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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutavatel väliskomisjonil, arengukomisjonil ja 

eelarvekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Liidu ambitsioonikas 

välisinvesteeringute kava on vajalik 

selleks, et rände algpõhjuste 

kõrvaldamiseks toetada investeerimise 

alustamist Aafrikas ja ELi naabruspoliitika 

riikides, edendada jätkusuutliku arengu 

eesmärkide saavutamist vastavalt ÜRO 

säästva arengu tegevuskavale aastani 2030 

(edaspidi „säästva arengu tegevuskava 

2030“) ja täita hiljuti läbi vaadatud 

Euroopa naabruspoliitika raames võetud 

kohustused. Lisaks peaks kava aitama 

kaasa kliimamuutusi käsitleva Pariisi 

kokkuleppe (COP 21) täitmisele. 

(1) Liidu ambitsioonikas 

välisinvesteeringute kava on vajalik 

selleks, et rände ühe peamise algpõhjuse 

kõrvaldamiseks toetada investeerimise 

alustamist Aafrikas ja ELi naabruspoliitika 

riikides, edendada jätkusuutliku arengu 

eesmärkide saavutamist vastavalt ÜRO 

säästva arengu tegevuskavale aastani 2030 

(edaspidi „säästva arengu tegevuskava 

2030“) ja täita hiljuti läbi vaadatud 

Euroopa naabruspoliitika raames võetud 

kohustused. Lisaks peaks kava aitama 

kaasa kliimamuutusi käsitleva Pariisi 

kokkuleppe (COP 21) täitmisele. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Välisinvesteeringute kava peaks 

hõlmama ka Euroopa Liidu kohustusi 

Addis Abeba tegevuskava raames, mis 

käsitleb arengu rahastamist. Samuti peaks 

see võimaldama Euroopa investoritel ja 

eraõiguslike äriühingutel, sealhulgas 

väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel, 

tulemuslikumalt osaleda partnerriikide 

jätkusuutlikus arengus. 

(2) Välisinvesteeringute kava peaks 

hõlmama ka Euroopa Liidu kohustusi 

Addis Abeba tegevuskava raames, mis 

käsitleb arengu rahastamist. Samuti peaks 

see võimaldama Euroopa investoritel ja 

eraõiguslike äriühingutel, eelkõige 

väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel, 

tulemuslikumalt panustada partnerriikide 

jätkusuutlikusse arengusse, pannes erilist 

rõhku just jätkusuutlikkusele. 
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Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Välisinvesteeringute kava raames 

tuleks ette näha ühtne rahastamispakett, 

millest rahastatakse investeerimise 

alustamist neis Aafrika riikides, kes on 

kirjutanud alla 23. juunil 2000 Cotonous 

ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse 

ookeani piirkonna riikide rühma liikmete 

ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja 

selle liikmesriikide vahel sõlmitud 

partnerluslepingule, ning 

naabruspoliitikaga hõlmatud riikides, et 

edendada majanduskasvu ja luua töökohti, 

suurendada vastastikust täiendavust, 

pakkuda innovaatilisi tooteid ja kaasata 

erasektori vahendeid. 

(4) Välisinvesteeringute kava raames 

tuleks ette näha ühtne rahastamispakett, 

millest rahastatakse investeerimise 

alustamist neis Aafrika riikides, kes on 

kirjutanud alla 23. juunil 2000 Cotonous 

ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse 

ookeani piirkonna riikide rühma liikmete 

ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja 

selle liikmesriikide vahel sõlmitud 

partnerluslepingule (AKV–EÜ 

partnerlusleping), ning naabruspoliitikaga 

hõlmatud riikides. See peaks edendama 

majanduskasvu ja looma töökohti, 

suurendama vastastikust täiendavust ning 

aitama pakkuda innovaatilisi tooteid, 

ergutades täiendavate erasektori vahendite 

kasutamist, edendades jätkusuutlikku 

arengut ja ringmajandust. Tuleks tagada 

tasakaalustatud geograafiline kohtlemine, 

nii et kõigil AKV–EÜ partnerluslepingule 

allakirjutanud ja kõigil 

naabruspoliitikaga hõlmatud riikidel 

oleks välisinvesteeringute kava alusel 

raha saamiseks võrdsed võimalused.  

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Võttes arvesse Euroopa 

Kontrollikoja järeldusi1a seoses 

segarahastamise kasutamisega liidu 

välistegevuses, milles rõhutati, et peaaegu 

poolte kontrollitud projektide puhul ei 

olnud piisavalt tõendeid, mille alusel võiks 

toetusi õigustatuks pidada, ning täheldati, 
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et paljudel juhtudel oleks võinud 

investeeringuid teha ka ilma liidu 

toetuseta, tuleb pidada äärmiselt oluliseks, 

et segarahastamist kasutataks ainult siis, 

kui komisjon suudab selgelt tõendada 

selle lisaväärtust. 

