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Muudatusettepanek 46
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 209, koostoimes sama lepingu 
artikliga 208, sätestatakse, et EIP aitab 
oma põhikirjas esitatud tingimuste 
kohaselt kaasa ELi arengukoostöö 
poliitika teostamiseks vajalike meetmete 
rakendamisele.

Or. en

Selgitus

Viide Euroopa Kohtu 6. novembri 2008. aasta otsusele kohtuasjas C-155/07: Euroopa 
Parlament v. nõukogu, seoses aluslepingust tulenevate EIP kohustustega.

Muudatusettepanek 47
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Lisaks piirkondlikele ülemmääradele 
tuleks aktiveerida 2 miljardi euro suurune 
lisavolitus ning eraldada see 
rahastamispaketina, mille kaudu toetatakse 
EIP finantstehinguid kliimamuutuste 
leevendamise ja nendega kohandumise 
valdkonnas kõigis volituse alla kuuluvates 
piirkondades. EIP võiks panustada oma 
eriteadmiste ja vahenditega tihedas 
koostöös komisjoniga, et aidata 
riigiasutustel ja erasektoril võidelda 
kliimamuutustega ning kasutada 
võimalikult hästi olemasolevat rahastamist. 
Kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohandumise projektide puhul tuleks EIP 

(8) Lisaks piirkondlikele ülemmääradele 
tuleks aktiveerida 2 miljardi euro suurune 
lisavolitus ning eraldada see 
rahastamispaketina, mille kaudu toetatakse 
EIP finantstehinguid kliimamuutuste 
leevendamise ja nendega kohandumise 
valdkonnas kõigis volituse alla kuuluvates 
riikides, kes täidavad oma kliimaalaseid 
kohustusi ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni protsessi raames. EIP 
võiks panustada oma eriteadmiste ja 
vahenditega tihedas koostöös komisjoniga, 
et aidata riigiasutustel ja erasektoril 
võidelda kliimamuutustega ning kasutada 
võimalikult hästi olemasolevat rahastamist. 
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vahendeid täiendada võimaluse korral 
Euroopa Liidu eelarve raames 
kättesaadavate soodusvahenditega, 
ühendades kliimamuutuste vastu võitlemise 
rahastamiseks ettenähtud toetused ja 
laenud Euroopa Liidu välisabiga tõhusalt ja 
järjekindlalt. 

Kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohandumise projektide puhul tuleks EIP 
vahendeid täiendada võimaluse korral 
Euroopa Liidu eelarve raames 
kättesaadavate soodusvahenditega, 
ühendades kliimamuutuste vastu võitlemise 
rahastamiseks ettenähtud toetused ja 
laenud Euroopa Liidu välisabiga tõhusalt ja 
järjekindlalt. Lisavolitust ei arvestata ELi 
ega liikmesriikide panusena 2009. aasta 
detsembris Kopenhaagenis toimunud 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
osaliste konverentsil kokkulepitud 
kiirrahastamisvahendisse.

Or. en

Selgitus

Peab olema selge, et EIP peab aitama abikõlblikel riikidel oma kliimakohustusi täita. Kuna 
EIP vahendeid eraldatakse laenudena, ei lähe need arvesse ELi või liikmesriikide panusena 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioonist tulenevate rahaliste kohustuste täitmisel.

Muudatusettepanek 48
George Sabin Cutaş

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et suurendada volituse 
kooskõlastatust ja keskenduda EIP 
välisfinantstehingutes rohkem Euroopa 
Liidu poliitika toetamisele ning suurendada 
võimaluse piires abisaajate kasu, tuleks 
käesoleva otsusega näha ette, et volituses 
sätestatakse EIP finantstehingute jaoks 
kõigis kõlblikes riikides horisontaalsed 
kõrgetasemelised eesmärgid, tuginedes EIP 
suhtelisele tugevusele valdkondades, kus ta 
on häid tulemusi saavutanud. Kõikides 
käesoleva otsusega hõlmatud piirkondades 
peaks EIP seega rahastama selliste 
valdkondade projekte nagu kliimamuutuste 
leevendamine ja nendega kohandumine, 

(11) Selleks et suurendada volituse 
kooskõlastatust ja keskenduda EIP 
välisfinantstehingutes rohkem Euroopa 
Liidu poliitika toetamisele ning suurendada 
võimaluse piires abisaajate kasu, tuleks 
käesoleva otsusega näha ette, et volituses 
sätestatakse EIP finantstehingute jaoks 
kõigis kõlblikes riikides horisontaalsed 
kõrgetasemelised eesmärgid, tuginedes EIP 
suhtelisele tugevusele valdkondades, kus ta 
on häid tulemusi saavutanud. Kõikides 
käesoleva otsusega hõlmatud piirkondades 
peaks EIP seega rahastama selliste 
valdkondade projekte nagu kliimamuutuste 
leevendamine ja nendega kohandumine, 
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sotsiaalne ja majanduslik infrastruktuur 
(eriti transport, energia, sh taastuvenergia, 
energiajulgeolek, keskkonnainfrastruktuur, 
sh vesi ja kanalisatsioon, ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia) ning 
kohaliku erasektori areng, eriti väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
toetamine. Osutatud valdkondades peaks 
EIP finantstehingute peamine eesmärk 
olema piirkondlik integratsioon 
partnerriikides, sealhulgas ühinemiseks 
valmistuvate riikide ja naaberriikide ning 
ELi majanduslik integratsioon.

