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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil võtta arvesse 

järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

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, 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 kaasavale ja kestlikule arengule, 

jõukuse loomisele ning kestliku arengu 

eesmärkide saavutamisele. See peaks 

täitma ka säästva arengu tegevuskavas 

aastani 2030 seatud eesmärke ja muid 

eesmärke, mis on seatud välistegevuse 

rahastamisvahendites. 

 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 8 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 a) EIP-le on antud lisaülesanded, 

näiteks Euroopa majandusdiplomaatia 

valdkonnas. Selleks on EIP-l vaja 

piisavaid rahalisi vahendeid. Tagatisfondi 

edu välislaenude andmise volituse raames 

võimaldab EIP-l saavutada konkreetseid 

tulemusi ja avaldada mõju liidu tasandil 

usaldusväärsete projektide kaudu 

kolmandates riikides võimalikult väikeste 

liidu eelarvest tehtavate kulutustega. EIP-

le kui liidu rahastamisorganile esitatavate 
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kasvavate nõudmiste valguses peetakse 

oluliseks tugevdada seda edukat vahendit 

ning komisjon peaks suurendama EIP-le 

antud tagatisfondi eelarvet järgmise 

seadusandliku ettepanekuga, mis hõlmab 

ajavahemikku 2021–2028. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

9) Selleks et välislaenude andmise 

volituse kaudu oleks võimalik tegeleda 

võimalike probleemidega ja liidu 

prioriteetidega ja ka selleks, et oleks 

võimalik võtta strateegilisi meetmeid rände 

algpõhjustega tegelemiseks, tuleks EIP 

finantseerimistehingute ELi tagatise 

ülemmäära tõsta 32 300 000 000 euroni, 

vabastades fakultatiivse 3 000 000 000 

euro suuruse lisasumma. Üldvolituse 

raames tuleks ette näha 1 400 000 000 

eurot avaliku sektori projektidele, mis on 

suunatud pagulastele ja neid vastuvõtvatele 

kogukondadele kriisist kannatada saanud 

piirkondades. 

(9) Selleks et välislaenude andmise 

volituse kaudu oleks võimalik tegeleda 

võimalike probleemidega ja liidu 

prioriteetidega ja ka selleks, et oleks 

võimalik võtta strateegilisi meetmeid rände 

algpõhjustega tegelemiseks, tuleks EIP 

finantseerimistehingute ELi tagatise 

ülemmäära tõsta 38 500 000 000 euroni. 

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. 

Selgitus 

Komisjoni ettepanekul oleks otsene ja vahetu mõju muudele ELi kiireloomulistele 

prioriteetidele ja poliitikavaldkondadele. See eeldaks tegelikult EIP iga-aastase tegevuse 

olulist vähendamist idanaabruses, sh Ukrainas. Iga-aastast tegevust idas tuleks vähendada 

umbes 70 % võrra võrreldes praeguste iga-aastaste laenumahtudega. Aasia ja Ladina-

Ameerika ning Lõuna-Aafrika kavandatavaid iga-aastaseid tegevuse ülemmäärasid 

vähendataks 50 % võrra võrreldes praeguste mahtudega. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

11) Rände algpõhjustega tegelemine (11) Rände algpõhjustega tegelemine 
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tuleks lisada volituse uue eesmärgina. tuleks lisada volituse uue eesmärgina ning 

kõik selle uue eesmärgi alusel 

rahastatavad projektid peaksid olema 

vastavuses Euroopa Liidu lepingu (ELi 

leping) artikliga 21. 

 

 

Muudatusettepanek  5 

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. 

(12) Tagada tuleks selliste ELi algatuste 

vastastikune täiendavus ja koordineeritus, 

mis tegelevad rände algpõhjustega, 

sealhulgas liidu toetus tagasisaadetud 

rändajate jätkusuutlikuks 

taasintegreerimiseks päritoluriikides. 

Seetõttu peaks EIP tegema tihedat 

koostööd Euroopa välisteenistusega ning 

peaks saama kasutada vajaduse korral 

selliste asjaomaste rahvusvaheliste 

organisatsioonide nagu IOM ja UNHCR 

abi. 