 ____________ 

 1a Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 

16/2014 „ELi välispoliitika toetamise 

eesmärgil toimuva piirkondlike 

investeerimisrahastute 

toetusprogrammide ja 

finantseerimisasutuste laenude 

ühendamise mõjusus“. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Lisaks sellele peaks EFSD toimima 

ühtse kontaktpunktina, kuhu saavad 

ettepanekuid esitada finantsasutused ja 

muud avaliku ja erasektori investorid ning 

mis pakub erinevat laadi rahalist toetust 

toetuskõlblikele investeeringutele. EFSD 

tagatise peaks andma EFSD tagatisfond. 

EFSD peaks investeeringute toetamiseks ja 

erasektori kaasamiseks kasutama 

uuenduslikke rahastamisvahendeid. 

(6) Lisaks sellele peaks EFSD toimima 

ühtse kontaktpunktina, kuhu saavad 

ettepanekuid esitada finantsasutused ja 

muud avaliku ja erasektori investorid, mis 

annab investoritele, kes soovivad 

investeerida arengutegevusse, suuniseid 

ja kogu vajaliku teabe ning mis pakub 

erinevat laadi rahalist toetust 

toetuskõlblikele investeeringutele. EFSD 

tagatise peaks andma EFSD tagatisfond. 

EFSD peaks partnerriikides kestliku 

arengu valdkonna investeeringute 

toetamiseks ja erasektori kaasamiseks 

kasutama uuenduslikke 

rahastamisvahendeid. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Strateegianõukogu peaks komisjoni 

abistama strateegiliste suuniste ja 

investeeringute üldeesmärkide 

kindlaksmääramisel ja osalema 

piirkondlike platvormide tegevuse 

koordineerimisel ja ühitamisel. See peaks 

tagama erinevate välistegevuse vahendite 

vastastikuse täiendavuse. 

Strateegianõukogu peaksid ühiselt juhtima 

komisjon ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja, kes 

tagavad järjepidevuse ja kooskõla liidu 

välispoliitika eesmärkidega ning ELi ja 

kolmandate riikide partnerlusraamistikega. 

(8) Strateegianõukogu peaks komisjoni 

abistama strateegiliste suuniste ja 

investeeringute üldeesmärkide 

kindlaksmääramisel ja toetama 

piirkondlike platvormide koordineerimist, 

koostööd ja ühtsust. See peaks tagama 

erinevate välistegevuse vahendite 

vastastikuse täiendavuse ja suurendama 

nendevahelist koostoimet. 

Strateegianõukogu peaksid ühiselt juhtima 

komisjoni esimene asepresident ning liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 

esindaja, kes tagavad järjepidevuse ja 

kooskõla liidu välispoliitika eesmärkidega 

ning ELi ja kolmandate riikide 

partnerlusraamistikega. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 a) EFSD tagatist ei tohiks kasutada 

suurte taristuprojektide rahastamiseks, 

mis mõjutavad vähe töökohtade loomist ja 

mille tulude ja kulude suhe muudab 

investeeringud jätkusuutmatuks. EFSD 

tagatisega peaks rahastama üksnes neid 

projekte, mille rakendamine ei ole 

vastuolus keskkonnaalaste, finants- ja 

sotsiaalsete põhimõtetega sõltumatu 

põhjaliku eelhindamise ning piisava 

tasuvusanalüüsi alusel. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Selleks et suurendada EFSD (14) Pidades silmas asjaolu, et 



 

AD\1123297ET.docx 7/25 PE597.708v02-00 

 ET 

tagatise mõju asjaomase piirkonna 

vajadusi silmas pidades, peaks 

liikmesriikidel olema võimalus valida, kas 

pakkuda oma toetust tagatise või rahana. 

Toetuse võib sihtotstarbeliselt ette näha 

mõnele piirkonnale, sektorile või 

investeerimissuunale. 

projektid, mis aitavad kaasa asjaomaste 

piirkondade kestlikule arengule ja luua 

inimväärseid töökohti, vajavad järjest 

enam investeeringuid ja rahastamist, 

peaks selleks, et suurendada EFSD 

tagatise mõju, olema liikmesriikidel 

võimalus valida, kas pakkuda oma toetust 

tagatise või rahana. Toetuse võib 

sihtotstarbeliselt ette näha mõnele 

piirkonnale, sektorile või 

investeerimissuunale. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Selleks et täita oma 

aruandekohustus Euroopa kodanike ees, 

peaks komisjon igal aastal esitama Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande EFSD 

tagatisega hõlmatud rahastamis- ja 

investeerimistoimingute kohta. Aruanne 

tuleks avalikustada, et sidusrühmad, 

sealhulgas kodanikuühiskonna 

organisatsioonid, saaksid selle kohta 

arvamust avaldada. Samuti peaks komisjon 

andma igal aastal Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aru EFSD tagatisfondi 

juhtimisest, et tagada läbipaistvus ja 

aruandluskohustuse täitmine. 

