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LÜHISELGITUS

1. ETTEPANEKU TAUST
Euroopa Liit annab Euroopa Investeerimispangale (EIP) eelarvetagatise, mis katab Euroopa 
Liidu välispoliitika eesmärkide toetuseks väljaspool Euroopa Liitu tehtud laenu- ja 
tagatistehingutega seotud riigiriski ja poliitilisi riske. ELi tagatis EIP välistehingutele on tõhus 
vahend, ühendamaks Euroopa Liidu eelarvelised vahendid (ELi tagatist toetava välistegevuse 
tagatisfondi rahastamise kaudu) EIP enda vahenditega, tuginedes EIP majanduslikule 
tugevusele ja tagades samal ajal, et see ei kahjustaks EIP majanduslikku olukorda.

Uude otsusesse lisatud uued elemendid:

* otsusega reservi arvatud 2 miljardi euro suuruse „lisavolituse” aktiveerimine. Lisavolitus 
aktiveeritakse mitte üksikute piirkondlike ülemmäärade suurendamisena, vaid selliste 
projektidega seotud volitusena, mis toetavad kliimamuutuste vastast võitlust kõigis otsusega 
hõlmatud piirkondades; 

* ELi tagatisega tehingute praeguse piirkondlike eesmärkide süsteemi asendamine 
horisontaalsete kõrgetasemeliste eesmärkidega, mis hõlmavad kõiki välislaenude andmise 
volituse alla kuuluvaid piirkondi. Kõnealused kõrgetasemelised eesmärgid esitatakse 
kavandatud otsuse artiklites ja need hõlmavad selliseid valdkondi nagu kliimamuutused, 
sotsiaalne ja majanduslik infrastruktuur ning kohaliku erasektori areng;

* tegevussuuniste väljatöötamine komisjoni poolt koostöös EIPga ja konsulteerides Euroopa 
välisteenistusega (EEAS). Suunised töötatakse välja iga välislaenude andmise volituse alla 
kuuluva piirkonna jaoks, et EIP meetmete rakendamine oleks paremini kooskõlas 
välislaenude andmise volituse ja ELi piirkondlike strateegiate kõrgetasemeliste 
üldeesmärkidega;

* EIP suutlikkuse suurendamine, et toetada ELi arengueesmärke järgmiste meetmete kaudu: 

*EIP välislaenude andmise volituse aktiveerimine seoses Islandi, Valgevene, Liibüa, Iraagi ja 
Kambodžaga.

2. ETTEPANEKU ÕIGUSLIK KÜLG
Käesolev Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse ettepanek põhineb kahel õiguslikul alusel –
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitel 209 ja 212.

3. MUUDATUSETTEPANEKUD
EIP loodi Rooma lepinguga 1958. aastal Euroopa Liidu pikaajalisi laene andva pangana. EIP 
on eelkõige pank, mis peaks tegutsema tavaliste äri- ja panganduspõhimõtete alusel. EIP 
tegevusstrateegia kohaselt on panga eesmärk: 1) rahastada elujõulisi kapitaliprojekte ning 2) 
laenata eespool nimetatud projektide rahastamiseks kapitaliturgudelt. 

Seda strateegiat silmas pidades on ELi pangale antav tagatis selgelt erand. Tuleks tagada, et 
tagatis ei põhjusta mingeid kõrvalekaldeid EIP tehingute usaldusväärsest finantsjuhtimisest 
ning et pangal endal on äriline sõltumatus rahastatavate projektide hindamisel ja valimisel. 
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Lisaks peavad Euroopa maksumaksjad olema teadlikud liidu eelarvele avalduda võivast 
ohust, mida need sageli väga keerulised rahastamisotsused tekitavad. Samuti tuleks teha 
selgeks, et panga tegevusstrateegiat tuleb austada ning EIP antavate vahendite varjus ei 
eraldataks vahendeid, mis on ette nähtud arenguks. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Lisaks oma põhiülesandele rahastada 
investeeringuid Euroopa Liidus on 
Euroopa Investeerimispank (EIP) 1963. 
aastast alates teinud finantstehinguid 
väljaspool Euroopa Liitu, et toetada 
Euroopa Liidu välispoliitikat. See 
võimaldab ELi eelarvelisi vahendeid, mis 
on kättesaadavad Euroopa Liidu välistele 
piirkondadele, täiendada abisaajate riikide 
kasuks EIP majandusliku tugevusega. 

