466/2014/EL 

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt j 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„j) „hinnang EIP 

finantseerimistehingute panusele 

strateegilistesse meetmetesse rände 

algpõhjustega tegelemiseks.“; 

„j) hinnang EIP 

finantseerimistehingute panusele 

strateegilistesse meetmetesse rände 

algpõhjustega tegelemiseks ning transiidi- 

ja vastuvõtvate kogukondade 

vastupanuvõime suurendamiseks.“; 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus) 

Otsus nr 466/2014/EL 

Artikkel 12 – lõige 1 – punkt a 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 5 a) Artikli 12 lõike 1 punkt a 

asendatakse järgmisega: 

a) kõik käesoleva otsuse kohaselt 

tehtud EIP finantseerimistehingud pärast 

projekti heakskiitmise etappi, näidates 

eelkõige, kas investeerimisprojekt on 

kaetud ELi tagatisega, ning kuidas see 

toetab liidu välistegevuse eesmärke, 

märkides eelkõige ära selle majandusliku, 

sotsiaalse ja keskkonnamõju; 

„a) kõik käesoleva otsuse kohaselt 

tehtud EIP finantseerimistehingud pärast 

projekti heakskiitmise etappi, sealhulgas 

teave finantsvahendajate kaudu 

rahastatud projektide ja allprojektide 

kohta, näidates eelkõige, kas 

investeerimisprojekt on kaetud ELi 

tagatisega ning kuidas see toetab liidu 

välistegevuse eesmärke, märkides eelkõige 

ära selle majandusliku, sotsiaalse ja 

keskkonnamõju;“; 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 b (uus) 

Otsus nr 466/2014/EL 

Artikkel 13 – lõik 2 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 5 b) Artikli 13 teine lõik asendatakse 

järgmisega: 

EIP kohaldab oma finantseerimistehingutes 

liidu õiguses finantssüsteemide rahapesuks 

ja terrorismi rahastamiseks kasutamise 

vältimiseks sätestatud põhimõtteid ja 

standardeid, sealhulgas nõuet võtta 

asjakohasel juhul mõistlikke meetmeid, et 

teha kindlaks tulusaavad omanikud. 

„EIP kohaldab oma 

finantseerimistehingutes liidu õiguses 

finantssüsteemide rahapesuks ja terrorismi 

rahastamiseks kasutamise vältimiseks 

sätestatud põhimõtteid ja standardeid, 

seades muu hulgas sisse riigipõhise 

aruandluse, tegelike tulusaajate avalikud 

registrid ning liidu õigust 

mittekohaldavate maksujurisdiktsioonide 

musta nimekirja. EIP annab Euroopa 

Parlamendile korrapäraselt liidu õigust 

mittekohaldavate jurisdiktsioonide suhtes 

kohaldatava poliitika rakendamisest.“; 
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=ET) 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 

Otsus nr 466/2014/EL 

Artikkel 20 – lõige -1 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komisjon esitab 30. juuniks 2018 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

aruande, milles hinnatakse käesoleva 

otsuse kohaldamist ja mis on aluseks 

võimalikule uuele otsusele ELi tagatisega 

hõlmatud välislaenude andmise volituse 

kohta. 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 1 a 

 Üleminekusäte 

 EIP võib rahastada projekte erasektorile 

laenuandmise volituse alusel enne 

käesoleva otsuse jõustumist ning 

komisjoni ja EIP vahelise tagatislepingu 

sõlmimist. Niisugused projektid võib 

hõlmata ELi tagatisega, kui komisjonilt 

on saadud kinnitus tagatislepingus kokku 

lepitavate tingimuste järgimise kohta. 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – punkt B – sissejuhatav osa 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

B. Naabruspoliitikaga hõlmatud ja 

partnerlusriigid 18 374 000 000 eurot, mis 

on jagatud järgmisteks 

vaheülemmääradeks: 

B. Naabruspoliitikaga hõlmatud ja 

partnerlusriigid 21 904 000 000 eurot, mis 

on jagatud järgmisteks 

vaheülemmääradeks: 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – punkt B – alapunkt ii 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) Ida-Euroopa, Lõuna-Kaukaasia ja 

Venemaa 6 008 000 000 eurot; 

ii) Ida-Euroopa, Lõuna-Kaukaasia ja 

Venemaa 9 538 000 000 eurot; 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – punkt C – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

C. Aasia ja Ladina-Ameerika 3 785 

000 000 eurot, mis on jagatud järgmisteks 

vaheülemmääradeks: 

C. Aasia ja Ladina-Ameerika 

4 255 000 000 eurot, mis on jagatud 

järgmisteks vaheülemmääradeks: 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – punkt C – alapunkt ii 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) Aasia: 1 040 000 000 eurot; ii) Aasia: 1 510 000 000 eurot; 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

III lisa – punkt B – alapunkt 2 – lõik 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Venemaa välja jäetud 
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