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Muudatusettepanek 60
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Välislaenude andmise volitus on 
loodud EIP kaudselt hallatava eelarvelise 
tagatisena, mis pakub äri- ja poliitilise 
riski katet rahaliselt jätkusuutlikele 
avaliku sektori projektidele ning poliitilise 
riski katet erasektori rahaliselt 
jätkusuutlikele projektidele, mõlemal 
juhul kogu maailmas väljaspool ELi. 
Välislaenude andmise volituse raames 
antav toetus ei laiene riigi 
investeeringutele, mis hõlmavad 
edasilaenamist erasektorile või laenamist 
riigi tasandist allpool asuvatele üksustele, 
kellel on juurdepääs riigi tasandist allpool 
asuvate üksuste rahastamisele ilma riigi 
tagatiseta, või laenamist nende jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 b) Euroopa Investeerimispank 
haldab ja rakendab kaudselt välislaenude 
andmise volitust, tagab kõik komisjoni 
nõutud strateegilised pangandus- ja 
riskijuhtimispädevused, sealhulgas need, 
mis on seotud EFSD+ tagatise 
operatiivjuhtimisega, esitab 
pangandusega seotud teemadel kirjaliku 
arvamuse, mis lisatakse igale komisjoni 
ettepanekule EFSD+ raames loodavate 
investeerimissuundade kohta, on EFSD+ 
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meetmete haldamisel ja elluviimisel 
kõlblik lepingupartner ning täidab 
välisinvesteeringute raamistiku 
rakendamise osana mis tahes muud 
Euroopa Investeerimispanga rolli 
kooskõlas asjakohase Euroopa 
Investeerimispanga üksuse statuudi ning 
aluslepingu kohase rolliga.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Välistegevuse tagatist luues tuleks 
aluseks võtta olemasolev EFSD tagatis ja 
välistegevuse tagatisfond. Välistegevuse 
tagatisega tuleks toetada EFSD+ meetmeid, 
mis on seotud eelarveliste tagatiste, 
makromajandusliku finantsabi ja nõukogu 
otsuse 77/270/Euratom71 alusel 
kolmandatele riikidele antud laenudega. 
Kõnealuseid meetmeid tuleks toetada 
käesoleva määruse ja lisaks määruse (EL) 
nr.../... (IPA III) ja määruse (EL) nr …/… 
(Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahend) 
kohaste assigneeringutega, millest tuleks 
katta ka vastavalt makromajandusliku 
finantsabi laenudest tulenevad eraldised ja 
kohustused ning Euroopa tuumaohutuse 
rahastamisvahendi määruse artikli 10 
lõikes 2 osutatud kolmandatele riikidele 
antavad laenud. EFSD+ meetmete 
rahastamisel tuleks eelistada 
rahastamisprojekte, millel on suur mõju 
töökohtade loomisele ning mille kulude ja 
tulude suhe suurendab investeeringute 
kestlikkust. Välistegevuse tagatisega 
toetavate meetmetega peaks vajaduse 
kohaselt ja kooskõlas parema õigusloome 
nõuetega kaasnema põhjalik keskkonna-, 
finants- ja sotsiaalsete aspektide 

(36) Välistegevuse tagatist luues tuleks 
aluseks võtta olemasolev EFSD tagatis, 
välislaenude andmise volitus ja 
välistegevuse tagatisfond. Välistegevuse 
tagatisega tuleks toetada EFSD+ ja 
välislaenude andmise volituse meetmeid, 
mis on seotud eelarveliste tagatiste, 
makromajandusliku finantsabi ja nõukogu 
otsuse 77/270/Euratom71 alusel 
kolmandatele riikidele antud laenudega. 
Kõnealuseid meetmeid tuleks toetada 
käesoleva määruse ja lisaks määruse (EL) 
nr.../... (IPA III) ja määruse (EL) nr …/… 
(Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahend) 
kohaste assigneeringutega, millest tuleks 
katta ka vastavalt makromajandusliku 
finantsabi laenudest tulenevad eraldised ja 
kohustused ning Euroopa tuumaohutuse 
rahastamisvahendi määruse artikli 10 
lõikes 2 osutatud kolmandatele riikidele 
antavad laenud. EFSD+ meetmete 
rahastamisel tuleks eelistada 
rahastamisprojekte, millel on suur mõju 
töökohtade loomisele ning mille kulude ja 
tulude suhe suurendab investeeringute 
kestlikkust. Välistegevuse tagatisega 
toetavate meetmetega peaks vajaduse 
kohaselt ja kooskõlas parema õigusloome 
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eelhindamine. Välistegevuse tagatist ei 
tohiks kasutada oluliste avalike teenuste 
osutamiseks, sest sellised teenused peavad 
jääma valitsuse vastutada.