 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

13) Pärast Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni kliimamuutuste 

raamkonventsiooni alusel Pariisi 

kokkuleppe 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 

kokkuleppe vastuvõtmist peaks EIP 

püüdma suurendada praegu välislaenude 

andmise volituse alusel kliimamuutustega 

seotud kulutuste kõrget taset, aidates 

suurendada oma kliimamuutustega seotud 

investeeringuid arengumaades 2020. 

aastaks 25 %-lt 35 %-le vastavalt oma 

kliimastrateegias võetud kohustusele. 
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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. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

15) EIP peaks oma tulemuste mõõtmise 

raamistikus välja töötama näitajate kogumi 

avaliku sektori ja erasektori projektide 

jaoks, mis on suunatud pagulastele ja 

vastuvõtvatele kogukondadele, ja seda 

kasutama. Hinnang EIP 

finantseerimistehingute panusele rände 

algpõhjustega tegelemisel tuleks seepärast 

lisada iga-aastasesse aruandlusse, mille 

komisjon esitab EIP 

finantseerimistehingute kohta Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. 

(15) EIP peaks oma tulemuste mõõtmise 

raamistikus välja töötama näitajate kogumi 

avaliku sektori ja erasektori projektide 

jaoks, mis on suunatud pagulastele ja 

vastuvõtvatele kogukondadele, sh näitajad, 

mis võimaldavad mõõta projekti panust 

kestliku arengu eesmärkide saavutamisse, 

rände algpõhjuste vastu võitlemisse ja 

vastuvõtvate kogukondade 

kodanikuühiskonna kaasamisse, ja seda 

kasutama. Hinnang EIP 

finantseerimistehingute panusele nende 

tegurite käsitlemisel tuleks lisada iga-

aastasesse aruandlusse, mille komisjon 

esitab EIP finantseerimistehingute kohta 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule, 

tagades täieliku aruandekohustuse ja 

läbipaistuvuse. EIP peaks parandama 

asjakohast juurdepääsu teabele mitte 

üksnes Euroopa Parlamendi ja teiste 

institutsioonide, vaid ka üldsuse jaoks, 

eriti mis puudutab lepingute ja allhangete 

süsteemi ning EIP rahastatud projektide 

finantsandmeid. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

16) Ainult juhul, kui volituse perioodil 

tekib vajadus lahendada häda- ja 

(16) Ainult juhul, kui volituse perioodil 

tekib vajadus lahendada häda- ja 
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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. 

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 

mõjuhinnang. 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. 

 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

17) Rahastamiskõlblike piirkondade ja 

riikide loetelu ning potentsiaalselt 

rahastamiskõlblike piirkondade ja riikide 

loetelu tuleks muuta, et jätta nendest välja 

kõrge sissetulekuga riigid, mille 

krediidireiting on kõrge (Brunei, Island, 

Iisrael, Singapur, Tšiili ja Lõuna-Korea). 

Lisaks lisatakse potentsiaalselt 

rahastamiskõlblike piirkondade ja riikide 

loetellu Iraan. 

(17) Rahastamiskõlblike piirkondade ja 

riikide loetelu ning potentsiaalselt 

rahastamiskõlblike piirkondade ja riikide 

loetelu tuleks kavandada selliselt, et 

saavutada maksimaalne mõju arengule, ja 

seda muuta, et jätta nendest välja kõrge 

sissetulekuga riigid, mille krediidireiting 

on kõrge (Brunei, Island, Iisrael, Singapur, 

Tšiili ja Lõuna-Korea). Lisaks lisatakse 

potentsiaalselt rahastamiskõlblike 

piirkondade ja riikide loetellu Iraan. 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 17 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17 a) Euroopa Ülemkogu rõhutas EIP 

olulist osa liidu välismajandussuhetes ja 

kutsus oma 20. ja 21. märtsi 2014. aasta 

kohtumisel EIP-d üles aitama senisest 

enam kaasa Euroopa äriühingute 

rahvusvahelistumisele ja suuremale 
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konkurentsivõimele. Juurdepääs 

rahastamisele on üks VKEde pakilisemaid 

probleeme. Seetõttu on vaja EIP 

strateegiat, mis võimaldaks VKEdele 

täiendavat ja paremat juurdepääsu 

rahastamisele, sealhulgas kaubavahetust 

hõlbustavate programmide ja algatuste, 

nagu Euroopa mikrokrediidirahastu 

„Progress“ ning uute Euroopa VKEde 

kauplemistegevuse rahastute kaudu. 