sotsiaalne ja majanduslik infrastruktuur 
(eriti transport, energia, sh taastuvenergia, 
energiajulgeolek, keskkonnainfrastruktuur, 
sh vesi ja kanalisatsioon, ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia) ning 
kohaliku erasektori areng, eriti väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
toetamine. Tuleks meenutada, et VKEde 
juurdepääsu parandamine kapitalile võib 
olla majandusarengu ergutamisel ja 
tööpuuduse vastu võitlemisel väga oluline.
Osutatud valdkondades peaks EIP 
finantstehingute peamine eesmärk olema 
piirkondlik integratsioon partnerriikides, 
sealhulgas ühinemiseks valmistuvate 
riikide ja naaberriikide ning ELi 
majanduslik integratsioon. EIP võib 
toetada ELi kohalolekut partnerriikides 
selliste välismaiste otseinvesteeringutega, 
mis edendavad tehnoloogia ja teadmiste 
edasiandmist, kas investeeringutena 
eelnimetatud valdkondadesse või oma 
vastutusel.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Jan Zahradil

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et suurendada volituse 
kooskõlastatust ja keskenduda EIP 
välisfinantstehingutes rohkem Euroopa 
Liidu poliitika toetamisele ning suurendada 
võimaluse piires abisaajate kasu, tuleks 
käesoleva otsusega näha ette, et volituses 
sätestatakse EIP finantstehingute jaoks 
kõigis kõlblikes riikides horisontaalsed 
kõrgetasemelised eesmärgid, tuginedes EIP 
suhtelisele tugevusele valdkondades, kus ta 
on häid tulemusi saavutanud. Kõikides 
käesoleva otsusega hõlmatud piirkondades 

(11) Selleks et suurendada volituse 
kooskõlastatust ja keskenduda EIP 
välisfinantstehingutes rohkem Euroopa 
Liidu poliitika toetamisele ning suurendada 
võimaluse piires abisaajate kasu, tuleks 
käesoleva otsusega näha ette, et volituses 
sätestatakse EIP finantstehingute jaoks 
kõigis kõlblikes riikides horisontaalsed 
kõrgetasemelised eesmärgid, tuginedes EIP 
suhtelisele tugevusele valdkondades, kus ta 
on häid tulemusi saavutanud. Kõikides 
käesoleva otsusega hõlmatud piirkondades 
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peaks EIP seega rahastama selliste 
valdkondade projekte nagu kliimamuutuste 
leevendamine ja nendega kohandumine, 
sotsiaalne ja majanduslik infrastruktuur 
(eriti transport, energia, sh taastuvenergia, 
energiajulgeolek, keskkonnainfrastruktuur, 
sh vesi ja kanalisatsioon, ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia) ning 
kohaliku erasektori areng, eriti väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
toetamine. Osutatud valdkondades peaks 
EIP finantstehingute peamine eesmärk 
olema piirkondlik integratsioon 
partnerriikides, sealhulgas ühinemiseks 
valmistuvate riikide ja naaberriikide ning 
ELi majanduslik integratsioon.

peaks EIP seega rahastama selliste 
valdkondade projekte nagu kliimamuutuste 
leevendamine ja nendega kohandumine, 
sotsiaalne ja majanduslik infrastruktuur 
(eriti transport, energia, sh taastuvenergia, 
teadus- ja arendustegevus uute 
energiaallikate valdkonnas,
energiajulgeolek, keskkonnainfrastruktuur, 
sh vesi ja kanalisatsioon, ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia) ning 
kohaliku erasektori areng, eriti väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
toetamine, et tõhustada säästvat 
majanduskasvu ja töökohtade loomist. 
Osutatud valdkondades peaks EIP 
finantstehingute peamine eesmärk olema 
piirkondlik integratsioon partnerriikides, 
sealhulgas ühinemiseks valmistuvate 
riikide ja naaberriikide ning ELi 
majanduslik integratsioon. EIP peaks 
andma panuse Euroopa otsestesse 
välisinvesteeringutesse partnerriikides, 
kaasa arvatud mõlemapoolselt kasulike 
avaliku ja erasektori partnerlussuhete 
raames, et soodustada eelnimetatud 
projektivaldkondades innovatsiooni ja 
arengut. 

Or. en

Selgitus

Kohandumine on poliitikavaldkond, kus kohalikku olukorda tuleb eriti põhjalikult arvesse 
võtta ja kus finantsvahendajate tõhus tegutsemine on äärmiselt oluline. EIP peaks seetõttu 
tagama, et finantsvahendajad oleksid vastutustundlikud ja edastaksid oma klientidele 
soodustusi EIP programmide eesmärkide kohaselt.

Muudatusettepanek 50
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Et olla VKEde jaoks kergesti 
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kättesaadav, peaks EIP tegema koostööd 
abikõlblike riikide kohalike 
finantsvahendusettevõtetega, kes on ka 
varem oma klientidele intressisoodustusi 
edastanud, eesmärgiga kontrollida 
klientide projektide vastavust ELi 
arengueesmärkidele ja pakkuda turul 
saadaoleva rahastamisega võrreldes 
lisandväärtust. Finantsvahendusettevõtete 
tegevus VKEde toetamisel peaks olema 
täiesti läbipaistev ja sellest tuleks 
korrapäraselt EIP-le aru anda. 

