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LÜHISELGITUS 

EIP on mahu poolest maailma suurima mitmepoolse laenuandjana aktiivne väljaspool ELi 

ning investeerib projektidesse, mille eesmärk on edendada kestlikku arengut ja kaasavat 

majanduskasvu, juhindudes ELi välispoliitilistest eesmärkidest, mistõttu on temast saamas 

välisinvesteeringute kava lahutamatu osa. 

 

Enneolematud väljakutsed panevad välisvolituse võimekuse jätkuvalt proovile, jättes ainult 

piiratud tegevusruumi Aasias, Lõuna-Aafrikas, Kesk-Aasias ja Ida-Euroopas, kusjuures seda 

on kavas veelgi enam vähendada komisjoni kavandatud välislaenude andmise volituse 

ülemmäära kohaselt. EIP kohalolekut vähendataks Aasias, Ladina-Ameerikas ja Lõuna-

Aafrikas 50 % praeguse tasemega võrreldes ning samal ajal väheneks panga tegevus 

idapartnerluse riikides oluliselt. 

 

Raportöör toetab EIP vastupanuvõime paketti, kuid usub, et täiendavad 3 530 000 000 eurot 

lisaks komisjoni ettepanekus ette nähtud summale võimaldaks EIP-l säilitada välistegevuse 

praegusel tasemel ka muudes riikides peale praegu rände- ja pagulaskriisist mõjutatud 

naaberriikide. 

 

Välisinvesteeringute kava saab arendada edasi suurepäraseks jätkusuutliku majanduskasvu 

käivitajaks ja töökohtade loojaks. See annab ühtse raamistiku investeeringute soodustamiseks, 

avaliku ja erasektori partnerluste edendamiseks ning VKEde toetamiseks, kasutades ELi ja 

selle liikmesriikide ning teiste rahastajate vahendeid ning finantseerimisasutuste ja erasektori 

poolset rahastamist.  

 

Raportöör leiab, et Euroopa Komisjon ja EIP peaksid säilitama pikas perspektiivis 

keskendumise säästvale arengule, töökohtade loomisele ja majanduskasvule, mitte 

pühendama enamikku oma energiast pagulas- ja rändekriisi probleemi lahendamisele. 

Pagulaskriis on kesksel kohal madala ja keskmise sissetulekuga riikides. Enamik põgenikke 

elab arenguriikides, kus võetakse vastu 89 % pagulastest ja 99 % riigisisestest põgenikest1. 

Seega tuleb kestliku arengu eesmärkide vallas teha selget vahet pikaajalise arengukava (mis 

hõlmab ka tegelemist rände algpõhjustega) ning kriisist kannatada saanud piirkondade 

põgenike ja vastuvõtvate kogukondade abistamise lühiajalise perspektiivi vahel, nagu on ette 

nähtud EIP vastupanuvõime paketi kolmandas osas.  

 

Raportöör usub lisaks, et oluline on toetada VKEde üleminekut ametlikku sektorisse ja nende 

paremat juurdepääsu krediidile. Võttes arvesse, et tärkavatel turgudel puudub 70 %-l 

kõikidest mikro-, väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel juurdepääs krediidile, on 

VKEde rahastamisele juurdepääsu parandamine ning kapitaliallikate pakkumiseks lahenduste 

leidmine ülioluline, et võimaldada sel potentsiaalselt dünaamilisel sektoril kasvada ja 

vajalikke töökohti pakkuda.  

 

                                                 
1 Forcibly Displaced - Toward a development approach supporting refugees, the internally displaced, and their hosts, 
täiendatud väljaanne, Maailmapank, 2016, lk 3, 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Arengukomisjon 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 

kasutamisel, et toetada algatusi, mis 

aitavad tegeleda rände algpõhjustega. 

(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 programmide tõhusal 

kasutamisel, et kujundada ja toetada 

algatusi, mis aitavad kaasa kestliku 

arengu eesmärkidele, ning tegeleda 

vaesusest, ebavõrdsusest, rahvastiku 

juurdekasvust, töö- ja majanduslike 

võimaluste puudusest, kliimamuutustest 

ja sundrände pikaajalistest tagajärgedest 

tingitud rändesurve algpõhjustega. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Tuleks hoiduda igasugustest 

püüetest seostada arenguabi rahastamist 

piirikontrolli, rändevoogude haldamise 

või tagasivõtulepingutega. 