(16) Selleks et täita oma 

aruandekohustus Euroopa kodanike ees, 

peaks komisjon igal aastal esitama Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande EFSD 

tagatisega hõlmatud rahastamis- ja 

investeerimistoimingute kohta. Aruanne 

tuleks avalikustada, et sidusrühmad, 

sealhulgas kodanikuühiskonna 

organisatsioonid, saaksid selle kohta 

arvamust avaldada. Samuti peaks komisjon 

andma igal aastal Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aru EFSD tagatisfondi 

juhtimisest, et tagada aruandluskohustuse 

täitmine ning juhtimise läbipaistvus ja 

tõhusus. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17 a) Arvestades Euroopa Kontrollikoja 

järeldusi eriaruandes nr 14/20141a, peaks 

komisjon hindama igal aastal oma 

juhtimisvõimekuse paranemist, et muuta 

EFSD toimingud tõhusamaks ja 
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läbipaistvamaks.  

 ____________ 

 1a Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 

14/2014 „Kuidas arvutavad, vähendavad 

ja kompenseerivad ELi institutsioonid ja 

organid oma kasvuhoonegaaside heidet?“ 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. EFSD aitab saavutada säästva 

arengu tegevuskava 2030 säästva arengu 

eesmärke, eelkõige keskendudes 

jätkusuutlikule majanduskasvule, 

töökohtade loomisele ja sotsiaal-

majanduslikele sektoritele, toetades mikro-

, väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid 

ning aidates kõrvaldada rände algpõhjusi ja 

toetades tagasipöördunud rändajate 

jätkusuutlikku taasintegreerimist oma 

päritoluriikides, samal ajal suurendades 

täiendavust, innovaatiliste toodete 

pakkumist ja erasektori vahendite 

kaasamist. 

2. EFSD aitab saavutada säästva 

arengu tegevuskava 2030 säästva arengu 

eesmärke, keskendudes peamiselt vaesuse 

kaotamisele, jätkusuutlikule 

majanduskasvule, mille puhul järgitakse 

majanduslikke, keskkonna- ja 

sotsiaalõigusi, rohkemate ja 

inimväärsemate töökohtade loomisele, 

ringmajanduse loomisele, sotsiaal-

majanduslikele sektoritele, avalike 

teenuste kättesaadavuse parandamisele, 

kliimamuutuste leevendamisele ja 

nendega kohanemisele, kohalike 

kogukondade kaasamisele ning mikro-, 

väike- ja keskmise suurusega ettevõtete 

toetamisele, aidates nii kõrvaldada rände 

algpõhjusi ja toetades tagasipöördunud 

rändajate jätkusuutlikku taasintegreerimist 

oma päritoluriikides, samal ajal 

suurendades täiendavust, innovaatiliste 

toodete pakkumist ja erasektori vahendite 

kaasamist. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Strateegianõukogu esitab strateegilisi 

suuniseid ning toetab komisjoni EFSD 

tagatistega seotud üldiste 

investeerimiseesmärkide 

kindlaksmääramisel. Strateegianõukogu 

tagab tegevuse koordineerimise ja sidususe 

piirkondlike investeerimisplatvormide 

vahel ning EIP hallatava välislaenude 

mandaadi alusel tehtavate toimingutega, 

sealhulgas vastupanuvõime algatuse 

raames toimuva tegevusega. 

Strateegianõukogu esitab strateegilisi 

suuniseid ning aitab komisjonil kindlaks 

määrata EFSD tagatise kasutamisega 

seotud üldised investeerimiseesmärgid, 

piirkondlikesse platvormidesse tehtavate 

investeeringute rahastamiskõlblikkuse 

kriteeriumid ning tegevuspõhimõtted ja -

korra. Strateegianõukogu tagab tegevuse 

koordineerimise, koostöö ja sidususe 

piirkondlike investeerimisplatvormide 

vahel ning EIP hallatava välislaenude 

mandaadi alusel tehtavate toimingutega, 

sealhulgas vastupanuvõime algatuse 

raames toimuva tegevusega. 

Strateegianõukogu tegevust kontrollib 

alaliselt Euroopa Parlamendis loodud 

juhtkomitee. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Strateegianõukogu koosneb 

komisjoni ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja, 

liikmesriikide ja EIP esindajatest. 