nõuetega kaasnema põhjalik keskkonna-, 
finants- ja sotsiaalsete aspektide 
eelhindamine. Välistegevuse tagatist ei 
tohiks kasutada oluliste avalike teenuste 
osutamiseks, sest sellised teenused peavad 
jääma valitsuse vastutada.

_________________ _________________

71 Nõukogu 29. märtsi 1977. aasta otsus 
77/270/Euratom, millega volitatakse 
komisjoni väljastama Euratomi laene, et 
aidata kaasa tuumaelektrijaamade 
rahastamisele (EÜT L 88, 6.4.1977, lk 9).

71 Nõukogu 29. märtsi 1977. aasta otsus 
77/270/Euratom, millega volitatakse 
komisjoni väljastama Euratomi laene, et 
aidata kaasa tuumaelektrijaamade 
rahastamisele (EÜT L 88, 6.4.1977, lk 9).

Or. en

Muudatusettepanek 63
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti luuakse määrusega Euroopa 
Kestliku Arengu Fond+ („EFSD+“) ja 
välistegevuse tagatis.

Samuti luuakse määrusega Euroopa 
Kestliku Arengu Fond+ („EFSD+“), 
välislaenude andmise volitus+ ja 
välistegevuse tagatis.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Heidi Hautala

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Uute probleemide ja prioriteetide 
jaoks ette nähtud reserviga suuruses 10 200
miljonit eurot suurendatakse lõikes 2 
nimetatud summasid kooskõlas artikliga 
15.

3. Uute probleemide ja prioriteetide 
jaoks ette nähtud reserviga suuruses 1 600
miljonit eurot suurendatakse lõikes 2 
nimetatud summasid kooskõlas artikliga 
15.
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Or. en

Muudatusettepanek 65
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Euroopa Parlament ja nõukogu 
kinnitavad iga-aastased assigneeringud 
mitmeaastase finantsraamistiku piires 
eelarvemenetluse käigus niipea, kui 
institutsioonid on prioriteedid ühiselt 
kokku leppinud.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne kuni 20 miljonit eurot maksvate 
eriabimeetmete vastuvõtmist või 
pikendamist annab komisjon nõukogule 
teavet nende meetmete laadi ja eesmärkide 
ning nende jaoks kavandatud rahaliste 
vahendite kohta. Komisjon teavitab enne 
juba vastu võetud eriabimeetmetes oluliste 
sisuliste muudatuste tegemist sellest 
nõukogu. Liidu välistegevuse järjepidevuse 
huvides võtab komisjon selliste meetmete 
kavandamisel ja edaspidi rakendamisel 
arvesse nõukogu asjaomast poliitilist 
lähenemisviisi.

Enne kuni 20 miljonit eurot maksvate 
eriabimeetmete vastuvõtmist või 
pikendamist annab komisjon nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile teavet nende 
meetmete laadi ja eesmärkide ning nende 
jaoks kavandatud rahaliste vahendite kohta. 
Komisjon teavitab enne juba vastu võetud 
eriabimeetmetes oluliste sisuliste 
muudatuste tegemist sellest nõukogu ja 
Euroopa Parlamenti. Liidu välistegevuse 
järjepidevuse huvides võtab komisjon 
selliste meetmete kavandamisel ja edaspidi 
rakendamisel arvesse nõukogu ja Euroopa 
Parlamendi asjaomast poliitilist 
lähenemisviisi.