 

Muudatusettepanek  3 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Kolmandate riikidega tuleks välja 

töötada uus tulemustele suunatud 

partnerlusraamistik, milles võetakse 

arvesse kogu liidu poliitikat ja kõiki 

vahendeid. Uue partnerlusraamistiku osana 

tuleks luua välisinvesteeringute kava, et 

toetada investeeringuid väljaspool liitu 

asuvates piirkondades, aidates samal ajal 

kaasa säästva arengu eesmärkide 

saavutamisele. See peaks täitma ka säästva 

arengu tegevuskavas aastani 2030 seatud 

eesmärke ja muid eesmärke, mis on seatud 

välistegevuse rahastamisvahendites. 

(2) Kolmandate riikidega tuleks välja 

töötada uus tulemustele suunatud 

partnerlusraamistik, mis on kooskõlas 

arengu tõhususe põhimõtetega ja milles 

võetakse arvesse kogu liidu poliitikat ja 

kõiki vahendeid. Selle uue 

partnerlusraamistiku osana tuleks luua 

välisinvesteeringute kava, et suurendada 

kestliku arengu eesmärkide täitmisele 

suunatud püsivaid investeeringuid 

väljaspool liitu asuvates piirkondades, 

tehes samal ajal koostööd liidu ja kohaliku 

erasektoriga ning aidates kaasa kestliku 

arengu eesmärkide saavutamisele. See 

peaks täitma ka kestliku arengu 

tegevuskavas aastani 2030 seatud 

eesmärke, Addis Abeba tegevuskava, sh 

siseriiklike rahaliste vahendite kasutusele 

võtmise edendamist, ja muid eesmärke, 

mis on seatud välistegevuse 

rahastamisvahendites. Mida rohkem ja 

kiiremini teeb riik oma sisereformidega 

edusamme demokraatlike institutsioonide 

rajamise ja tugevdamise ning inimõiguste 

austamise ja õigusriigi valdkonnas, seda 

enam toetust peaks ta liidult saama. 

Selline positiivsetel tingimustel põhinev 

käsitlus võib tuua kaasa tõelise muutuse 

ning tagada, et liidu maksumaksjate raha 

kasutatakse jätkusuutlikult. 

 

Muudatusettepanek  4 

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 

(9) Selleks et välislaenude andmise 

volituse kaudu oleks võimalik tegeleda 

võimalike probleemidega ja liidu 

prioriteetidega ja ka selleks, et oleks 

võimalik võtta strateegilisi meetmeid 
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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. 

vaesusest, ebavõrdsusest, rahvastiku 

juurdekasvust, töö- ja majanduslike 

võimaluste puudusest, kliimamuutustest 

tingitud rändesurve algpõhjustega 

tegelemiseks, tuleks EIP 

finantseerimistehingute ELi tagatise 

ülemmäära tõsta 38 500 470 000 euroni. 

Üldvolituse raames tuleks ette näha 1 400 

000 000 eurot avaliku sektori projektidele, 

mis on suunatud majanduslikule ja 

sotsiaalsele infrastruktuurile 

partnerriikides, transiidi- ja vastuvõtvatele 

kogukondadele, keskendudes töökohtade 

loomisele ja jätkusuutlikkusele. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Uue erasektorile laenuandmise 

volituse raames tuleks ette näha kuni 2 300 

000 000 eurot projektidele, mis tegelevad 

rände algpõhjustega tõstetud maksimaalse 

ülemmäära piires ning neile tuleks anda 

liidu üldtagatis. 

(10) Uue erasektorile laenuandmise 

volituse raames tuleks ette näha kuni 2 300 

000 000 eurot projektidele, mis tegelevad 

rände algpõhjustega ja vastuvõtvate ja 

transiidikogukondade pikaajalisse 

majanduslikku vastupanuvõimesse 

panustamisega tõstetud maksimaalse 

ülemmäära piires ning neile tuleks anda 

liidu üldtagatis. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) EIP üks põhieesmärke 

välislaenude andmise volituse raames – 

mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate toetamine ning kohaliku 

erasektori areng – eeldab ühiseid 

pingutusi, et EIP tehingud keskenduksid 

mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate rahastamisele ja krediidile 



 