Or. en

Selgitus

Kohandumine on poliitikavaldkond, kus kohalikku olukorda tuleb eriti põhjalikult arvesse 
võtta ja kus finantsvahendajate tõhus tegutsemine on äärmiselt oluline. Seetõttu peaks EIP 
veenduma, et finantsvahendajad on vastutustundlikud ja annavad soodustusi oma klientidele 
edasi kooskõlas EIP programmide eesmärkidega.

Muudatusettepanek 51
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) EIP peaks käesoleva otsuse alusel 
suurendama keskendumist arengualastele 
küsimustele, tehes tihedat koostööd 
komisjoniga ja järgides Euroopa 
arengukonsensuse põhimõtteid. Selleks 
tuleks rakendada mitu konkreetset meedet, 
eelkõige tugevdada suutlikkust hinnata 
projektide sotsiaalseid ja arengualaseid 
tahke, sealhulgas inimõiguste ja 
konfliktidega seotud riske, ning toetada 
konsulteerimist kohalikul tasandil. Lisaks 
sellele peaks EIP rohkem keskenduma 
sektoritele, kus tal on Euroopa Liidu 
raames tehtud finantstehingutest saadud 
usaldusväärsed ekspertteadmised ja mis 
toetavad asjaomase riigi arengut, näiteks 

(13) EIP peaks käesoleva otsuse alusel 
suurendama keskendumist arengualastele 
küsimustele ja teadmistele, tehes tihedat 
koostööd komisjoniga ja kohaldades
Euroopa arengukonsensuse põhimõtteid 
ning abi tõhusust käsitlevas 2005. aasta 
Pariisi deklaratsioonis ja 2008. aasta 
Accra tegevuskavas nimetatud 
põhimõtteid. Selleks tuleks rakendada mitu 
konkreetset meedet, eelkõige tugevdada 
suutlikkust hinnata projektide sotsiaalseid, 
keskkonnaga seotud ja arengualaseid 
tahke, sealhulgas inimõiguste ja 
konfliktidega seotud riske, ning toetada 
konsulteerimist kohalikul tasandil. 
Konsulteerimine kohalikul tasandil peaks 
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keskkonnainfrastruktuur, sealhulgas vesi ja 
kanalisatsioon, säästev transport ja 
kliimamuutuste leevendamine ning 
eelkõige taastuvenergia. Samuti peaks EIP 
üha enam tugevdama meetmeid, mis 
toetavad tervishoidu ja haridust ning 
kliimamuutustega kohandumist, tehes 
vajaduse korral koostööd rahvusvaheliste 
finantsasutuste ja Euroopa kahepoolsete 
finantsasutustega. See eeldab juurdepääsu 
soodusvahenditele ja EIP välistegevusele 
pühendatud inimressursside suurendamist. 
Samuti peaks EIP tegevus täiendama 
Euroopa Liidu eesmärke ja prioriteete, mis 
on seotud institutsioonide väljaarendamise 
ja sektoripõhiste reformidega. EIP peaks 
määratlema projektide arenguaspektide ja 
tulemustega seotud tulemuslikkuse 
näitajad.

olema osa projektide heakskiitmisele 
eelnevast EIP hoolikast analüüsist. Lisaks 
sellele peaks EIP rohkem keskenduma 
sektoritele, kus tal on Euroopa Liidu 
raames tehtud finantstehingutest saadud 
usaldusväärsed ekspertteadmised ja mis 
toetavad asjaomase riigi arengut, näiteks 
keskkonnainfrastruktuur, sealhulgas vesi ja 
kanalisatsioon, säästev transport ja 
kliimamuutuste leevendamine ning 
eelkõige taastuvenergia. Samuti peaks EIP 
üha enam tugevdama meetmeid, mis 
toetavad tervishoidu ja haridust ning 
kliimamuutustega kohandumist, tehes 
vajaduse korral koostööd rahvusvaheliste 
finantsasutuste ja Euroopa kahepoolsete 
finantsasutustega. See eeldab juurdepääsu 
soodusvahenditele ja EIP välistegevusele 
pühendatud inimressursside suurendamist. 
Samuti peaks EIP tegevus täiendama 
Euroopa Liidu eesmärke ja prioriteete, mis 
on seotud institutsioonide väljaarendamise 
ja sektoripõhiste reformidega. EIP peaks 
määratlema projektide arenguaspektide ja 
tulemustega seotud tulemuslikkuse 
näitajad.

Or. en

Selgitus

Täiendused peaksid tagama, et EIP järgib kindlalt ELi arengupoliitikat ja Pariisi 
deklaratsiooni 12 näitajat rahastajate edusammude mõõtmiseks abi tõhususe seisukohalt.