Or. en
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Muudatusettepanek 67
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Täiendava erandina 
finantsmääruse artikli 209 lõikest 3 
loetakse AKV riikide investeerimisrahastu 
olemasoleva rahalise katte alusel tehtud 
investeeringutest tekkinud tagasimaksed 
ja tulud käibevaraks, mis investeeritakse 
AKV riikide investeerimisrahastuga 
hõlmatud sektoritesse ja piirkondadesse 
ning mille haldamist jätkab EIP. Kui 
komisjon või nõukogu teeb mingil hetkel 
ettepaneku kanda kõik sellised varad ja 
kohustused kooskõlas finantsmääruse 
artikliga 25 üle liidule, koostatakse AKV 
riikide investeerimisrahastu edasist 
toimimist käsitlevad seadusandlikud aktid 
tihedas dialoogis EIPga, võttes eelkõige 
arvesse sel ajal kehtida võivaid EIP 
lepingulisi kohustusi laenata.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Täiendava erandina 
finantsmääruse artikli 209 lõikest 3 
loetakse AKV riikide investeerimisrahastu 
olemasoleva rahalise katte alusel tehtud 
investeeringutest tekkinud tagasimaksed 
ja tulud käibevaraks, mis investeeritakse 
AKV riikide investeerimisrahastuga 
hõlmatud sektoritesse ja piirkondadesse 
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ning mille haldamist jätkab EIP. Kui 
komisjon või nõukogu teeb mingil hetkel 
ettepaneku kanda kõik sellised varad ja 
kohustused kooskõlas finantsmääruse 
[artikliga 25] üle liidule, koostatakse AKV 
riikide investeerimisrahastu edasist 
toimimist käsitlevad seadusandlikud aktid 
tihedas dialoogis EIPga, võttes eelkõige 
arvesse sel ajal kehtida võivaid EIP 
lepingulisi kohustusi laenata.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Urmas Paet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 25 a

Täiendava erandina finantsmääruse 
artikli 209 lõikest 3 loetakse AKV riikide 
investeerimisrahastu olemasoleva rahalise 
katte alusel tehtud investeeringutest 
tekkinud tagasimaksed ja tulud 
käibevaraks, mis investeeritakse AKV 
riikide investeerimisrahastuga hõlmatud 
sektoritesse ja piirkondadesse ning mille 
haldamist jätkab EIP. Kui komisjon või 
nõukogu teeb mingil hetkel ettepaneku 
kanda kõik sellised varad ja kohustused 
kooskõlas finantsmääruse [artikliga 25] 
üle liidule, koostatakse AKV riikide 
investeerimisrahastu edasist toimimist 
käsitlevad seadusandlikud aktid tihedas 
dialoogis EIPga, võttes eelkõige arvesse 
sel ajal kehtida võivaid EIP lepingulisi 
kohustusi laenata.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Petri Sarvamaa
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 6 lõike 2 punktis a nimetatud 
rahastamispaketiga rahastatakse Euroopa 
Kestliku Arengu Fondi „EFSD+“ ja 
välismeetmete tagatist.

Artiklis 6 lõike 2 punktis a nimetatud 
rahastamispaketiga rahastatakse Euroopa 
Kestliku Arengu Fondi „EFSD+“, EIP 
välislaenude andmise volitust ja 
välismeetmete tagatist.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Urmas Paet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 6 lõike 2 punktis a nimetatud 
rahastamispaketiga rahastatakse Euroopa 
Kestliku Arengu Fondi „EFSD+“ ja 
välismeetmete tagatist.

Artiklis 6 lõike 2 punktis a nimetatud 
rahastamispaketiga rahastatakse Euroopa 
Kestliku Arengu Fondi „EFSD+“, EIP 
välislaenude andmise volitust ja 
välismeetmete tagatist.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 6 lõike 2 punktis a nimetatud 
rahastamispaketiga rahastatakse Euroopa 
Kestliku Arengu Fondi „EFSD+“ ja 
välismeetmete tagatist.

Artiklis 6 lõike 2 punktis a nimetatud 
rahastamispaketiga rahastatakse Euroopa 
Kestliku Arengu Fondi „EFSD+“, 
välislaenude andmise volitust+ ja 
välismeetmete tagatist.