AD\1122193ET.docx 7/23 PE599.683v03-00 

 ET 

juurdepääsu parandamisele, tehnilise abi 

andmisele, ettevõtluse edendamisele ning 

kodumajapidamistele ja ettevõtjatele 

piisavate finantsteenuste osutamise 

tagamisele, mis võimaldab mikro-, 

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 

lihtsamat üleminekut muutlikust 

mitteametlikust majandusest ametlikku 

sektorisse. EIP finantseerimistehingute 

eesmärk peaks olema ka püüda jõuliselt 

toetada mikro-, väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate juhitavaid 

väiksemahulisi investeerimisprojekte, 

lihtsustades veelgi mikro-, väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate 

rahvusvahelistumist, eriti kaugelasuvates 

maapiirkondades ja eriti joogivee 

puhastamise, kanalisatsiooniteenuste ja 

taastuvenergia valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 10 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 b) Välislaenude andmise volitus 

tuleks läbi vaadata, et tagada selle 

kooskõla arengu tõhususe põhimõtete ja 

kestliku arengu eesmärkidega. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Rände algpõhjustega tegelemine 

tuleks lisada volituse uue eesmärgina. 

(11) Rände algpõhjustega tegelemine ja 

pikaajalisele kestlikule arengule kaasa 

aitamine tuleks lisada volituse uue 

eesmärgina; uue eesmärgi kohaselt 

rahastatavad projektid peaksid 

põhimõtteliselt vastama OECD arenguabi 

komitee kehtestatud ametliku arenguabi 

kriteeriumidele ning peaksid olema 
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kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikliga 208 ning ÜRO 

ettevõtluse ja inimõiguste 

juhtpõhimõtetega. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Tagada tuleks selliste ELi 

algatuste vastastikune täiendavus ja 

koordineeritus, mis tegelevad rände 

algpõhjustega, sealhulgas liidu toetus 

tagasisaadetud rändajate jätkusuutlikuks 

taasintegreerimiseks päritoluriikides. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 13 

 

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 

kliimastrateegias võetud kohustusele. EIP 

peaks võtma arvesse Euroopa Ülemkogu 

22. mai 2013. aasta järeldusi lõpetada 

järk-järgult keskkonna või majanduse 

seisukohalt kahjulikud toetused, sh 

fossiilkütuste toetused. 

_________________ _________________ 

4 Nõukogu 11. aprilli 2016. aasta otsus 

(EL) 2016/590 Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni kliimamuutuste 

4 Nõukogu 11. aprilli 2016. aasta otsus 

(EL) 2016/590 Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni kliimamuutuste 
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raamkonventsiooni alusel vastu võetud 

Pariisi kokkuleppe Euroopa Liidu nimel 

allakirjutamise kohta (ELT L 103, 

19.4.2016, lk 1). 

raamkonventsiooni alusel vastu võetud 

Pariisi kokkuleppe Euroopa Liidu nimel 

allakirjutamise kohta (ELT L 103, 

19.4.2016, lk 1). 

Selgitus 

2015. aasta lõpus vastu võetud kliimastrateegias võttis EIP kohustuse suurendada 

kliimameetmete projektide osakaalu arengumaades 2020. aasta lõpuks 35 %-ni. See 

teadaanne peaks kajastuma panga välislaenude andmise volituses. Ka peaksid Euroopa 

Ülemkogu 22. mai 2013. aasta järeldused täielikult kajastuma Euroopa välislaenutegevuses. 

 

Muudatusettepanek  11 

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, tegeledes rände algpõhjustega ning 

vastuvõtvate ja transiidikogukondade 

pikaajalise majandusliku 

vastupanuvõimega, ja seda kasutama. 

Hinnang EIP finantseerimistehingute 

panusele nende eesmärkide täitmisel, 

eelkõige panus kestliku arengu 

eesmärkide täitmisele, 

kodanikuühiskonna kaasamisele ja 

kooskõlla viimisele liidu välistegevuse 

prioriteetide ja liidu 

eelarveprioriteetidega, tuleb lisada iga-

aastasesse aruandlusse, mille komisjon 

esitab EIP finantseerimistehingute kohta 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule. EIP 

peaks võtma kõik vajalikud meetmed, et 

tugevdada oma aruandlusega seotud 

vastutust Euroopa Parlamendi ees teabe 

läbipaistvuse ja selle kättesaadavuse 

kaudu, avaldades tulemuste mõõtmise 

raamistiku abil süstemaatiliselt projektide 

tulemusi, hinnanguid ja mõjuhinnanguid. 