Komisjon võib kutsuda strateegianõukogu 

liikmeks ka teisi rahastajaid, võttes 

vajaduse korral arvesse strateegianõukogu 

seisukohta. Asjakohastel juhtudel võib 

partnerriikidele ja asjaomastele 

piirkondlikele organisatsioonidele, 

kõlblikele vastaspooltele ning Euroopa 

Parlamendile anda vaatleja staatuse. 

Strateegianõukogu tegevust juhivad ühiselt 

komisjon ja liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja. 

2. Strateegianõukogu koosneb 

komisjoni ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja, 

liikmesriikide, Euroopa Parlamendi, EIP 

ning Aafrika ja Euroopa naabruspoliitika 

partnerriikide esindajatest. Komisjon 

kutsub strateegianõukogu liikmeks ka teisi 

rahastajaid, võttes arvesse 

strateegianõukogu seisukohta. Asjakohastel 

juhtudel võib asjaomastele piirkondlikele 

organisatsioonidele ja muudele 

sidusrühmadele, nagu 

kodanikuühiskonna rühmad, anda 

vaatleja staatuse. Strateegianõukogu 

tegevust juhivad ühiselt komisjon ja liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 

esindaja. Strateegianõukogu tagab, et 

partnerriikides konsulteeritakse paljude 
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eri sidusrühmadega. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liit annab Aafrika ja Euroopa 

naabruspoliitika partnerriikide kõlblikele 

vastaspooltele tagasivõtmatu ja 

tingimusteta nõudegarantii käesoleva 

määrusega hõlmatud rahastamis- ja 

investeerimistoimingute alustamiseks. 

1. Pärast projekti elujõulisuse 

hoolikat kaalumist annab liit Aafrika ja 

Euroopa naabruspoliitika partnerriikide 

kõlblikele vastaspooltele tagasivõtmatu ja 

tingimusteta nõudegarantii käesoleva 

määrusega hõlmatud rahastamis- ja 

investeerimistoimingute alustamiseks. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kõlblikud vastaspooled saavad 

finantsvahendajate ja lõplike 

tagatisesaajatega lepinguid sõlmida nelja 

aasta jooksul pärast tagatislepingu 

sõlmimist. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – pealkiri 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõlblikkustingimused EFSD tagatise 

kasutamiseks 
Kõlblikkus- ja kõrvalejätmistingimused 
EFSD tagatise kasutamiseks 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. EFSD tagatise saamiseks kõlblikud 

rahastamis- ja investeerimistoimingud 

peavad olema kooskõlas liidu poliitikaga, 

eriti liidu arengu- ja naabruspoliitikaga, 

ning partnerriikide strateegiate ja 

poliitikaga, lähtudes järgmistest 

üldeesmärkidest: 

1. EFSD tagatise saamiseks kõlblikud 

rahastamis- ja investeerimistoimingud 

peavad olema kooskõlas liidu poliitikaga 

(eriti liidu arengu- ja naabruspoliitikaga) 

ning partnerriikide strateegiate ja 

poliitikaga, lähtudes järgmistest 

üldeesmärkidest: 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt -a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (-a) saavutama säästva arengu 

tegevuskava 2030 säästva arengu 

eesmärgid; 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) edendama majanduslikku ja 

sotsiaalset arengut, eelkõige keskendudes 

jätkusuutlikkusele ja töökohtade loomisele 

(eriti noorte ja naiste jaoks), et aidata 

kõrvaldada rände algpõhjuseid ja 

soodustada tagasipöördunud rändajate 

püsivat taasintegreerimist nende 

päritoluriigis; 

(a) edendama vaesuse kaotamist, 

majanduslikku ja sotsiaalset arengut, 

eelkõige keskendudes jätkusuutlikkusele ja 

inimväärsete töökohtade jätkusuutlikule 

loomisele (eriti noorte, naiste ja tõrjutuse 

ohus isikute jaoks); 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b 
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ET 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) olema suunatud sotsiaal-

majanduslikele sektoritele ja eelkõige 

taristusse, sealhulgas energeetika, vesi, 

transport, info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia, keskkond, 

loodusvarade säästev kasutamine ja 

meremajanduse kasv, sotsiaalne 

infrastruktuur ning inimkapital, et 

parandada sotsiaal-majanduslikku 

keskkonda; 

(b) olema suunatud sotsiaal-

majanduslikele sektoritele ja eelkõige 

taristusse, sealhulgas energeetika, vesi, 

transport, info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia, keskkond, 

loodusvarade säästev kasutamine ja 

meremajanduse kasv, sotsiaalne 

infrastruktuur, inimkapital ja 

ringmajandus, et parandada sotsiaal-

majanduslikku keskkonda, võttes ühtlasi 

arvesse EFSD tagatise saajate prioriteete; 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 – alapunkt b a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) kaasama rahastatavate projektide 

kavandamisega seotud piirkondades 

elavaid inimesi; 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 – alapunkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) pakkuma rahastamisvõimalusi 

mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtetele, pöörates erilist tähelepanu 

erasektori arendamisele; 