Or. en
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Muudatusettepanek 73
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EFSD+ kui artikli 23 lõike 1 punktides a, e, 
f ja g sätestatud eelarve täitmise viiside toel 
rahastamissuutlikkust pakkuva ühtse 
rahastamispaketi eesmärk peaks olema 
toetada investeerimist ja paremat 
juurdepääsu rahastamisele, et soodustada 
kestlikku ja kaasavat majanduslikku ja 
sotsiaalset arengut ning edendada 
partnerriikide sotsiaal-majanduslikku 
vastupanuvõimet, keskendudes eelkõige 
vaesuse kaotamisele, jätkusuutlikule ja 
kaasavale majanduskasvule, inimväärsete 
töökohtade loomisele, majanduslikele 
võimalustele, oskustele ja ettevõtlusele, 
sotsiaalmajanduslikele sektoritele, mikro-, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele ning ebaseadusliku rände 
konkreetsete sotsiaal-majanduslike 
algpõhjustega tegelemisele, kooskõlas 
asjakohaste soovituslike 
programmdokumentidega. Eritähelepanu 
pööratakse riikidele, kus on ebastabiilne 
olukord või konflikt, vähim arenenud 
riikidele või suure võlakoormusega 
vaestele riikidele.

EFSD+ kui artikli 23 lõike 1 punktides a, e, 
f ja g sätestatud eelarve täitmise viiside toel 
rahastamissuutlikkust pakkuva ühtse 
rahastamispaketi eesmärk peaks olema 
toetada investeerimist ja paremat 
juurdepääsu rahastamisele, et soodustada 
kestlikku ja kaasavat majanduslikku ja 
sotsiaalset arengut ning edendada 
partnerriikide sotsiaal-majanduslikku 
vastupanuvõimet, keskendudes eelkõige 
vaesuse kaotamisele, jätkusuutlikule ja 
kaasavale majanduskasvule, inimväärsete 
töökohtade loomisele, majanduslikele 
võimalustele, oskustele ja ettevõtlusele, 
sotsiaalmajanduslikele sektoritele, mikro-, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele ning ebaseadusliku rände 
konkreetsete sotsiaal-majanduslike 
algpõhjustega tegelemisele, kooskõlas 
asjakohaste soovituslike 
programmdokumentidega. Eritähelepanu 
pööratakse riikidele, kus on ebastabiilne 
olukord või konflikt, vähim arenenud 
riikidele või suure võlakoormusega 
vaestele riikidele.
Välislaenude andmise volitus on loodud 
EIP kaudselt hallatava eelarvelise 
tagatisena, mis pakub äri- ja poliitilise 
riski katet rahaliselt jätkusuutlikele 
avaliku sektori projektidele ning poliitilise 
riski katet erasektori rahaliselt 
jätkusuutlikele projektidele, mõlemal 
juhul kõikjal maailmas väljaspool ELi. 
Välislaenude andmise volituse raames 
antav toetus ei laiene riigi 
investeeringutele, mis hõlmavad 
edasilaenamist erasektorile või laenamist 
riigi tasandist allpool asuvatele üksustele, 
kellel on juurdepääs riigi tasandist allpool 
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asuvate üksuste rahastamisele ilma riigi 
tagatiseta, või laenamist nende jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EFSD+ kui artikli 23 lõike 1 punktides a, e, 
f ja g sätestatud eelarve täitmise viiside toel 
rahastamissuutlikkust pakkuva ühtse 
rahastamispaketi eesmärk peaks olema 
toetada investeerimist ja paremat 
juurdepääsu rahastamisele, et soodustada 
kestlikku ja kaasavat majanduslikku ja 
sotsiaalset arengut ning edendada 
partnerriikide sotsiaal-majanduslikku 
vastupanuvõimet, keskendudes eelkõige 
vaesuse kaotamisele, jätkusuutlikule ja 
kaasavale majanduskasvule, inimväärsete 
töökohtade loomisele, majanduslikele 
võimalustele, oskustele ja ettevõtlusele, 
sotsiaalmajanduslikele sektoritele, mikro-, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele ning ebaseadusliku rände 
konkreetsete sotsiaal-majanduslike 
algpõhjustega tegelemisele, kooskõlas 
asjakohaste soovituslike 
programmdokumentidega. Eritähelepanu 
pööratakse riikidele, kus on ebastabiilne 
olukord või konflikt, vähim arenenud 
riikidele või suure võlakoormusega 
vaestele riikidele.