 

Muudatusettepanek  12 
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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. EIP peaks teavitama Euroopa 

Parlamenti kõigist ümberjaotamise 

otsustest, esitades põhjendusaruande ja 

mõjuhinnangu. Erasektori volituse 

kohased 2 300 000 000 eurot ja EIP 

vastupanuvõime algatuse raames avaliku 

sektori projektidele suunatud 1 400 000 

000 eurot tuleks ettenähtud otstarbel 

täielikult ära kasutada ning neid 

vahendeid ei tohiks ümber jagada. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 –punkt 1 

Otsus 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 38 470 000 000 

eurot. Ülemmäära järgimisel ei võeta 

arvesse algul finantseerimistehinguteks ette 

nähtud, kuid hiljem tühistatud summasid. 

Selgitus 

Kavandatav kasv on vajalik selleks, et EIP saaks täiel määral panustada ELi poliitika ja 

prioriteetide elluviimisse, sh Ukrainas ja muudes uutes rahastamiskõlblikes riikides. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 –punkt 1 
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Otsus 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 36 170 000 

000 eurot, millest kuni 1 400 000 000 eurot 

on ette nähtud avaliku sektori projektidele, 

milles tegeldakse rände algpõhjustega, sh 

kliimamuutusega, ja pikaajalise sotsiaalse 
ja majandusliku infrastruktuuriga ning 

põgenike ja vastuvõtvate kogukondade 

arendamisega ning mida rakendatakse 

EIP vastupanuvõime algatuse raames; 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 –punkt 1 

Otsus 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, pikaajalise sotsiaalse ja 

majandusliku infrastruktuuriga ning 

põgenike ja vastuvõtvate kogukondade 

arendamisega ning mida rakendatakse 

EIP vastupanuvõime algatuse raames; 

 

Muudatusettepanek  16 

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 vaesusest, 

ebavõrdsusest, rahvastiku juurdekasvust, 

töö- ja majanduslike võimaluste 

puudusest ja kliimamuutustest tingitud 

rände algpõhjustega tegelemiseks ning 
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vastuvõtvate ja transiidikogukondade 

pikaajalisse majanduslikku 

vastupanuvõimesse panustamiseks; 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a (uus) 

Otsus 466/2014/EL 

Artikkel 3 – lõige 4 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 a a) lõige 4 asendatakse järgmisega: 

„4.  Majanduskoostöö ja Arengu 

Organisatsiooni koostatud ametliku 

arenguabi saajate loetelusse kantud 

arenguriikides aitavad EIP 

finantseerimistehingud ELi toimimise 

lepingu artiklite 208 ja 209 kohaselt 

kaudselt kaasa liidu arengukoostöö 

poliitika eesmärkide saavutamisele, nagu 

vaesuse vähendamine kaasava 

majanduskasvu ning jätkusuutliku 

majandusliku, keskkonnaalase ja sotsiaalse 

arengu kaudu. 

„4.  Majanduskoostöö ja Arengu 

Organisatsiooni koostatud ametliku 

arenguabi saajate loetelusse kantud 

arenguriikides keskenduvad 

finantseerimistehingud ELi toimimise 

lepingu artiklite 208 ja 209 kohaselt liidu 

arengukoostöö poliitika eesmärkide 

saavutamisele, eriti vaesuse 

vähendamisele kaasava majanduskasvu 

ning jätkusuutliku majandusliku, 

keskkonnaalase ja sotsiaalse arengu 

kaudu.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1486646836381&from=FR) 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b 

Otsus 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 

Tagamaks erasektori investeeringute 

maksimaalset mõju arengule, püüab EIP 

tugevdada esmajärjekorras finantseeringut 

saavate riikide kohalikku erasektorit, 

sealhulgas mikro-, väikeseid ja keskmise 

suurusega ettevõtjaid, toetades kohalikke 

investeeringuid, nagu on sätestatud lõike 1 
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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. 

punktis a. Lõikes 1 sätestatud üldeesmärke 

toetavate EIP finantseerimistehingutega 

püüab EIP suurendada oma toetust mikro-, 

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
investeerimisprojektidele, võimaldades 

nende juurdepääsu rahastamisele, 

mobiliseerides samal ajal mikro-, väikeste 

ja keskmise suurusega ettevõtjate uute 

investeerimisprojektide arendamist ja 

lihtsustades veelgi mikro-, väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate 

rahvusvahelistumist. Asjaomaste mikro-, 

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
kasuks eraldatud rahaliste vahendite 

kasutamise tõhusaks kontrollimiseks ja 

hindamiseks teeb EIP põhjaliku 

hoolsuskohustuse auditi ning kehtestab ja 

säilitab piisavad lepingulised sätted, 

millega kehtestatakse standardne 

aruandluskohustus nii finantsvahendajatele 

kui ka lõplikele finantseeringu saajatele. 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c 