(1) Lisaks oma põhiülesandele rahastada 
investeeringuid Euroopa Liidus on 
Euroopa Investeerimispank (EIP) 1963. 
aastast alates teinud finantstehinguid 
väljaspool Euroopa Liitu, et toetada 
Euroopa Liidu välispoliitikat. See 
võimaldab ELi eelarvelisi vahendeid, mis 
on kättesaadavad Euroopa Liidu välistele 
piirkondadele, täiendada abisaajate riikide 
kasuks EIP majandusliku tugevusega. 
Liidu välispoliitikat toetavate EIP 
tehingute läbiviimisel tuleb lähtuda 
usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõtetest.

Or. en

Selgitus

Eespool nimetatud volituse alusel läbiviidud tehingud on pangatehinguid, mille tagatiseks on 
Euroopa maksumaksjate raha. Poliitilistest eesmärkidest hoolimata peab otsus sisaldama 
kohustust hallata neid tagatisi ja nendega seotud EIP tehinguid majanduslikult jätkusuutlikul 
ning äriliselt vastutustundlikul viisil.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Eesmärgiga toetada Euroopa Liidu 
välistegevust ja selleks, et võimaldada EIP-
l oma krediidipositsiooni kahjustamata 
rahastada investeeringuid väljaspool 
Euroopa Liitu, on enamikule EIP 
tehingutest ELi välistes piirkondades antud 
komisjoni hallatav ELi eelarvetagatis.

(2) Et võimaldada EIP-l oma 
krediidipositsiooni kahjustamata rahastada 
investeeringuid väljaspool Euroopa Liitu, 
on enamikule EIP tehingutest ELi välistes 
piirkondades antud komisjoni hallatav ELi 
eelarvetagatis.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Summad, mida ELi tagatis katab igas 
piirkonnas, peaksid jätkuvalt kujutama 
endast ELi tagatisega EIP finantstehingute 
ülemmäärasid, mitte EIP jaoks 
kohustuslikke sihtsummasid. 

(7) Summad, mida ELi tagatis katab igas 
piirkonnas, peavad jätkuvalt kujutama 
endast ELi tagatisega EIP finantstehingute 
ülemmäärasid, mitte EIP jaoks 
kohustuslikke sihtsummasid. 

Or. en

Selgitus
Tuleb täpsustada, et osutatud volituste puhul on tegemist ülemmääradega.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Lisaks piirkondlikele ülemmääradele (8) Lisaks piirkondlikele ülemmääradele 
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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 
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.

tuleks aktiveerida 2 miljardi euro suurune 
lisavolitus, et toetada volituse alla
kuuluvaid EIP finantstehinguid. EIP 
võiks panustada oma eriteadmiste ja 
vahenditega koostöös komisjoniga, et 
aidata riigiasutustel ja erasektoril võidelda 
kliimamuutustega ning kasutada 
võimalikult hästi olemasolevat rahastamist. 
Kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohandumise projektide puhul võib EIP 
vahendeid täiendada Euroopa Liidu eelarve 
raames kättesaadavate soodusvahenditega, 
ühendades kliimamuutuste vastu võitlemise 
rahastamiseks ettenähtud toetused ja 
laenud Euroopa Liidu välisabiga tõhusalt ja 
järjekindlalt. Sellega seoses on 
asjakohane, et komisjoni poolt Euroopa 
Parlamendile igal aastal esitatav aruanne 
sisaldaks üksikasjalikku ülevaadet nende 
projektide rahastamiseks kasutatud 
rahalistest vahenditest ja et selles 
määratletaks vabatahtliku volituse 
kohased tagatised ning toetuste ja laenude 
summad. 

Or. en

Selgitus
Tagatisi ja muid rahalisi vahendeid võib ühendada. Seega on väga oluline, et Euroopa 
Parlament saaks igal aastal ülevaate igasugusest käesoleva otsusega seotud rahastamisest.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kliimamuutuste volituse kohaste 
vahendite jaotamine peaks olema paindlik, 
et eraldatud rahalisi vahendeid oleks 
võimalik kasutada võimalikult kiiresti ja
tõhusalt kolmeaastase perioodi jooksul 
aastatel 2011–2013. Kui kõnealune 
kogurahastamine peaks ületama 
eraldatud 2 miljardit eurot, püüavad 

(9) Kliimamuutuste volituse kohaste 
vahendite jaotamine peaks olema paindlik, 
et eraldatud rahalisi vahendeid oleks 
võimalik kasutada võimalikult kiiresti ja 
tõhusalt kolmeaastase perioodi jooksul 
aastatel 2011–2013. 
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komisjon ja EIP tagada volitusega 
hõlmatud piirkondades vahendite 
tasakaalustatud jaotuse, võttes aluseks 
üldvolituse kohased välisabi prioriteedid.