EFSD+ kui artikli 23 lõike 1 punktides a, e, 
f ja g sätestatud eelarve täitmise viiside toel 
rahastamissuutlikkust pakkuva ühtse 
rahastamispaketi eesmärk peaks olema 
toetada investeerimist ja paremat 
juurdepääsu rahastamisele, et soodustada 
kestlikku ja kaasavat majanduslikku ja 
sotsiaalset arengut ning edendada 
partnerriikide sotsiaal-majanduslikku 
vastupanuvõimet, keskendudes eelkõige 
vaesuse kaotamisele, jätkusuutlikule ja 
kaasavale majanduskasvule, inimväärsete 
töökohtade loomisele, majanduslikele 
võimalustele, oskustele ja ettevõtlusele, 
sotsiaalmajanduslikele sektoritele, mikro-, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele ning ebaseadusliku rände 
konkreetsete sotsiaal-majanduslike 
algpõhjustega tegelemisele, kooskõlas 
asjakohaste soovituslike 
programmdokumentidega. Välislaenude 
andmise volitus on loodud EIP grupi 
kaudselt hallatava eelarvelise tagatisena, 
mis pakub äri- ja poliitilise riski katet 
rahaliselt jätkusuutlikele avaliku sektori 
projektidele ning poliitilise riski katet 
erasektori rahaliselt jätkusuutlikele 
projektidele, mõlemal juhul kõikjal 
maailmas väljaspool ELi. Eritähelepanu 
pööratakse riikidele, kus on ebastabiilne 
olukord või konflikt, vähim arenenud 
riikidele või suure võlakoormusega 
vaestele riikidele.
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Or. en

Muudatusettepanek 75
Urmas Paet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIP grupp tegeleb selle määruse IV 
peatüki alusel muu hulgas järgmisega:

a) haldab ja rakendab kaudselt 
välislaenude andmise volitust;

b) tagab kõik komisjoni nõutud 
strateegilised pangandus- ja 
riskijuhtimispädevused, sealhulgas need, 
mis on seotud EFSD+ tagatise 
operatiivjuhtimisega;

c) esitab pangandusega seotud küsimuste 
kohta kirjaliku arvamuse, mis lisatakse 
igale komisjoni ettepanekule EFSD+ 
raames loodava investeerimissuuna
kohta;

d) on EFSD+ meetmete haldamisel ja 
elluviimisel kõlblik lepingupartner.

Eelmainitust olenemata võivad komisjon 
ja EIP grupp leppida kokku mis tahes 
muus EIP grupi rollis välisinvesteeringute 
raamistiku rakendamise osana kooskõlas 
asjakohase EIP grupi üksuse statuudi 
ning aluslepingu kohase rolliga.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Eraldiste määr on olenevalt meetme liigist 
9–50 %.

Eraldiste määr on olenevalt meetme liigist 
9–50 %. Maksimaalne summa 10 
miljardit eurot eraldatakse ELi eelarvest 
spetsiaalse eelarverea kaudu iga-aastase 
eelarvemenetluse või eelarveliste 
ümberpaigutuste raames. Sellest 10 
miljardi euro suurusest 
rahastamispaketist annab liit EIP-le 5 
miljardi euro suuruse eelarvelise tagatise, 
mida kasutatakse kooskõlas artikli 26 
lõikega 1. Tagatised võivad katta kuni 50 
% projekti rahastamise kogusummast.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. EFSD+ ja välistegevuse tagatise
kaudu võib toetada rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid artikli 4 lõikes 2 
osutatud geograafiliste piirkondade 
partnerriikides. Välistegevuse tagatise 
eraldisi rahastatakse artikli 6 lõike 2 
punktiga a loodud asjakohaste 
geograafiliste programmide eelarvest ning 
need kantakse ühisesse eraldisfondi. 
EFSD+ ja välistegevuse tagatise eraldiste 
kaudu võib toetada ka IPA III määruse 
I lisas loetletud abisaajatega seotud 
tegevust. Sellise tegevuse EFSD+ ja 
välistegevuse tagatise eraldiste kaudu 
toetamist rahastatakse IPA määruse alusel. 
Välistegevuse tagatist tuleks seoses 
Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahendi 
määruse artikli 10 lõikes 2 osutatud 
kolmandatele riikidele antavate laenudega 
rahastada Euroopa tuumaohutuse 
rahastamisvahendi määruse alusel.