Muudatusettepanek 52
George Sabin Cutaş

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) EIP toetab aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamist 2015. 
aastaks kõikides piirkondades, kus ta 
tegutseb. 
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Or. en

Muudatusettepanek 53
Jan Zahradil

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) EIP tegevus naaberriikides peaks 
toimuma Euroopa naabruspoliitika raames, 
mille kohaselt püüab Euroopa Liit 
arendada naabruses asuvate riikidega 
privilegeeritud suhteid, et luua heaolu ja 
heanaaberlikkuse ala, mis rajaneb Euroopa 
Liidu väärtustel ja mida iseloomustavad 
koostööl põhinevad tihedad rahumeelsed 
suhted. Kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks rakendavad Euroopa Liit ja 
tema partnerid ühiselt kokkulepitud 
kahepoolseid tegevuskavu, milles on 
määratletud prioriteedid muu hulgas 
poliitilistes ja julgeolekuküsimustes, 
kaubandus- ja majandusasjades, 
keskkonnaprobleemide ning transpordi- ja 
energiavõrkude integratsiooni valdkonnas. 
Vahemere Liit, idapartnerlus ja Musta 
mere sünergia on mitmepoolsed 
piirkondlikud algatused, mis täiendavad 
Euroopa naabruspoliitikat, mille eesmärk 
on suurendada koostööd Euroopa Liidu ja 
naabruses asuvate, sarnaste probleemidega 
ja/või samas geograafilises piirkonnas 
paiknevate riikide rühma vahel. Vahemere 
Liit toetab suuremat sotsiaalmajanduslikku, 
üksmeelel põhinevat piirkondlikku 
integratsiooni, säästvat arengut ja teadmiste 
kogumist, rõhutades vajadust suurendada 
finantskoostööd, et toetada piirkondlikke ja 
riikidevahelisi projekte. Idapartnerluse 
eesmärk on luua vajalikud tingimused, et 
kiirendada poliitilist lähenemist ja 
edendada majanduslikku integratsiooni 
Euroopa Liidu ja idapoolsete partnerriikide 
vahel. Venemaa Föderatsioonil ja Euroopa 

(16) EIP tegevus naaberriikides peaks 
toimuma Euroopa naabruspoliitika raames, 
mille kohaselt püüab Euroopa Liit 
arendada naabruses asuvate riikidega 
privilegeeritud suhteid, et luua heaolu ja 
heanaaberlikkuse ala, mis rajaneb Euroopa 
Liidu väärtustel ja mida iseloomustavad 
koostööl põhinevad tihedad rahumeelsed 
suhted. Kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks rakendavad liit ja tema 
partnerid ühiselt kokkulepitud 
kahepoolseid tegevuskavu, milles on 
määratletud prioriteedid muu hulgas 
poliitilistes ja julgeolekuküsimustes, 
kaubandus- ja majandusasjades, 
keskkonnaprobleemide ning transpordi- ja 
energiavõrkude integratsiooni valdkonnas, 
nagu Nabucco gaasijuhtme projekt, mis 
on ELile eriti tähtis. Vahemere Liit, 
idapartnerlus ja Musta mere sünergia on 
mitmepoolsed piirkondlikud algatused, mis 
täiendavad Euroopa naabruspoliitikat, 
mille eesmärk on suurendada koostööd 
Euroopa Liidu ja naabruses asuvate, 
sarnaste probleemidega ja/või samas 
geograafilises piirkonnas paiknevate riikide 
rühma vahel. Vahemere Liit toetab 
suuremat sotsiaalmajanduslikku, üksmeelel 
põhinevat piirkondlikku integratsiooni, 
säästvat arengut ja teadmiste kogumist, 
rõhutades vajadust suurendada 
finantskoostööd, et toetada piirkondlikke ja 
riikidevahelisi projekte. Idapartnerluse 
eesmärk on luua vajalikud tingimused, et 
kiirendada poliitilist lähenemist ja 
edendada majanduslikku integratsiooni 
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Liidul on ulatuslik strateegiline partnerlus, 
mis on Euroopa naabruspoliitikast erinev 
ning mida iseloomustavad ühisruumid ja 
tegevuskavad. Seda täiendab mitmepoolsel 
tasandil põhjamõõde, mis tagab Euroopa 
Liidu, Venemaa, Norra ja Islandi vahelise 
koostöö raamistiku. 

Euroopa Liidu ja idapoolsete partnerriikide 
vahel. Venemaa Föderatsioonil ja Euroopa 
Liidul on ulatuslik strateegiline partnerlus, 
mis on Euroopa naabruspoliitikast erinev 
ning mida iseloomustavad ühisruumid ja 
tegevuskavad. Seda täiendab mitmepoolsel 
tasandil põhjamõõde, mis tagab Euroopa 
Liidu, Venemaa, Norra ja Islandi vahelise 
koostöö raamistiku.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Marielle De Sarnez