Or. en

Selgitus
Kliimamuutuse volituse ülemmäära ületamine oleks kavandatud otsusega vastuolus. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Lisaks leiti hinnangus, et kuigi
hindamisperioodil (2000–2009) tehtud EIP 
tehingud olid üldiselt kooskõlas Euroopa 
Liidu välispoliitikaga, peaksid Euroopa 
Liidu poliitilised eesmärgid kajastuma 
EIP tegevuses üksikasjalikumalt ja 
struktureeritumalt. 

(10) Hinnangus leiti, et hindamisperioodil
(2000–2009) tehtud EIP tehingud olid 
üldiselt kooskõlas Euroopa Liidu 
välispoliitikaga On asjakohane tagada, et 
tehinguid viiakse läbi majanduslikult 
jätkusuutlikul viisil ja kooskõlas 
usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõtetega. Seega peaks EIP 
välislaenude andmise volitusega hõlmatud 
projektide rakendamisel säilitama tugeva 
sõltumatuse. 

Or. en

Selgitus

EIP peaks käesoleva otsuse kohaste projektide rakendamisel säilitama tugeva otsustusõiguse.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et suurendada volituse 
kooskõlastatust ja keskenduda EIP 

(11) Selleks et suurendada volituse 
kooskõlastatust, tuleks käesoleva otsusega 
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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, 
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.

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 sotsiaalset ja 
majanduslikku infrastruktuuri (eriti 
transport, energia, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Lisaks peaksid EIP finantstehingud 
toetama Euroopa Liidu välistegevuse 
üldpõhimõtteid, millele on osutatud 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 21, st 
demokraatia ja õigusriigi arendamine ja 
tugevdamine ning inimõiguste ja
põhivabaduste austamine, ning aitama 
rakendada rahvusvahelisi 
keskkonnalepinguid, millega Euroopa Liit 

(12) Lisaks peaksid EIP finantstehingud 
toetama Euroopa Liidu välistegevuse 
üldpõhimõtteid, millele on osutatud 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 21, st 
demokraatia ja õigusriigi arendamine ja 
tugevdamine ning põhivabaduste 
austamine, ning aitama rakendada 
rahvusvahelisi keskkonnalepinguid, 
millega Euroopa Liit on ühinenud. 
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on ühinenud. Arenguriikides peaksid EIP 

finantstehingud eelkõige toetama«selliste 
riikide ja eriti kõige ebasoodsamas 
olukorras olevate riikide säästlikku 
majanduslikku, sotsiaalset ja 
keskkonnaalast arengut, nende sujuvat ja 
järkjärgulist integreerumist 
maailmamajandusse, võitlust vaesuse vastu 
ja selliste eesmärkide järgmist, mille 
Euroopa Liit on ÜRO ja muude pädevate 
rahvusvaheliste organisatsioonide raames 
heaks kiitnud. EIP peab osutatud nõuete 
nõuetekohaseks täitmiseks töötama järk-
järgult välja asjakohased vahendid.

Arenguriikides peaksid EIP 
finantstehingud eelkõige toetama selliste 
riikide ja eriti kõige ebasoodsamas 
olukorras olevate riikide säästlikku 
majanduslikku, sotsiaalset ja 
keskkonnaalast arengut, nende sujuvat ja 
järkjärgulist integreerumist 
maailmamajandusse, võitlust vaesuse vastu 
ja selliste eesmärkide järgmist, mille 
Euroopa Liit on ÜRO ja muude pädevate 
rahvusvaheliste organisatsioonide raames 
heaks kiitnud. EIP peab osutatud nõuete 
nõuetekohaseks täitmiseks töötama järk-
järgult välja asjakohased vahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 9

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
keskkonnainfrastruktuur, sealhulgas vesi 
ja kanalisatsioon, säästev transport ja 