(c) pakkuma rahastamisvõimalusi 

mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtetele, pöörates erilist tähelepanu 

sellele, et arendada välja stabiilne ning 

ajas vastupidav kohalik erasektor; 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt e a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) välistama igasuguse seotuse 
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 ET 

artiklis 20 viidatud koostööd mittetegevate 

jurisdiktsioonidega; 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. EFSD tagatisega toetatakse 

rahastamis- ja investeerimistoiminguid, 

mis: 

2. Vältides kasu lõikamist teenustelt 

ja/või nende monopoliseerimist, toetatakse 

EFSD tagatisega rahastamis- ja 

investeerimistoiminguid, mis: 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) on majanduslikult ja rahaliselt 

elujõulised, võttes arvesse, et projekti 

võivad toetada ja kaasrahastada ka avaliku 

ja erasektori partnerid; 

(c) on tõestatult majanduslikult ja 

rahaliselt elujõulised, võttes arvesse, et 

projekti võivad toetada ja kaasrahastada ka 

avaliku ja erasektori partnerid; 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) austavad rahvusvahelises õiguses 

sätestatud inimõigusi. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 a (uus) 
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ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. EFSD tagatisega ei toetata 

rahastamis- ja investeerimistoiminguid, 

mis: 

 (a) on seotud sõjandus- või 

julgeolekusektoriga; 

 (b) toetavad tuumaenergeetika 

arendamist; 

 (c) edendavad sõltuvust 

fossiilkütustest ja CO2-mahukast 

tootmisest; 

 (d) on seotud märkimisväärsete 

keskkonnaalaste väliskuludega, eriti 

seoses suuremõõtmeliste taristutega; 

 (e) puudutavad sektoreid või projekte, 

mis võivad partnerriikides ohustada 

inimõigusi, eelkõige kohalike ja 

põliskogukondade inimõigusi, näiteks 

põhjustada sundrännet, maa hõivamist, 

poolsõjaväelisi operatsioone või tegevusi 

raadatud piirkondades; selliste ohtude 

kindlakstegemiseks viiakse läbi 

inimõiguste ja keskkonnamõju 

eelhinnang, mille tulemused tehakse 

üldsusele kättesaadavaks; 

 (f) või kui on kahtlusi 

keskkonnaalaste rikkumiste ning 

ühiskonnale või kohalikele 

kogukondadele tekitatava kahju kohta, 

võttes arvesse ettevaatuspõhimõtet. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Alates 1. jaanuarist 2021 esitab 

komisjon juhul, kui EFSD tagatise 

sissenõudmise tulemusel langeb 

tagatisfondi vahendite tase allapoole 50 % 

lõikes 5 sätestatud rahastamismäärast, 

7. Alates 1. jaanuarist 2021 esitab 

komisjon juhul, kui EFSD tagatise 

sissenõudmise tulemusel langeb 

tagatisfondi vahendite tase allapoole 50 % 

lõikes 5 sätestatud rahastamismäärast, 
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 ET 

aruande EFSD tagatisfondi täiendamiseks 

vajalike erakorraliste meetmete kohta. 

aruande 

 (a) puudujäägi põhjuse kohta koos 

üksikasjalike selgitustega ning  

 (b) EFSD tagatisfondi täiendamiseks 

vajalike erakorraliste meetmete kohta, kui 

see peaks osutuma vajalikuks. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon esitab Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule igal aastal 

aruande EFSD tagatisega hõlmatud 

rahastamis- ja investeerimistoimingute 

kohta. Aruanne avalikustatakse. Aruandes 

esitatakse: 

1. Komisjon esitab Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule igal aastal 

aruande EFSD tagatisega hõlmatud 

rahastamis- ja investeerimistoimingute 

kohta. Aruanne avalikustatakse. Aruandes 

esitatakse riigiti järgmine teave: 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) EFSD tagatisega hõlmatud 

rahastamis- ja investeerimistoimingute 

analüüs sektorite, riikide ja piirkondade 

kaupa ning analüüs nende toimingute 

vastavuse kohta käesolevale määrusele; 

(a) EFSD tagatisega hõlmatud 

rahastamis- ja investeerimistoimingute 

sõltumatu analüüs sektorite, riikide ja 

piirkondade kaupa ning analüüs nende 

toimingute vastavuse kohta käesolevale 

määrusele, eelkõige täiendavuse 

põhimõttele; 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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 (a a) hinnang strateegianõukogu poolt 

artikli 5 kohaselt kindlaksmääratud 

üldiste investeeringueesmärkide 

täitmisele; 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a b (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (a b) hinnang sellele, milline on olnud 