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) EIP tegevus naaberriikides peaks 
toimuma Euroopa naabruspoliitika raames, 
mille kohaselt püüab Euroopa Liit 
arendada naabruses asuvate riikidega 
privilegeeritud suhteid, et luua heaolu ja 
heanaaberlikkuse ala, mis rajaneb Euroopa 
Liidu väärtustel ja mida iseloomustavad 
koostööl põhinevad tihedad rahumeelsed 
suhted. Kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks rakendavad Euroopa Liit ja 
tema partnerid ühiselt kokkulepitud 
kahepoolseid tegevuskavu, milles on 
määratletud prioriteedid muu hulgas 
poliitilistes ja julgeolekuküsimustes, 
kaubandus- ja majandusasjades, 
keskkonnaprobleemide ning transpordi- ja 
energiavõrkude integratsiooni valdkonnas. 
Vahemere Liit, idapartnerlus ja Musta 
mere sünergia on mitmepoolsed 
piirkondlikud algatused, mis täiendavad 
Euroopa naabruspoliitikat, mille eesmärk 
on suurendada koostööd Euroopa Liidu ja 
naabruses asuvate, sarnaste probleemidega 
ja/või samas geograafilises piirkonnas 
paiknevate riikide rühma vahel. Vahemere 
Liit toetab suuremat 

(16) EIP tegevus naaberriikides peaks 
toimuma Euroopa naabruspoliitika raames, 
mille kohaselt püüab Euroopa Liit 
arendada naabruses asuvate riikidega 
privilegeeritud suhteid, et luua heaolu ja 
heanaaberlikkuse ala, mis rajaneb Euroopa 
Liidu väärtustel ja mida iseloomustavad 
koostööl põhinevad tihedad rahumeelsed 
suhted. Kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks rakendavad Euroopa Liit ja 
tema partnerid ühiselt kokkulepitud 
kahepoolseid tegevuskavu, milles on 
määratletud prioriteedid muu hulgas 
poliitilistes ja julgeolekuküsimustes, 
kaubandus- ja majandusasjades, 
keskkonna- ja sotsiaalprobleemide ning 
transpordi- ja energiavõrkude 
integratsiooni valdkonnas. Vahemere Liit, 
idapartnerlus ja Musta mere sünergia on 
mitmepoolsed piirkondlikud algatused, mis 
täiendavad Euroopa naabruspoliitikat, 
mille eesmärk on suurendada koostööd 
Euroopa Liidu ja naabruses asuvate, 
sarnaste probleemidega ja/või samas 
geograafilises piirkonnas paiknevate riikide 
rühma vahel. Vahemere Liit toetab 
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sotsiaalmajanduslikku, üksmeelel 
põhinevat piirkondlikku integratsiooni, 
säästvat arengut ja teadmiste kogumist, 
rõhutades vajadust suurendada 
finantskoostööd, et toetada piirkondlikke ja 
riikidevahelisi projekte. Idapartnerluse 
eesmärk on luua vajalikud tingimused, et 
kiirendada poliitilist lähenemist ja 
edendada majanduslikku integratsiooni 
Euroopa Liidu ja idapoolsete partnerriikide 
vahel. Venemaa Föderatsioonil ja Euroopa 
Liidul on ulatuslik strateegiline partnerlus, 
mis on Euroopa naabruspoliitikast erinev 
ning mida iseloomustavad ühisruumid ja 
tegevuskavad. Seda täiendab mitmepoolsel 
tasandil põhjamõõde, mis tagab Euroopa 
Liidu, Venemaa, Norra ja Islandi vahelise 
koostöö raamistiku. 

sotsiaal-majandusliku arengu edendamist, 
solidaarsust, piirkondlikku integratsiooni, 
säästvat arengut ja teadmiste kogumist, 
rõhutades vajadust suurendada 
finantskoostööd, et toetada piirkondlikke ja 
riikidevahelisi projekte ja VKEsid. 
Idapartnerluse eesmärk on luua vajalikud 
tingimused, et kiirendada poliitilist 
lähenemist ja edendada majanduslikku 
integratsiooni Euroopa Liidu ja idapoolsete 
partnerriikide vahel. Venemaa 
Föderatsioonil ja Euroopa Liidul on 
ulatuslik strateegiline partnerlus, mis on 
Euroopa naabruspoliitikast erinev ning 
mida iseloomustavad ühisruumid ja 
tegevuskavad. Seda täiendab mitmepoolsel 
tasandil põhjamõõde, mis tagab Euroopa 
Liidu, Venemaa, Norra ja Islandi vahelise 
koostöö raamistiku.

Or. fr

Muudatusettepanek 55
Marielle De Sarnez

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 18 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) EIP peaks tegutsema Aasias nii 
dünaamilistes tärkava majandusega riikides 
kui ka vähem jõukates riikides. Euroopa 
Liit süvendab selles mitmekesises 
piirkonnas oma strateegilist partnerlust 
Hiina ja Indiaga ning peab läbirääkimisi 
uute partnerlus- ja vabakaubanduslepingute 
sõlmimiseks Kagu-Aasia riikidega. Samal 
ajal on arengukoostöö endiselt väga 
olulisel kohal Euroopa Liidu Aasia 
tegevuskavas; Aasia piirkonnale suunatud 
Euroopa Liidu arengustrateegia eesmärk on 
kaotada vaesus, toetades laiapõhjalist 
säästvat majanduskasvu, edendades 
piirkonnas kaubanduse ja integratsiooni 
jaoks soodsat keskkonda ning tingimusi, 