(13) EIP peaks käesoleva otsuse alusel
järgima Euroopa arengukonsensuse 
põhimõtteid. Selleks tuleks rakendada mitu 
konkreetset meedet, eelkõige tugevdada 
suutlikkust hinnata projektide sotsiaalseid 
ja arengualaseid tahke, sealhulgas 
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
infrastruktuur, eriti vesi ja kanalisatsioon, 
säästev transport ja kliimamuutuste 
leevendamine ning eelkõige energia. 
Samuti peaks EIP üha enam tugevdama 
meetmeid, mis toetavad tervishoidu ja 
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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.

haridust, tehes vajaduse korral koostööd 
rahvusvaheliste finantsasutuste ja Euroopa 
kahepoolsete finantsasutustega. See eeldab 
juurdepääsu soodusvahenditele ja EIP 
välistegevusele pühendatud piisavatele 
inimressurssidele. Samuti peaks EIP 
tegevus täiendama prioriteete, mis on 
seotud institutsioonide väljaarendamise ja 
sektoripõhiste reformidega. Veel peab EIP 
määratlema projektide arenguaspektide ja 
tulemustega seotud tulemuslikkuse 
näitajad.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Lissaboni lepingu jõustumisega loodi 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja ametikoht, kusjuures kõrge 
esindaja on samal ajal välissuhete 
komisjoni asepresident, et suurendada 
Euroopa Liidu välissuhete mõju ja 
kooskõlastatust. Kõrge esindaja alluvusse 
luuakse Euroopa uus välisteenistus
(EEAS). Viimastel aastatel on Euroopa 
Liidu välissuhete poliitikat ka laiendatud ja 
tugevdatud. See kehtib eelkõige
ühinemiseelse strateegia, Euroopa 
naabruspoliitika, ELi Kesk-Aasia strateegia 
ning Ladina-Ameerika ja Kagu-Aasiaga 
uuendatud partnerluste kohta ning Euroopa 
Liidu strateegiliste partnerluste kohta 
Venemaa, Hiina ja Indiaga. Peale selle on 

(14) Lissaboni lepingu jõustumisega loodi 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja ametikoht, kusjuures kõrge 
esindaja on samal ajal välissuhete 
komisjoni asepresident. Kõrge esindaja 
alluvusse luuakse Euroopa uus 
välisteenistus (EEAS). Viimastel aastatel 
on Euroopa Liidu välissuhete poliitikat ka 
laiendatud. See kehtib ühinemiseelse 
strateegia, Euroopa naabruspoliitika, ELi 
Kesk-Aasia strateegia ning Ladina-
Ameerika ja Kagu-Aasiaga uuendatud 
partnerluste kohta ning Euroopa Liidu 
strateegiliste partnerluste kohta Venemaa, 
Hiina ja Indiaga. Peale selle on Euroopa 
Liidu arengupoliitikat nüüd laiendatud 
kõikidele arenguriikidele. 2007. aastast 
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Euroopa Liidu arengupoliitikat nüüd 
laiendatud kõikidele arenguriikidele. 2007. 
aastast alates on Euroopa Liidu 
välissuhteid toetatud ka uute 
rahastamisvahenditega, st ühinemiseelse 
rahastamisabi (IPA), Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrumendi (ENPI), 
arengukoostöö rahastamisvahendi (DCI), 
demokraatia ja inimõiguste Euroopa 
rahastamisvahendi (EIDHR) ning 
stabiliseerimisvahendiga.

alates on Euroopa Liidu välissuhteid 
toetatud ka uute rahastamisvahenditega, st 
ühinemiseelse rahastamisabi (IPA), 
Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi
(ENPI), arengukoostöö rahastamisvahendi
(DCI), demokraatia ja inimõiguste Euroopa 
rahastamisvahendi (EIDHR) ning 
stabiliseerimisvahendiga.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) EIP tegevus ühinemiseks 
valmistuvates riikides peaks toimuma
ühinemis- ja Euroopa 
partnerluslepingutega kehtestatud 
raamistikus, milles on sätestatud 
prioriteedid iga riigi jaoks ja Kosovo jaoks 
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 
1244 (1999) alusel, et teha edusamme 
Euroopa Liidule lähenemisel, ja milles on 
sätestatud ELi abi raamistik. 
Stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsess 
on Euroopa Liidu poliitiline raamistik 
Lääne-Balkani jaoks. Selle aluseks on
progressiivne partnerlus, kus Euroopa Liit 
pakub stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingute kaudu 
kaubanduskontsessioone, majandus- ja 
finantsabi ning lepingulisi suhteid. IPA 
kaudu osutatav ühinemiseelne finantsabi 
aitab kandidaatriikidel ja potentsiaalsetel 
kandidaatriikidel teha ettevalmistusi ELi 
liikmesriigiks olemisega kaasnevate 
kohustuste ja ülesannete täitmiseks. 
Kõnealune abi toetab reforme, sealhulgas 