Lisaks tuleks kehtestada ennetamisele 

rohkem rõhku panevad VKEde ja 

mikroettevõtjate poliitika nõuded EIP 

vahendeid väljamaksvatele 

vahendajapankadele ning veelgi 

parandada vahendatud EIP laenude 

kohaliku majandusliku ja sotsiaalse mõju 

hindamise läbipaistvust. 

 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 17 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17 b) Liikumine kliimameetmetega 

seonduvate EIP kvantitatiivsete 

eesmärkide poole on edukas. EIP on 

lubanud veelgi suurendada rõhuasetust 

kliimameetmetele arengumaades, viies 

selle 2020. aastaks 35 %-le. Selleks et 

EIP-l oleks võimalik seda eesmärki 

saavutada, tuleb objektiivseteks 

piirkondlikeks ülemmääradeks eraldada 

piisavalt rahalisi vahendeid, vastasel 

korral tuleb EIP-l vähendada tegevust 

Aasias ja Ladina-Ameerikas, s.t 

piirkondades, kus ta on kliimamuutustega 

seotud rahastamises olnud 

traditsiooniliselt väga aktiivne. 
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Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Otsus nr 466/2014/EL 

Artikkel 2 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. 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. 

1. Ajavahemikul 2014–2020 on ELi 

tagatisega EIP finantseerimistehingute 

maksimaalne ülemmäär 38 500 000 000 

eurot. Ülemmäära järgimisel ei võeta 

arvesse algul finantseerimistehinguteks ette 

nähtud, kuid hiljem tühistatud summasid. 

 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

 Otsus nr 466/2014/EL 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) üldvolituse alusel kuni 30 000 000 

000 eurot, millest kuni EUR 1 400 000 000 

eurot on ette nähtud avaliku sektori 

projektidele, mis on suunatud pagulastele 

ja vastuvõtvatele kogukondadele; 

a) üldvolituse alusel kuni 36 200 000 

000 eurot, millest kuni 2 500 000 000 eurot 

on ette nähtud avaliku sektori projektidele, 

mis on suunatud pagulastele ja 

vastuvõtvatele kogukondadele ning rände 

algpõhjustega tegelemiseks; 

 

 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b 

Otsus nr 466/2014/EL 

Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tagamaks erasektori investeeringute 

maksimaalset mõju arengule, püüab EIP 

tugevdada finantseeringut saavate riikide 

Tagamaks erasektori investeeringute 

maksimaalset mõju arengule, püüab EIP 

tugevdada finantseeringut saavate riikide 
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kohalikku erasektorit, toetades kohalikke 

investeeringuid, nagu on sätestatud lõike 1 

punktis a. Lõikes 1 sätestatud üldeesmärke 

toetavate EIP finantseerimistehingutega 

püüab EIP suurendada oma toetust liidu 

VKEde investeerimisprojektidele. 

Asjaomaste VKEde kasuks eraldatud 

rahaliste vahendite kasutamise tõhusaks 

kontrollimiseks kehtestab ja säilitab EIP 

piisavad lepingulised sätted, millega 

kehtestatakse standardne 

aruandluskohustus nii finantsvahendajatele 

kui ka finantseeringu saajatele; 

kohalikku erasektorit ning aidata luua 

soodsad tingimused eraettevõtlusele ja 

investeeringutele, toetades kohalikke 

investeeringuid, nagu on sätestatud lõike 1 

punktis a. Lõikes 1 sätestatud üldeesmärke 

toetavate EIP finantseerimistehingutega 

püüab EIP suurendada oma toetust liidu 

VKEde investeerimisprojektidele. EIP 

finantseerimistehingutega aidatakse 

parandada VKEde turule juurdepääsu 

liiduvälistes partnerriikides ja nende 

integratsiooni ülemaailmsetesse 

väärtusahelatesse ning aidatakse senisest 

enam kaasa liidu äriühingute 

rahvusvahelistumisele ja suuremale 

konkurentsivõimele. 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. EIP peab püüdma selgitada 

välja VKEde rahastamisele juurdepääsu 

takistused ning tagama nende 

kõrvaldamise; 

 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu otsus 

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

Otsus nr 466/2014/EL 

Artikkel 3 – lõige 6 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 b a) artikli 3 lõige 6 asendatakse 

järgmisega: 