Otsus 466/2014/EL 

Artikkel 3 – lõige 7 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva otsusega hõlmatud 

ajavahemikul peaks EIP püüdma säilitada 

kliimaga seotud tehingute praegust kõrget 

taset, samas kui nende tehingute osakaal 

peab olema vähemalt 25 % kõigist EIP 

finantseerimistehingutest. 

Käesoleva otsusega hõlmatud 

ajavahemikul peaks EIP püüdma säilitada 

kliimaga seotud tehingute praeguse kõrge 

taseme, samas kui nende tehingute osakaal 

peab olema vähemalt 25 % kõigist EIP 

finantseerimistehingutest, suurendades 

seda eesmärki aastaks 2020 järk-järgult 

vähemalt 35%-ni. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c 

Otsus 466/2014/EL 

Artikkel 3 – lõige 8 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EIP finantseerimistehingutega, millega 

toetatakse lõike 1 punkti d kohaste 

üldeesmärkide saavutamist, toetatakse 

investeerimisprojekte, mis tegelevad rände 

algpõhjustega ning aitavad kaasa 

pikaajalise majandusliku vastupanuvõime 

parandamisele ja jätkusuutlikku arengu 

tagamisele finantseeringut saavates 

riikides. EIP finantseerimistehingud on 

eelkõige suunatud sellele, et rahuldada 

suurenenud vajadus taristu ja sellega 

seotud teenuste järele, tulemaks toime 

rändajate sissevooluga, ning parandada 

vastuvõtvate ja pagulaskogukondade 

töövõimalusi, et edendada 

majandusintegratsiooni ja võimaldada 

pagulastel ise toime tulla. 

EIP finantseerimistehingutega, millega 

toetatakse lõike 1 punkti d kohaste 

üldeesmärkide saavutamist, toetatakse 

investeerimisprojekte, milles tegeldakse 

vaesusest, vähesest arengust, 

ebavõrdsusest, rahvastikukasvust, töö- ja 

majanduslike võimaluste puudusest ja 

kliimamuutustest tingitud rändesurve 
algpõhjustega ning aidatakse kaasa 

pikaajalise majandusliku vastupanuvõime 

parandamisele ja jätkusuutliku arengu 

tagamisele finantseeringut saavates 

riikides, tagades seejuures kooskõla 

kestliku arengu eesmärkidega. EIP 

finantseerimistehingud on eelkõige 

suunatud humanitaartegevuse toetamisele 

ja inimväärsete töökohtade loomisele, 

tagades seejuures inimõiguste, töö- ja 

sotsiaalõiguste täieliku austamise, 

põhivabadused ning soolise 

võrdõiguslikkuse süvalaiendamise, 

kohaldades õigustel põhinevat 

lähenemisviisi, mis hõlmab kõiki inim- ja 

sotsiaalseid õigusi kooskõlas 

läbipaistvuse, osalemise, 

mittediskrimineerimise ja 

aruandluskohustuse põhimõtetega. EIP 

finantseerimistehingutega tunnustatakse, 

et sooline võrdõiguslikkus on 

jätkusuutliku arengu saavutamisel 

valdkondadevaheline küsimus. Soolist 

aspekti kohaldatakse kõikidele 

finantseerimistehingutele. EIP tagab 

soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava 

väljatöötamise 31. detsembriks 2017 ning 

selle, et kõik selle volituse kohaselt 

tehtavad tehingud on vastavuses 2016. 

aastal heaks kiidetud soolise 

võrdõiguslikkuse strateegiaga. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c a (uus) 

Otsus 466/2014/EL 

Artikkel 3 – lõige 9 
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 c a) lõige 9 asendatakse järgmisega: 

„9. ELi tagatis katab ainult selliseid EIP 

finantseerimistehinguid, mida tehakse 

nendes rahastamiskõlblikes riikides, kes on 

sõlminud EIPga raamlepingu, milles on 

sätestatud selliste tehingute õiguslikud 

tingimused. 