(15) EIP tegevus ühinemiseks 
valmistuvates riikides toimub ühinemis- ja 
Euroopa partnerluslepingutega kehtestatud 
raamistikus, milles on sätestatud 
prioriteedid iga riigi jaoks ja Kosovo jaoks 
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 
1244 (1999) alusel, milles on sätestatud 
ELi abi raamistik. Stabiliseerimis- ja 
assotsieerimisprotsess on Euroopa Liidu 
poliitiline raamistik Lääne-Balkani jaoks. 
Selle aluseks on partnerlus, kus Euroopa 
Liit pakub stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingute kaudu 
kaubanduskontsessioone, majandus- ja 
finantsabi ning lepingulisi suhteid. IPA 
kaudu osutatav ühinemiseelne finantsabi 
aitab kandidaatriikidel ja potentsiaalsetel 
kandidaatriikidel teha ettevalmistusi ELi 
liikmesriigiks olemisega kaasnevate 
kohustuste ja ülesannete täitmiseks. 
Kõnealune abi toetab reforme, sealhulgas 
ettevalmistuste tegemist ELi liikmesriigiks 
saamiseks.
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ettevalmistuste tegemist ELi liikmesriigiks 
saamiseks. Selle raames keskendutakse 
institutsioonide väljaarendamisele, 
ühenduse õigustikuga kooskõlastamisele 
ning Euroopa Liidu poliitika 
rakendamiseks ja vahendite kasutamiseks 
vajalike ettevalmistuste tegemisele.

Or. en

Muudatusettepanek 12

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 

(16) EIP tegevus naaberriikides toimub
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. 
Vahemere Liit, idapartnerlus ja Musta 
mere sünergia 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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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.

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 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) EIP tegevus Ladina-Ameerikas peaks 
toimuma Euroopa Liidu, Ladina-Ameerika 
ja Kariibi mere piirkonna riikide 
strateegilise partnerluse raames. Nagu 
rõhutati 2009. aasta septembris komisjoni 
teatises „Euroopa Liit ja Ladina-Ameerika: 
partnerid üleilmsel tasandil”, on Euroopa 
Liidu prioriteedid Ladina-Ameerikaga 
toimuva koostöö valdkonnas piirkondliku 
integratsiooni edendamine ning vaesuse ja 
sotsiaalse ebavõrdsuse kaotamine, et 
toetada säästvat majanduslikku ja 
sotsiaalset arengut. Neid poliitilisi 
eesmärke tuleks edendada, võttes arvesse 
Ladina-Ameerika riikide erinevat 
arengutaset. Kahepoolset dialoogi tuleks 
püüda arendada Euroopa Liidule ja Ladina-
Ameerikale ühist huvi pakkuvates 
valdkondades, kaasa arvatud sellistes 
valdkondades nagu keskkond,
kliimamuutused, suurõnnetuste ohu 

(17) EIP tegevus Ladina-Ameerikas
toimub Euroopa Liidu, Ladina-Ameerika ja 
Kariibi mere piirkonna riikide strateegilise 
partnerluse raames. Nagu rõhutati 2009. 
aasta septembris komisjoni teatises 
„Euroopa Liit ja Ladina-Ameerika: 
partnerid üleilmsel tasandil”, on Euroopa 
Liidu prioriteedid Ladina-Ameerikaga 
toimuva koostöö valdkonnas piirkondliku 
integratsiooni edendamine ning vaesuse 
kaotamine, et toetada säästvat 
majanduslikku ja sotsiaalset arengut. Neid 
poliitilisi eesmärke tuleks edendada, võttes 
arvesse Ladina-Ameerika riikide erinevat 
arengutaset. Kahepoolset dialoogi tuleks 
püüda arendada Euroopa Liidule ja Ladina-
Ameerikale ühist huvi pakkuvates 
valdkondades, kaasa arvatud sellistes 
valdkondades nagu keskkond, 
suurõnnetuste ohu vähendamine ja energia, 
teadus, teadusuuringud, kõrgharidus, 
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vähendamine ja energia, teadus, 
teadusuuringud, kõrgharidus, tehnoloogia 
ja innovatsioon.

tehnoloogia ja innovatsioon.