„6.  Lõike 1 punktis b sätestatud 

üldeesmärke toetavate EIP 

finantseerimistehingutega toetatakse 

investeerimisprojekte peamiselt transpordi, 

energia, keskkonnainfrastruktuuri, info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia ning 

tervishoiu ja hariduse valdkonnas. See 

hõlmab taastuvatest energiaallikatest 

„6.  Lõike 1 punktis b sätestatud 

üldeesmärke toetavate EIP 

finantseerimistehingutega toetatakse 

investeerimisprojekte peamiselt transpordi, 

energia, keskkonnainfrastruktuuri, info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia ning 

tervishoiu ja hariduse valdkonnas. See 

hõlmab taastuvatest energiaallikatest 
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toodetud energia tootmist ja integreerimist, 

vähem CO2-mahukatele tehnoloogiatele ja 

kütustele üleminekut võimaldava 

energiasüsteemide ümberkujundamist, 

jätkusuutlikku energiajulgeolekut ja 

energiainfrastruktuuri, sealhulgas gaasi 

tootmise infrastruktuur ja liidu 

energiaturule transportimine, samuti 

maapiirkondade elektrifitseerimist, 

keskkonnainfrastruktuuri, näiteks vee- ja 

kanalisatsioonivõrgud ning roheline 

infrastruktuur, telekommunikatsiooni ja 

lairibavõrgu infrastruktuur.“ 

toodetud energia tootmist ja integreerimist, 

energiatõhususe meetmeid, vähem CO2-

mahukatele tehnoloogiatele ja kütustele 

üleminekut võimaldava energiasüsteemide 

ümberkujundamist, jätkusuutlikku 

energiajulgeolekut ja 

energiainfrastruktuuri, samuti 

maapiirkondade elektrifitseerimist, 

keskkonnainfrastruktuuri, näiteks vee- ja 

kanalisatsioonivõrgud ning roheline 

infrastruktuur, telekommunikatsiooni ja 

lairibavõrgu infrastruktuur.“ 

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

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=EN) 

Selgitus 

Gaasitootmine ja -transport ei peaks olema kaetud ELi tagatisega, kuna sellega toetataks 

fossiilkütuste kasutamist. Otsuses tuleks järgida Euroopa Ülemkogu 22. mai 2013. aasta 

järeldusi lõpetada järk-järgult keskkonna või majanduse seisukohalt kahjulikud toetused, sh 

fossiilkütuste toetused. 

 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c 

Otsus nr 466/2014/EL 

Artikkel 3 – lõige 7 – lõik 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 EIP tegevusega tuleks muu hulgas 

integreerida konkreetsed meetmed selle 

nimel, et lõpetada järk-järgult selliste 

projektide toetamine, mis takistavad liidu 

kliimaalaste eesmärkide saavutamist, ning 

suurendada pingutusi taastuvate 

energiaallikate ja energiatõhususe 

toetamiseks. 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c 
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ET 

Otsus nr 466/2014/EL 

Artikkel 3 – lõige 8 – lõik 1 

 

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, mis tegelevad rände 

algpõhjustega ning aitavad kaasa 

pikaajalise majandusliku vastupanuvõime 

parandamisele ja jätkusuutliku arengu 

tagamisele finantseeringut saavates 

riikides, sh humanitaartegevuse 

tugevdamine ja toe pakkumine taristu 

ehitamiseks ja töökohtade loomiseks, 

tagades seejuures kooskõla kestliku 

arengu eesmärkidega. EIP 

finantseerimistehingud on eelkõige 

suunatud sellele, et rahuldada suurenenud 

vajadust taristu ja transpordi, energia ning 

energiale ja telekommunikatsioonile 

juurdepääsu järele, kuna nende 

projektidega suurendatakse oluliselt 

kaubavahetuse potentsiaali ja neil võib 

olla võimendav mõju VKEde 

rahvusvahelistumise toetamisel, eelkõige 

ebasoodsate geograafiliste tingimustega 

piirkondades, ka aitavad need projektid 

kasutada ära potentsiaali sellistes 

sektorites nagu põllumajandus, 

keskkonnasäästlikud tehnoloogiad, 

teadusuuringud ja innovatsioon ning 

omandiõigus, toetada 

humanitaartegevust, inimväärsete 

töökohtade loomist ja haridust 

vastuvõtvates ja pagulaskogukondades, et 

edendada majandusintegratsiooni ja 

võimaldada pagulastel ise toime tulla, 

tagades seejuures inimõiguste täieliku 

austamise, eriti töö- ja sotsiaalõiguste 

ning õigusriigi põhimõtte austamise. 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c 
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 ET 