(18) EIP peaks tegutsema Aasias nii 
dünaamilistes tärkava majandusega riikides 
kui ka vähem jõukates riikides. Euroopa 
Liit süvendab selles mitmekesises 
piirkonnas oma strateegilist partnerlust 
Hiina ja Indiaga ning peab läbirääkimisi 
uute partnerlus- ja vabakaubanduslepingute 
sõlmimiseks Kagu-Aasia riikidega. 
Läbirääkimistel tuleks siiski arvestada 
vastastikkuse põhimõtet ning sotsiaalse, 
tervishoiualase ja keskkonnaalase 
dumpingu ohtu. Samal ajal on 
arengukoostöö endiselt väga olulisel kohal 
Euroopa Liidu Aasia tegevuskavas; Aasia 
piirkonnale suunatud Euroopa Liidu 
arengustrateegia eesmärk on kaotada 
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parandades valitsemist, suurendades 
poliitilist ja sotsiaalset stabiilsust ning 
toetades aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamist 2015. aastaks. Töötatakse välja 
põhimõtted, et ühiselt tegeleda selliste 
üldiste probleemidega nagu 
kliimamuutused, säästev areng, turvalisus 
ja stabiilsus, valitsemine ja inimõigused 
ning loodus- ja muude õnnetuste 
ennetamine ja neile reageerimine.

vaesus, toetades laiapõhjalist säästvat 
majanduskasvu, edendades piirkonnas 
kaubanduse ja integratsiooni jaoks soodsat 
keskkonda ning tingimusi, parandades 
valitsemist, suurendades poliitilist ja 
sotsiaalset stabiilsust ning toetades 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamist 2015. aastaks. Töötatakse välja 
põhimõtted, et ühiselt tegeleda selliste 
üldiste probleemidega nagu 
kliimamuutused, säästev areng, turvalisus 
ja stabiilsus, valitsemine ja inimõigused 
ning loodus- ja muude õnnetuste 
ennetamine ja neile reageerimine.

Or. fr

Muudatusettepanek 56
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 25 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Komisjon peaks uurima „ELi koostöö-
ja arenguplatvormi” arengut, et 
optimeerida toetuste ja laenude 
ühendamiseks ettenähtud mehhanismide 
toimimist Euroopa Liidust väljaspool 
asuvates piirkondades. Komisjon peaks 
seejuures konsulteerima EIPga ning 
Euroopa mitme- ja kahepoolsete 
finantsasutustega. Selline platvorm 
edendab jätkuvalt vastastikust usaldust, 
tuginedes eri institutsioonide suhtelistele 
eelistele ja austades samal ajal Euroopa 
Liidu institutsioonide rolli ning eelisõigusi 
ELi eelarve ja EIP laenude rakendamisel.

(25) Komisjon peaks uurima „ELi koostöö-
ja arenguplatvormi” arengut, et 
optimeerida toetuste ja laenude 
ühendamiseks ettenähtud mehhanismide 
toimimist Euroopa Liidust väljaspool 
asuvates piirkondades. Komisjon peaks 
seejuures konsulteerima EIPga ning 
Euroopa mitme- ja kahepoolsete 
finantsasutustega, Euroopa Parlamendiga 
ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega. Selline platvorm 
edendab jätkuvalt vastastikust usaldust, 
tuginedes eri institutsioonide suhtelistele 
eelistele ja austades samal ajal Euroopa 
Liidu institutsioonide rolli ning eelisõigusi 
ELi eelarve ja EIP laenude rakendamisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 57
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. EIP-le antud ELi tagatisega 
finantstehingud arengumaades peavad 
lähtuma vaesuse vähendamise ja pikemas 
perspektiivis vaesuse kaotamise 
põhieesmärgist. EIP-le antud ELi 
tagatisega finantstehingud kolmandates 
riikides, mis ei ole arengumaad, peavad 
olema kooskõlas ELi arengupoliitikaga 
ning lähtuma ELi välistegevuse 
põhimõtetest ja eesmärkidest.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab kahte õiguslikku alust, ELi toimimise lepingu artikleid 209 ja 
212, et vältida edasisi vaidlusi Euroopa Kohtus (Euroopa Kohtu 6. novembri 2008. aasta 
otsus kohtuasjas C-155/07: Euroopa Parlament v. nõukogu).

Muudatusettepanek 58
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kliimamuutuste volituse alla kuuluvad 
EIP finantstehingud kõikides käesoleva 
otsusega hõlmatud riikides, kus sellised 
EIP finantstehingud toetavad Euroopa 
Liidu peamist poliitilist eesmärki, st 
võitlust kliimamuutuste vastu, toetades 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohandumise valdkonna projekte, mis 
aitavad saavutada Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni üldeesmärki, eelkõige 
vältides või vähendades 

4. Kliimamuutuste volituse alla kuuluvad 
EIP finantstehingud kõikides käesoleva 
otsusega hõlmatud riikides, kus sellised 
EIP finantstehingud toetavad liidu peamist 
poliitilist eesmärki, st võitlust 
kliimamuutuste vastu, toetades riike oma 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsioonist 
tulenevate kliimakohustuste täitmisel, 
eelkõige vältides või vähendades 
kasvuhoonegaaside heidet taastuvenergia, 
energiatõhususe ja säästva transpordi 
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kasvuhoonegaaside heidet taastuvenergia, 
energiatõhususe ja säästva transpordi 
valdkondades või suurendades 
vastupidavust kahjulikule mõjule, mida 
kliimamuutused avaldavad ohualdistele 
riikidele, sektoritele ja kogukondadele. 
Kliimamuutuste volitust rakendatakse 
tihedas koostöös komisjoniga, sidudes EIP 
rahastamistegevuse võimaluse korral 
Euroopa Liidu eelarveliste vahenditega.