üldine panus säästva arengu tegevuskava 

2030 säästva arengu eesmärkide 

saavutamisse; 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a c (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (a c) hinnang sellele, kui suur osa 

rahast eraldati rahastamis- ja 

investeerimistoimingutele, mis on seotud 

taastuvenergia, energiatõhususe ja 

kliimamuutuste alaste liidu poliitiliste 

eesmärkide saavutamisega; 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a d (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (a d) hinnang EFSD tagatisega 

hõlmatud toimingute kvaliteedile ja 

nendega seotud poliitilistele, tehnilistele 

või rahalistele riskidele; 

 



 

AD\1123297ET.docx 17/25 PE597.708v02-00 

 ET 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) koondanalüüs EFSD tagatisega 

hõlmatud rahastamis- ja 

investeerimistoimingute lisaväärtuse, 

erasektori vahendite kaasamise, 

hinnanguliste ja tegelike väljundite ning 

tulemuste ja mõju, sh töökohtade loomisele 

avalduva mõju kohta; 

(b) pikaajaline koondanalüüs EFSD 

tagatisega hõlmatud rahastamis- ja 

investeerimistoimingute lisaväärtuse, 

erasektori vahendite kaasamise, 

hinnanguliste ja saavutatud väljundite ning 

tulemuste ja mõju, sh töökohtade loomisele 

avalduva mõju kohta; 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 – punkt f 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) kõlblike vastaspoolte rahastamis- ja 

investeerimistoimingute lisaväärtuse ning 

nende toimingutega seotud koguriski 

analüüs; 

(f) kõlblike vastaspoolte rahastamis- ja 

investeerimistoimingute lisaväärtuse ning 

nende toimingutega seotud koguriski 

sõltumatu analüüs; 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 – punkt g 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(g) üksikasjalik teave EFSD tagatise 

alusel esitatud nõuete, kahju, tulude, 

sissenõutud summade ja muude laekunud 

maksete kohta; 

(g) üksikasjalik teave EFSD tagatise 

alusel esitatud nõuete, kahju, tulu, 

sissenõutud summade ja muude laekunud 

maksete kohta ning võimalikud ohud 

EFSD tagatise alusel esitatavate tulevaste 

nõuete suhtes; 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 
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ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon koostab EFSD toimimise 

kohta hinnangu 31. detsembriks 2020. 

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule hindamisaruande, mis sisaldab 

käesoleva määruse kohaldamise sõltumatut 

analüüsi. Komisjon esitab aruande 

viivitamata, kui 30. juuniks 2020 on EFSD 

tagatise kättesaadav summa kinnitatud 

rahastamis- ja investeerimistoimingutega 

ammendatud. 

1. Komisjon koostab EFSD toimimise 

kohta hinnangu 31. detsembriks 2020. 

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule hindamisaruande, mis sisaldab 

käesoleva määruse kohaldamise sõltumatut 

analüüsi, sh EFSD mõju ja tulemuste 

hinnangut. Komisjon esitab aruande 

viivitamata, kui 30. juuniks 2020 on EFSD 

tagatise kättesaadav summa kinnitatud 

rahastamis- ja investeerimistoimingutega 

ammendatud. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon hindab EFSD 

tagatisfondi toimimist enne 31. detsembrit 

2020 ja seejärel iga kolme aasta järel. 

Komisjon esitab hindamisaruande Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. 

Hindamisaruandele lisatakse kontrollikoja 

arvamus. 

2. Komisjon hindab EFSD 

tagatisfondi kasutamist ja toimimist enne 

31. detsembrit 2020 ja seejärel iga kolme 

aasta järel. Komisjon esitab 

hindamisaruande Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. Hindamisaruandele lisatakse 

kontrollikoja arvamus EFSD tagatisfondi 

juhtimise ning EFSD toimingute 

tulemuslikkuse ja täiendavuse kohta. Kui 

ollakse seisukohal, et EFSD tagatisfondis 

tuleb teha muudatusi, või kui EFSD 

tagatisfondi kasutamine nähakse ette ka 

pärast 2020. aastat, lisatakse 

hindamisaruandele käesoleva määruse 

muutmise kohta seadusandlik ettepanek. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõlblikud vastaspooled teevad kooskõlas 

liidu läbipaistvuse ning tema 

dokumentidele ja teabele juurdepääsu 

üldiste põhimõtetega oma veebisaidil 

avalikkusele kättesaadavaks teabe kõigi 

käesoleva määruse kohase EFSD 

tagatisega hõlmatud rahastamis- ja 

investeerimistoimingute kohta, sealhulgas 

selle kohta, kuidas need toimingud aitavad 

kaasa käesoleva määruse üldeesmärkide 

saavutamisele. 