Otsus nr 466/2014/EL 

Artikkel 3 – lõige 8 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) avalikku sektorit, sealhulgas 

kohalikud omavalitsused ja avaliku sektori 

üksused, taristu ja teenustega, et rahuldada 

oluliselt kasvanud vajadused.“; 

b) avalikku sektorit, sealhulgas 

kohalikud omavalitsused ja avaliku sektori 

üksused, taristu ja teenustega, eriti 

tervishoiu- ja lastele mõeldud 

eriteenustega, kanalisatsiooniteenustega 

ja kooliharidusega, et rahuldada oluliselt 

kasvanud vajadused.“; 

Selgitus 

Arstiabi, eriti lastele, edukas haiguste ennetamine piisavate sanitaarteenuste abil ning 

koolihariduse andmine on rändajatest laste ja nende perede vajaduste hulgas olulisel kohal. 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

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

 Otsus nr 466/2014/EL 

Artikkel 3 – lõige 8 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) lisatakse järgmine lõige: 

 8 a. VKEdega seotud programmid 

kolmandates riikides peaksid olema 

suunatud nende integreerimisele 

ülemaailmsetesse tarneahelatesse, samas 

peaksid asjaomased EIP programmid 

eelkõige ida- ja lõunanaabruses olema 

suunatud VKEde integreerimisele 

Euroopa väärtusahelatesse. 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

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

Otsus nr 466/2014/EL 

Artikkel 3 – lõige 8 b (uus) 
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ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c b) lisatakse järgmine lõige: 

 8 b. EIP peab tagama, et EIP 

kaasrahastatavates projektides osalevatelt 

äriühingutelt nõutakse võrdse tasustamise 

ja töötasude läbipaistvuse põhimõtte ning 

meeste ja naiste võrdse kohtlemise 

põhimõtte järgimist, nagu on sätestatud 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivis 2006/54/EÜ1a. EIP projektide 

rahastamise otsustes tuleb võtta arvesse 

kandidaatettevõtjate tegevust seoses 

sotsiaalse vastutusega; 

 ______________ 

 1aEuroopa Parlamendi ja nõukogu 5. 

juuni 2006. aasta direktiiv 2006/54/EÜ 

(meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja 

võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise 

kohta tööhõive ja elukutse küsimustes) 

(ELT L 204, 26.7.2006, lk 23). 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Otsus nr 466/2014/EL 

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) Näitajad projektide jaoks, mis 

suunatud strateegilistele meetmetele rände 

algpõhjustega tegelemiseks, töötab välja 

EIP; 

b) Näitajad projektide jaoks, mis on 

suunatud strateegilistele meetmetele rände 

algpõhjustega tegelemiseks, töötab välja 

EIP, kes konsulteerib üksikasjalikult ja 

korrapäraselt ning teeb koostööd 

sidusrühmade ja kodanikuühiskonnaga; 
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Ettepanek võtta vastu otsus 
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 ET 

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

 Otsus nr 466/2014/EL 

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt c 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 a a) 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 finantstehingute 

panusele liidu välispoliitika ja 

strateegiliste eesmärkide saavutamisse ja 

nende sidusus muude liidu 

poliitikavaldkondadega. 

 Komisjon loob koostöös Euroopa 

välisteenistusega raamistiku ja metoodika 

EIP-poolse iga-aastase aruandluse jaoks, 

milles kajastatakse EIP ühenduse 

tagatisega hõlmatud tehinguid ja nende 

kooskõla liidu välistegevuse 

üldpõhimõtetega, millele on osutatud ELi 

lepingu artiklis 21. Aruandluse peamine 

eesmärk on jälgida, kas EIP täidab ELi 

lepingust tulenevaid kohustusi ja selle 

artikli 21 sätteid, sealhulgas inimõiguste 

austamise ja edendamise, vaesuse 

kaotamise ja keskkonnaohtude juhtimise 

osas. 

 Komisjon ja Euroopa välisteenistus 

töötavad metoodika välja esimesel aastal 

pärast käesoleva muutmisotsuse 

jõustumist ja täiendavad aruandlust selle 

kohta, kuidas EIP järgib inimõigusi, nagu 

on nõutud ELi strateegilises raamistikus 

ning inimõiguste tegevuskavas. 