valdkondades või suurendades 
vastupidavust kahjulikule mõjule, mida 
kliimamuutused avaldavad ohualdistele 
riikidele, sektoritele ja kogukondadele. 
Kliimamuutuste volitust rakendatakse 
tihedas koostöös komisjoniga, sidudes EIP 
rahastamistegevuse võimaluse korral 
Euroopa Liidu eelarveliste vahenditega. 
Lisavolitust ei arvestata ELi ega 
liikmesriikide panusena 2009. aastal 
Kopenhaagenis toimunud ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
osaliste konverentsil kokkulepitud 
kiirrahastamisvahendisse. 
Süsinikukrediiti tekitavaid projekte 
lisavolituse alusel toetuste andmisel ei 
kaaluta.

Or. en

Selgitus

EIP laenud ei tohiks minna arvesse ELi panusena Kopenhaageni konverentsist tulenevate 
rahaliste kohustuste täitmisel. Kindlalt tuleb välistada süsinikukrediiti tekitavate projektide 
kahekordne arvestamine.

Muudatusettepanek 59
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kliimamuutuse leevendamise 
seisukohalt tugevaima mõju 
saavutamiseks määrab EIP kindlaks 
puhta tehnoloogia kriteeriumid, millele 
projektid peavad vastama kliimamuutuste 
volituse alusel rahaliste vahendite 
saamiseks. Kõnealused kriteeriumid 
peaksid keskenduma peamiselt 
energiatõhususele, heitkoguste 
vähendamisele ja säästvale 
energiavarustusele ning välistama tuum-
ja fossiilkütustel põhinevate 
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energiavarustustehnoloogiate toetamise. 

Or. en

Selgitus

Kliimamuutuse leevendamise seisukohalt tugevaima mõju saavutamiseks on oluline, et EIP 
määraks kindlaks asjakohased kriteeriumid selle kohta, mida peetakse puhtaks tehnoloogiaks.
Kliimamuutustega seotud rahastamine peaks keskenduma energiatõhususele ja 
taastuvenergiale. 

Muudatusettepanek 60
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kliimamuutuste leevendamine ja 
nendega kohandumine, nagu määratletud 
artikli 2 lõikes 4;

a) kliimamuutusega seotud projektid, mis 
aitavad riikidel täita ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsioonist tulenevaid kohustusi 
ja vastavad artikli 2 lõike 4 kohaselt puhta 
tehnoloogia kriteeriumitele; 

Or. en

Selgitus

Kliimamuutustega seotud rahastamine peaks keskenduma energiatõhususele ja 
taastuvenergiale. 

Muudatusettepanek 61
George Sabin Cutaş

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EIP suurendab järk-järgult tegevust 
sotsiaalsektorites, näiteks tervishoiu ja 
hariduse valdkondades.

3. EIP suurendab tegevust 
sotsiaalsektorites, et saavutada 
aastatuhande arengueesmärgid.
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Or. en

Muudatusettepanek 62
Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EIP suurendab järk-järgult tegevust 
sotsiaalsektorites, näiteks tervishoiu ja 
hariduse valdkondades.

3. EIP suurendab järk-järgult tegevust 
sotsiaalsektorites, näiteks tervishoiu ja 
hariduse valdkondades; samuti parandab 
ta kohalike asutuste haldussuutlikkust ja 
tõhusust.

Or. en

Selgitus

Majanduse arengus on oluline osa heal valitsemistaval. Kohalike asutuste suutlikkuse 
suurendamine tuleks samuti lisada EIP üldistesse välislaenude andmise volitustesse.

Muudatusettepanek 63
Marielle De Sarnez

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EIP suurendab järk-järgult tegevust 
sotsiaalsektorites, näiteks tervishoiu ja
hariduse valdkondades.

3. EIP suurendab järk-järgult tegevust 
sotsiaalsektorites, näiteks tervishoiu,
hariduse ja tööpuuduse leevendamise
valdkondades.

Or. fr
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Muudatusettepanek 64
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu otsus
 Artikkel 5 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EIP finantstehingute kooskõla Euroopa 
Liidu välispoliitika eesmärkidega 
kontrollitakse artikli 10 kohaselt.

2. EIP finantstehingute kooskõla Euroopa 
Liidu välispoliitika eesmärkidega 
kontrollitakse artikli 10 kohaselt. 
Kontrollimise lihtsustamiseks töötab EIP 
välja tulemuslikkuse näitajad, mis 
puudutavad rahastatud projektide arengu-
, keskkonna- ja inimõigustega seotud 
aspekte ning abi tõhusust käsitleva Pariisi 
deklaratsiooni näitajaid.

Or. en

Selgitus

Täiendus peaks tagama, et EIP järgib kindlalt ELi arengupoliitika eesmärke ning Pariisi 
deklaratsiooni 12 näitajat rahastajate edusammude mõõtmiseks abi tõhususe seisukohalt. 