Strateegianõukogu koosolekute 

üksikasjalikud protokollid avaldatakse 

viivitamata. Näitajate tulemustabel 

avaldatakse pärast EFSD tagatise saanud 

toimingu heakskiitmist. Kõlblikud 

vastaspooled teevad kooskõlas liidu 

läbipaistvuse ning tema dokumentidele ja 

teabele juurdepääsu üldiste põhimõtetega 

oma veebisaidil avalikkusele 

kättesaadavaks teabe kõigi käesoleva 

määruse kohase EFSD tagatisega hõlmatud 

rahastamis- ja investeerimistoimingute 

kohta, sealhulgas selle kohta, kuidas need 

toimingud aitavad kaasa käesoleva 

määruse üldeesmärkide saavutamisele. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 17 a 

 Kõlblikud vastaspooled peavad 

olemasolevatele õiguslikele alustele 

tuginedes lihtsustama ka teabele 

juurdepääsu ning avalikustama 

strateegiliselt rahastamis- ja 

investeerimistoimingud, et tuua fondi 

tegevused kodanikele, avalikule 

arvamusele ja võimalikele erainvestoritele 

lähemale. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva määruse kohase 

tegevuse välisauditeerimist viib läbi 

1. Käesoleva määruse kohase 

tegevuse välisauditeerimist viib läbi 
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kontrollikoda kooskõlas Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikliga 287. 

kontrollikoda kooskõlas Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikliga 287 ja selle 

suhtes kohaldatakse seega kooskõlas 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 

319 eelarve täitmisele heakskiidu andmise 

menetlust. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Käesoleva artikli lõike 1 

kohaldamisel antakse kontrollikojale 

taotluse alusel ning kooskõlas ELi 

toimimise lepingu artikli 287 lõikega 3 

juurdepääs kõikidele dokumentidele ja 

teabele, mida ta oma ülesande täitmiseks 

vajab. 

2. Käesoleva artikli lõike 1 

kohaldamisel antakse kontrollikojale 

taotluse alusel ning kooskõlas ELi 

toimimise lepingu artikli 287 lõikega 3 

juurdepääs kõikidele dokumentidele ja 

teabele, mida ta oma auditiülesannete 

täitmiseks vajab. 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Hiljemalt 30. juuniks 2020 ja 

pärast seda iga kolme aasta järel avaldab 

kontrollikoda EFSD tagatisfondi 

kasutamise ning EFSD tõhususe ja 

tulemuslikkuse kohta eriaruande. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui komisjonil või kõlblikul 

vastaspoolel on käesoleva määrusega 

1. Kui komisjonil on käesoleva 

määrusega hõlmatud rahastamis- ja 
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 ET 

hõlmatud rahastamis- ja 

investeerimistoimingute ettevalmistamise, 

tegemise või lõpetamise etapis põhjust 

kahtlustada pettust või kelmust, 

korruptsiooni, rahapesu või muud liidu 

finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku 

tegevust, teatab ta sellest viivitamata 

Euroopa Pettustevastasele Ametile (OLAF) 

ja esitab talle kogu vajaliku teabe. 

investeerimistoimingute ettevalmistamise, 

tegemise või lõpetamise etapis põhjust 

kahtlustada pettust või kelmust, 

korruptsiooni, rahapesu või muud liidu 

finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku 

tegevust, teatab ta või tema kõlblik 

vastaspool sellest viivitamata Euroopa 

Pettustevastasele Ametile (OLAF) ja esitab 

talle täieliku ja põhjaliku uurimise 

läbiviimiseks kogu vajaliku teabe. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

OLAF võib korraldada juurdluse, 

sealhulgas teostada kohapealset kontrolli ja 

inspekteerimist vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 

Euratom) nr 883/2013, nõukogu määruse 

(EÜ, Euratom) nr 2185/96 ja nõukogu 

määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 sätetele 

ja nendega kehtestatud menetlustele, et 

kaitsta liidu finantshuve eesmärgiga teha 

kindlaks, kas käesoleva määrusega 

hõlmatud rahastamis- ja 

investeerimistoimingute puhul on esinenud 

pettust, kelmust, korruptsiooni, rahapesu 

või muud liidu finantshuve kahjustavat 

ebaseaduslikku tegevust. OLAF võib 

edastada juurdluse käigus saadud teabe 

asjaomase liikmesriigi pädevatele 

asutustele. 