 EIP-poolse iga-aastase aruandluse põhjal 

esitab komisjon Euroopa Parlamendile 

igal aastal oma hinnangu EIP antud 

teabe kohta ja esitab liikmesriikidele 

vastuvõtmiseks soovitused panga 

järgitavas poliitikas ja menetlustes 

võimalike muudatuste tegemiseks, võttes 

arvesse Euroopa Parlamendi arvamust 

selliste muudatuste kohta. Euroopa 

Komisjoni ja Euroopa Parlamendi 

võimalikke soovitusi selle kohta, kuidas 

EIP aruandlust sel eesmärgil parandada, 

käsitletakse piirkondlike tehniliste 
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tegevussuuniste ajakohastamise käigus.“ 

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

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=EN) 

Selgitus 

Suurim probleem väljapoole ELi antavate EIP laenude puhul on endiselt välislaenude 

andmise volituses sätestatu kohapealne elluviimine. Sellega seoses oleks ELi lepingu artiklile 

21 vastavuse hindamise mehhanismi loomine esmase tähtsusega, et panna EIP-d looma ja 

rakendama mõjusaid hoolsuskohustuse menetlusi panga toetatava tegevuse sõelumisel, 

arvestades nende võimalikku mõju inimõigustele, vaesuse kaotamisele ja keskkonnale. 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

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

Otsus nr 466/2014/EL 

Artikkel 11 – lõige 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 5 a) artikli 11 lõiget 2 muudetakse 

järgmiselt: 

2. Lõikes 1 osutatud komisjoni 

aruande koostamise eesmärgil esitab EIP 

komisjonile igal aastal aruande käesoleva 

otsuse kohaselt tehtud EIP 

finantseerimistehingute kohta, käsitledes 

kõiki elemente, mis on vajalikud selleks, et 

komisjonil oleks võimalik esitada aruanne 

vastavalt lõikele 1. EIP võib komisjonile 

anda ka lisateavet, mis on asjakohane, et 

Euroopa Parlament ja nõukogu saaksid EIP 

välistegevusest igakülgse ülevaate. 

2. Lõikes 1 osutatud komisjoni 

aruande koostamise eesmärgil esitab EIP 

komisjonile igal aastal aruande käesoleva 

otsuse kohaselt tehtud EIP 

finantseerimistehingute kohta, käsitledes 

kõiki elemente, mis on vajalikud selleks, et 

komisjonil oleks võimalik esitada aruanne 

vastavalt lõikele 1. EIP võib komisjonile 

anda ka lisateavet, mis on asjakohane, et 

Euroopa Parlament ja nõukogu saaksid EIP 

välistegevusest igakülgse ülevaate. 

Euroopa Parlament võib koostada iga-

aastaste aruannete põhjal EIP-le 

käimasolevaid projekte puudutavad 

soovitused. 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 
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 ET 

Otsus nr 466/2014/EL 

Artikkel 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon esitab käesoleva otsuse 

kohaldamise kohta Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule lõpphinnangu aruande 31. 

detsembriks 2021. 

Parlamentaarse kontrolli tugevdamiseks 

korraldatakse EIP juhtimisstruktuur 

ümber vastavalt Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (EFSI) tugevdatud 

juhtimiskavale. Komisjon esitab teabe 

selle ümberkorraldamise kohta 31. 

detsembriks 2017. EIP teavitab ühtlasi 

Euroopa Parlamenti oma 

investeerimisotsustest, esitab 

mõjuhinnangud, milles näidatakse 

kavandatavate projektide vastavust 

kestliku arengu eesmärkidele ja Pariisi 

kokkuleppele, ning avaldab aruanded 

kõigi rahastatud projektide kohta, 

institutsioonisisese uurimise tulemused, 

selgetel mõõdetavatel näitajatel 

põhinevate tegevuste ja programmide 

valiku, järelevalvele ja hindamise ning iga 

rahastatud projekti eelhindamiste ja 

järelaruannete puhul kasutatud meetodid 

ja nende järeldused, võttes arvesse 

erasektori tehingute äriteabe tundlikkust, 

eelkõige esitatud projektide 

tagasilükkamise põhjuste osas. 

 Komisjon esitab käesoleva otsuse 

kohaldamise kohta Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule lõpliku hindamisaruande 

31. detsembriks 2021. 
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