6. EFSD+, välislaenude andmise 
volituse ja välistegevuse tagatise kaudu 
võib toetada rahastamis- ja 
investeerimistoiminguid artikli 4 lõikes 2 
osutatud geograafiliste piirkondade 
partnerriikides. Välistegevuse tagatise 
eraldisi rahastatakse artikli 6 lõike 2 
punktiga a loodud asjakohaste 
geograafiliste programmide eelarvest ning 
need kantakse ühisesse eraldisfondi. 
EFSD+ ja välistegevuse tagatise eraldiste 
kaudu võib toetada ka IPA III määruse 
I lisas loetletud abisaajatega seotud 
tegevust. Sellise tegevuse EFSD+ ja
välistegevuse tagatise eraldiste kaudu 
toetamist rahastatakse IPA määruse alusel. 
Välistegevuse tagatist tuleks seoses 
Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahendi 
määruse artikli 10 lõikes 2 osutatud 
kolmandatele riikidele antavate laenudega 
rahastada Euroopa tuumaohutuse 
rahastamisvahendi määruse alusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 78
Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 a

EIP grupi ülesanded

EIP grupp tegeleb selle määruse IV 
peatüki alusel muu hulgas järgmisega:

a) haldab ja rakendab kaudselt 
välislaenude andmise volitust;

b) tagab kõik komisjoni nõutud 
strateegilised pangandus- ja 
riskijuhtimispädevused, sealhulgas need, 
mis on seotud EFSD+ tagatise 
operatiivjuhtimisega;

c) esitab pangandusega seotud küsimuste 
kohta kirjaliku arvamuse, mis lisatakse 
igale komisjoni ettepanekule EFSD+ 
raames loodava investeerimissuuna 
kohta;

d) on EFSD+ meetmete haldamisel ja 
elluviimisel kõlblik lepingupartner.

Eelmainitust olenemata võivad komisjon 
ja EIP grupp leppida kokku mis tahes 
muus EIP grupi rollis välisinvesteeringute 
raamistiku rakendamise osana kooskõlas 
asjakohase EIP grupi üksuse statuudi 
ning aluslepingu kohase rolliga.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 a

EIP tegeleb selle määruse IV peatüki 
kohaselt muu hulgas järgmisega:

a) haldab ja rakendab kaudselt 
välislaenude andmise volitust;

b) tagab kõik komisjoni nõutud 
strateegilised pangandus- ja 
riskijuhtimispädevused, sealhulgas need, 
mis on seotud EFSD+ tagatise 
operatiivjuhtimisega;

c) esitab pangandusega seotud küsimuste 
kohta kirjaliku arvamuse, mis lisatakse 
igale komisjoni ettepanekule EFSD+ 
raames loodava investeerimissuuna 
kohta;

d) on EFSD+ meetmete haldamisel ja 
elluviimisel kõlblik lepingupartner.

Eelmainitust olenemata võivad komisjon 
ja EIP leppida kokku mis tahes muus EIP 
rollis välisinvesteeringute raamistiku 
rakendamise osana kooskõlas asjakohase 
EIP üksuse statuudi ning aluslepingu 
kohase rolliga.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 4 – osa A – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Selliste üleilmsete jõupingutuste, 
partnerluste ja liitude juhtimine ning 
toetamine, mille eesmärk on kaotada 
naiste- ja tütarlastevastase vägivalla kõik 
vormid, see hõlmab füüsilist, 
psühholoogilist, seksuaalset, 
majanduslikku ja muud liiki vägivalda ning 
diskrimineerimist, sealhulgas tõrjutust, 
mida naised kogevad oma era- ja tööelu 

a) Selliste üleilmsete jõupingutuste, 
partnerluste ja liitude juhtimine ning 
toetamine, mille eesmärk on kaotada 
naiste- ja tütarlastevastase vägivalla kõik 
vormid, see hõlmab füüsilist, 
psühholoogilist, seksuaalset, 
majanduslikku ja muud liiki vägivalda ning 
diskrimineerimist, sealhulgas tõrjutust, 
mida naised kogevad oma era- ja tööelu 
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erinevates valdkondades. erinevates valdkondades, ning seksuaalset 
ahistamist töökeskkonnas.

Or. en
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