„9. ELi tagatis katab ainult selliseid EIP 

finantseerimistehinguid, mida tehakse 

nendes rahastamiskõlblikes riikides, kes on 

sõlminud EIPga raamlepingu, milles on 

sätestatud selliste tehingute õiguslikud 

tingimused. Tehingute õiguslike 

tingimuste hulka kuuluvad ka keskkonna-

, sotsiaal- ja inimõigused ning 

töönormid.“ 

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

content/ET/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

Selgitus 

EIP ja abi saavate riikide vahel sõlmitud raamlepingud sisaldavad muu hulgas sätteid 

maksustamise, vääringu konverteeritavuse, rahaliste vahendite ülekandmise, projektide 

tollikäitluse ja maksustamiskorra, pakkumismenetluste ja panga esindajate kohtlemise kohta. 

Sellest tulenevalt peaksid raamlepingud sisaldama sätteid, mis osutavad kohustustele 

keskkonna-, sotsiaalsetes, inimõiguste ja tööga seotud küsimustes. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu otsus 

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

Otsus 466/2014/EL 

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a) Artikli 9 lõikele 1 lisatakse 

järgmine lõik: 

 „EIP tagab enne maad ja loodusvarasid 

puudutavate rahastamistehingute tegemist 

eelneva ja teadliku nõusoleku põhimõtte 

kohaldamise.“; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1488388409292&from=ET) 

Selgitus 

ÜRO Peaassamblee võttis 2007. aastal vastu põlisrahvaste õiguste ÜRO deklaratsiooni, 
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milles tunnustati nende rahvaste õigusi ja toodi konkreetselt välja vaba, eelnev ja teadlik 

nõusolek kui nende esivanemate maid, territooriume ja maavarasid puudutava mis tahes 

tegevuse eeltingimus. Ka EIP tegevuses tuleks austada seda põhimõtet. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu otsus 

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

Otsus 466/2014/EL 

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 b) Artikli 9 lõikele 1 lisatakse 

järgmine alapunkt: 

 „EIP koostab praktilised suunised kõigi 

põhiliste inimõigustega seotud aspektide 

hindamiseks, mida kasutatakse 

eelhinnangu andmisel ja projektipõhise 

jätkuva seire tegemisel, sh 

finantsvahendajatega seotud projektide 

puhul, tuginedes olemasolevatele 

raamistikele, eriti ELi inimõiguste ja 

demokraatia strateegilisele 

raamistikule.“; 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Otsus 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 pikaajalisele 

majanduslikule vastupanuvõimele 

kaasaaitamiseks, töötab välja EIP 

sidusrühmade ja kodanikuühiskonnaga 

konsulteerides ja nendega koostöös;“; 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

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

Otsus 466/2014/EL 

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt c 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 a a) artikli 11 lõike 1 punkt c 

asendatakse järgmisega: 

„c) hinnang EIP 

finantseerimistehingute panuse kohta liidu 

välispoliitika rakendamisse ja strateegiliste 

eesmärkide saavutamisse, võttes arvesse 

artiklis 5 osutatud piirkondlikke tehnilisi 

tegevussuuniseid; 

„c) hinnang EIP 

finantseerimistehingute panuse kohta liidu 

välispoliitika rakendamisse ja strateegiliste 

eesmärkide saavutamisse. 

 Komisjon töötab koostöös Euroopa 

välisteenistusega välja raamistiku ja 

metoodika EIP iga-aastase aruandluse 

jaoks, milles kajastatakse EIP ühenduse 

tagatisega hõlmatud tehinguid ja nende 

vastavust liidu välistegevuse 

üldpõhimõtetele, millele on osutatud 

Euroopa Liidu lepingu artiklis 21. Sellise 

aruandluse peamine eesmärk on jälgida 

EIP tegevuse vastavust ELi lepingu 

kohastele kohustustele ja eriti selle artikli 

21 sätetele, sealhulgas inimõiguste 

austamise ja edendamise, vaesuse 

kaotamise ja keskkonnaohtude juhtimise 

osas. 

 Komisjon ja Euroopa välisteenistus 

töötavad selle metoodika välja esimesel 

aastal pärast käesoleva muudetud otsuse 

jõustumist ja täiendavad aruandlust selle 

kohta, kuidas EIP järgib inimõigusi, nagu 

on nõutud ELi strateegilises raamistikus 

ning inimõiguste tegevuskavas. 