Muudatusettepanek 65
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu otsus
 Artikkel 6 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EIP analüüsib hoolikalt ELi tagatisega 
projektide arengualaseid tahke. EIP 
eeskirjad ja kord peavad sisaldama 
vajalikke sätteid projektide keskkonnaalase 
ja sotsiaalse mõju ning inimõigustega 
seotud tahkude hindamise kohta, tagamaks 
et käesoleva otsuse alusel toetatakse üksnes 
majanduslikult, finantsiliselt, 
keskkonnaalaselt ja sotsiaalselt 
jätkusuutlikke projekte.

1. Enne projektide heakskiitmist 
analüüsib EIP hoolikalt ELi tagatisega 
projektide arengualaseid tahke, sealhulgas 
kohalikul tasandil toimuvate avalike 
konsultatsioonide käigus, hõlmates 
sobival moel ka finantsvahendajate 
laenutegevust. EIP eeskirjad ja kord 
peavad sisaldama vajalikke sätteid 
projektide keskkonnaalase ja sotsiaalse 
mõju ning inimõigustega seotud tahkude 
hindamise kohta, tagamaks et käesoleva 
otsuse alusel toetatakse üksnes 
majanduslikult, finantsiliselt, 
keskkonnaalaselt ja sotsiaalselt 
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jätkusuutlikke projekte.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu otsus
 Artikkel 6 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks arengualaste tahkude 
eelhindamisele peaks EIP projekti 
rakendamise jooksul rohkem kontrollima
muu hulgas projekti mõju arengule.

2. Lisaks arengualaste tahkude 
eelhindamisele peaks EIP korraldama 
projekti rakendamise jooksul põhjaliku 
kontrollimise, mis hõlmab muu hulgas 
projekti mõju arengule, keskkonnale ja 
inimõigustele. Kontrollida tuleks ka 
finantsvahendajate tegevust. 
Kontrollimise tulemused tuleks 
korrapäraselt avalikustada.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a 
Üldsuse osalemine ja teabe 

avalikustamine
1. EIP aitab koos projekti läbiviijaga 
aktiivselt kaasa konsultatsioonide 
korraldamisele avalikkusega projekti 
arengu-, keskkonna- ja ühiskondlike 
aspektide üle. EIP määrab kindlaks 
üldsuse, keda EIP rahastatav projekt 
mõjutab. EIP tagab kohaliku elanikkonna 
õigeaegse teavitamise kõikidest EIP 
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tegevusega seotud põhiküsimustest. 
Luuakse asjakohane kaebuste esitamise 
süsteem, mida saab kasutada EIP 
tehingute läbiviimise jooksul.

2. EIP teeb avalikkusele (vastavalt oma 
eeskirjadele kas elektroonilisel kujul või 
registri kaudu) otseselt kättesaadavaks 
dokumendid projektide kohta, mille eest 
EIP-le on antud ELi tagatis. 
Kättesaadavaks tehtavat ja levitatavat 
teavet tuleb sobival viisil ajakohastada ja 
see sisaldab järgmist:

– projekti kirjeldus/kokkuvõte;
– projekti hindamisaruanded (hinnang 
mõju kohta, mida projekt avaldab 
keskkonnale, ühiskonnale, inimõigustele 
ja arengule);
– kohustused ja tingimused, mis 
puudutavad projekti keskkonna-, arengu-
ja inimõigustega seotud aspekte;
– kontrolliaruanded, mis puudutavad 
projekti arengu-, keskkonna- ja 
ühiskondlikke aspekte;
– järelhindamisaruanded selle kohta, 
kuidas projekt aitab kaasa 
majandusarengule, vaesuse kaotamisele, 
keskkonnakaitsele ja inimõiguste 
tugevdamisele. 

Or. en

Muudatusettepanek 68
Jan Zahradil

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamise eesmärgil esitab 
EIP komisjonile kord aastas aruande 
käesoleva otsuse kohaselt projekti, sektori, 
riigi ja piirkonna tasandil tehtud EIP 

2. Lõike 1 kohaldamise eesmärgil esitab 
EIP komisjonile kord aastas aruande 
käesoleva otsuse kohaselt projekti, sektori, 
riigi ja piirkonna tasandil tehtud EIP 
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finantstehingute ning Euroopa Liidu 
välispoliitika eesmärkide ja strateegiliste 
eesmärkide saavutamise kohta ning 
koostöö kohta komisjoni, rahvusvaheliste 
finantsasutuste ja kahepoolsete asutustega.

finantstehingute ning Euroopa Liidu 
välispoliitika eesmärkide ja strateegiliste 
eesmärkide saavutamise kohta ning 
koostöö kohta komisjoni, rahvusvaheliste 
finantsasutuste ja kahepoolsete asutustega. 
Igast lepingust, mille EIP sõlmib muude 
rahvusvaheliste finantsasutuste või 
kahepoolsete asutustega ja mis on seotud 
käesoleva otsuse kohaste finantstehingute 
teostamisega, tuleks otsuse artiklis 10 
osutatud komisjoni iga-aastases aruandes 
teavitada Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Jan Zahradil

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 14 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab käesoleva otsuse 
kohaldamise kohta lõpparuande 31. 
oktoobriks 2014.

Komisjon esitab käesoleva otsuse 
kohaldamise kohta lõpparuande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 31. oktoobriks 
2014.

Or. en