OLAF korraldab juurdlusi, sealhulgas 

kohapealset kontrolli ja inspekteerimist 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EL, Euratom) nr 883/2013, 

nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 

2185/96 ja nõukogu määruse (EÜ, 

Euratom) nr 2988/95 sätetele ja nendega 

kehtestatud menetlustele, et kaitsta liidu 

finantshuve eesmärgiga teha kindlaks, kas 

käesoleva määrusega hõlmatud rahastamis- 

ja investeerimistoimingute puhul on 

esinenud pettust, kelmust, korruptsiooni, 

rahapesu, terrorismi rahastamist, 

maksupettust, organiseeritud kuritegevust 
või muud liidu finantshuve kahjustavat 

ebaseaduslikku tegevust. OLAF võib 

edastada juurdluse käigus saadud teabe 

asjaomase liikmesriigi pädevatele 

asutustele. 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui selline ebaseaduslik tegevus on Kui selline ebaseaduslik tegevus on 
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tõendatud, astuvad kõlblikud vastaspooled 

samme väljamakstud summade 

sissenõudmiseks oma käesoleva määrusega 

hõlmatud rahastamis- ja 

investeerimistoimingute puhul, mida 

selline ebaseaduslik tegevus puudutab. 

tõendatud, astuvad kõlblikud vastaspooled 

samme väljamakstud summade 

sissenõudmiseks oma käesoleva määrusega 

hõlmatud rahastamis- ja 

investeerimistoimingute puhul, mida 

selline ebaseaduslik tegevus puudutab, ja 

esitavad asjaomastele ametiasutustele 

uurimiseks ja võimalikuks vastutusele 

võtmiseks kogu vajaliku teabe. 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kõlblik vastaspool ei toeta oma 

rahastamis- ja investeerimistoimingutega 

ühtegi ebaseaduslikul eesmärgil toimuvat 

tegevust, sealhulgas rahapesu, terrorismi 

rahastamist, organiseeritud kuritegevust, 

maksupettust ja maksudest 

kõrvalehoidumist, korruptsiooni ega liidu 

finantshuve kahjustavat pettust. Kõlblik 

vastaspool ei osale üheski rahastamis- ega 

investeerimistoimingus koostööd 

mittetegevas jurisdiktsioonis asuva vahendi 

kaudu vastavalt oma poliitikale nõrgalt 

reguleeritud või koostööst keelduvate 

jurisdiktsioonide suhtes, mis põhineb liidu, 

Majanduskoostöö ja Arengu 

Organisatsiooni või rahapesuvastase 

töökonna põhimõtetel. 

1. Kõlblik vastaspool ei toeta oma 

rahastamis- ja investeerimistoimingutega 

ühtegi ebaseaduslikul eesmärgil toimuvat 

tegevust, sealhulgas (kuid mitte ainult) 

rahapesu, terrorismi rahastamist, 

organiseeritud kuritegevust, maksupettust 

ja maksudest kõrvalehoidumist, 

korruptsiooni, pettust või muid tegevusi, 

mis kahjustavad liidu finantshuve. 

Kõlblik vastaspool ei osale üheski 

rahastamis- ega investeerimistoimingus 

koostööd mittetegevas jurisdiktsioonis 

asuva vahendi kaudu vastavalt oma 

poliitikale nõrgalt reguleeritud või 

koostööst keelduvate jurisdiktsioonide 

suhtes, mis põhineb liidu, 

Majanduskoostöö ja Arengu 

Organisatsiooni või rahapesuvastase 

töökonna põhimõtetel. 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kõlblik vastaspool kohaldab oma 

rahastamis- ja investeerimistoimingute 

suhtes liidu õiguses ja eelkõige Euroopa 

2. Kõlblik vastaspool kohaldab oma 

rahastamis- ja investeerimistoimingute 

suhtes liidu õiguses ja eelkõige Euroopa 
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 ET 

Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 

2015/847 ning Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivis (EL) 2015/849 

sätestatud põhimõtteid ja standardeid, mille 

kohaselt tuleb vältida finantssüsteemi 

kasutamist rahapesuks ja terrorismi 

rahastamiseks. Kõlblik vastaspool seab 

käesoleva määruse kohaselt nii otse kui ka 

vahendajate kaudu toimuva rahastamise 

tingimuseks teabe avalikustamise tegelikult 

kasu saavate omanike kohta vastavalt 

direktiivile (EL) 2015/849. 

Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 

2015/847 ning Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivis (EL) 2015/849 

sätestatud põhimõtteid ja standardeid, mille 

kohaselt tuleb vältida finantssüsteemi 

kasutamist rahapesuks ja terrorismi 

rahastamiseks. Kõlblik vastaspool seab 

käesoleva määruse kohaselt nii otse kui ka 

vahendajate kaudu toimuva rahastamise 

tingimuseks teabe avalikustamise tegelikult 

kasu saavate omanike kohta vastavalt 

direktiivile (EL) 2015/849 (ELi 

rahapesuvastane direktiiv). 
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