 EIP iga-aastase aruandluse põhjal esitab 

komisjon Euroopa Parlamendile igal 

aastal oma hinnangu EIP antud teabe 

kohta ja esitab liikmesriikidele 

vastuvõtmiseks soovitused EIP järgitavas 

poliitikas ja menetlustes võimalike 

muudatuste tegemiseks, võttes arvesse 

Euroopa Parlamendi arvamust selliste 

muudatuste kohta. Euroopa Komisjoni ja 

Euroopa Parlamendi võimalikke soovitusi 
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selle kohta, kuidas EIP aruandlust sel 

eesmärgil parandada, käsitletakse 

piirkondlike tehniliste tegevussuuniste 

ajakohastamise käigus.“ 

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

content/ET/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b 

Otsus 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 vaesusest, 

ebavõrdsusest, rahvastiku juurdekasvust, 

töö- ja majanduslike võimaluste 

puudusest ja kliimamuutustest tingitud 

rände algpõhjustega tegelemiseks ning 

vastuvõtvate ja transiidikogukondade 

pikaajalisse majanduslikku 

vastupanuvõimesse panustamiseks; 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu otsus 

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

Otsus 466/2014/EL 

Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav lause 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 5 a) Artikli 12 lõike 1 sissejuhatavad 

sõnad asendatakse järgmisega: 

„1.  Kooskõlas oma läbipaistvust 

käsitleva poliitika ja liidu põhimõtetega 

dokumentidele ja teabele juurdepääsu 

kohta ning järk-järgult vastavalt 

rahvusvahelise abi läbipaistvuse algatuse 

standarditele, teeb EIP oma veebisaidil 

avalikkusele kättesaadavaks järgmise 

„1.  Kooskõlas oma läbipaistvust 

käsitleva poliitika ja liidu õigusega 

dokumentidele ja teabele juurdepääsu 

kohta ning järk-järgult vastavalt 

rahvusvahelise abi läbipaistvuse algatuse 

standarditele, teeb EIP oma veebisaidil 

avalikkusele kättesaadavaks järgmise 
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teabe: teabe: 

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

content/ET/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

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

Otsus 466/2014/EL 

Artikkel 12 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 b) Artikli 12 lõikele 1 lisatakse 

järgmine punkt: 

 „b a) EIP teeb oma avalikus registris 

kättesaadavaks järgmised dokumendid: 

 –  kõik tulemuste mõõtmise andmed 

selle tagatise alusel rahastatavate 

projektide kohta, eriti nende projektide 

puhul, millest nähtub, kuidas sellise 

tagatisega toetatakse liidu välistegevuse 

eesmärke, märkides eelkõige ära selle 

majandusliku, sotsiaalse ja 

keskkonnamõju; 

 – järelevalve- ja hindamisaruanded; 

 – projektide lõpuleviimise aruanded; 

 – komisjoni esitatud arvamused EIP 

põhikirja artiklis 19 kirjeldatud menetluse 

kohaselt.“ 

Selgitus 

Selle tagatisega hõlmatud juurdepääs dokumentidele ja teabele peaks otseselt tuginema 

dokumentidele juurdepääsu ja teabe avalikustamist reguleerivatele kehtivatele ELi 

õigusaktidele, nagu 30. mai 2001. aasta määrus nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta 

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele ning 6. septembri 2006. aasta 

määrus (EÜ) nr 1367/2006 keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises 

üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete 

kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes. 
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Ettepanek võtta vastu otsus 
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II lisa 

Otsus 466/2014/EL 

II lisa – punkt B – lõik 2 – alalõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ida-Euroopa, Lõuna-Kaukaasia ja 

Venemaa 

Ida-Euroopa, Lõuna-Kaukaasia 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

II lisa 

Otsus 466/2014/EL 

II lisa – B osa – lõige 2 – lõik 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Venemaa välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu otsus 

II lisa 

Otsus 466/2014/EL 

II lisa – punkt C – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Argentina, Boliivia, Brasiilia, Colombia, 

Costa Rica, Kuuba, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Mehhiko, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Peruu, 

Uruguay, Venezuela 

Argentina, Boliivia, Brasiilia, Tšiili, 

Colombia, Costa Rica, Kuuba, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Mehhiko, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Peruu, 

Uruguay, Venezuela 
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Ettepanek võtta vastu otsus 
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