Or. en

Muudatusettepanek 14

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, 
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.

(18) EIP tegutseb Aasias. 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, 
parandades valitsemist ja suurendades 
poliitilist ning sotsiaalset stabiilsust. 
Töötatakse välja põhimõtted, et ühiselt 
tegeleda selliste üldiste probleemidega 
nagu säästev areng, turvalisus ja stabiilsus, 
valitsemine ning loodus- ja muude 
õnnetuste ennetamine ja neile 
reageerimine.

Or. en
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kesk-Aasiaga loodud uut partnerlust
käsitlev ELi strateegia, mille Euroopa 
Ülemkogu võttis vastu 2007. aasta juunis, 
on tugevdanud piirkondlikku ja 
kahepoolset dialoogi ning Euroopa Liidu 
koostööd Kesk-Aasia riikidega olulistes 
küsimustes, millega kõnealune piirkond 
kokku puutub, nt vaesuse vähendamine, 
säästev areng ja stabiilsus. Strateegia 
rakendamisel on tehtud olulisi edusamme 
sellistes poliitikavaldkondades nagu 
inimõigused, õigusriik, hea valitsemistava 
ja demokraatia, haridus, majandusareng, 
kaubandus ja investeeringud, energia ja 
transport ning keskkond.

(19) Kesk-Aasiaga loodud uut partnerlust
käsitleva ELi strateegia abil, mille Euroopa 
Ülemkogu võttis vastu 2007. aasta juunis, 
on tehtud olulisi edusamme sellistes 
poliitikavaldkondades nagu inimõigused, 
õigusriik, hea valitsemistava ja 
demokraatia, haridus, majandusareng, 
kaubandus ja investeeringud, energia ja 
transport ning keskkond.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) EIP tegevus Lõuna-Aafrikas peaks 
toimuma Euroopa Liidu ja Lõuna-Aafrika 
vahelise riigistrateegia dokumendi raames. 
Strateegiadokumendis määratletud 
peamised valdkonnad on teenuste 
osutamiseks töökohtade loomine ja 
suutlikkuse suurendamine ning sotsiaalne 
ühtekuuluvus. EIP tegevus Lõuna-Aafrikas
täiendas oluliselt komisjoni 
arengukoostöö programmi, nimelt seeläbi, 
et EIP keskendus erasektori toetamisele 
ning investeeringute tegemisele 
infrastruktuuri ja sotsiaalteenuste
(elamumajandus, elektrienergia ja 

(20) EIP tegevus Lõuna-Aafrikas toimub
Euroopa Liidu ja Lõuna-Aafrika vahelise 
riigistrateegia dokumendi raames. 
Strateegiadokumendis määratletud 
peamised valdkonnad on teenuste 
osutamiseks töökohtade loomine ja 
suutlikkuse suurendamine ning sotsiaalne 
ühtekuuluvus. EIP tegevus Lõuna-Aafrikas 
keskendus erasektori toetamisele ning 
investeeringute tegemisele infrastruktuuri 
ja sotsiaalteenuste (elamumajandus, 
elektrienergia ja omavalitsuste 
infrastruktuur) arendamiseks. Lõuna-
Aafrika riigistrateegia dokumendi 
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omavalitsuste infrastruktuur) 
arendamiseks. Lõuna-Aafrika 
riigistrateegia dokumendi vahekokkuvõttes 
on soovitatud luua keskkonnasõbralikke 
töökohti, et tugevdada kliimameetmeid.

vahekokkuvõttes on soovitatud luua 
keskkonnasõbralikke töökohti, et 
tugevdada kliimameetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et suurendada ELi toetuse 
kooskõlastatust asjaomastes piirkondades, 
tuleks vajaduse korral otsida võimalusi EIP 
rahastamistegevuse sidumiseks Euroopa 
Liidu eelarveliste vahenditega (näiteks 
tagatiste, riskikapitali, intressitoetuste ja 
investeeringute kaasrahastamise vormis) 
ning tehnilise abiga projektide 
ettevalmistamisel ja rakendamisel IPA, 
ENPI, stabiliseerimisvahendi, EIDHRi 
ning DCI kaudu. 

(21) Selleks et suurendada ELi toetuse 
kooskõlastatust asjaomastes piirkondades, 
võib vajaduse korral otsida võimalusi EIP 
rahastamistegevuse sidumiseks Euroopa 
Liidu eelarveliste vahenditega (näiteks 
tagatiste, riskikapitali, intressitoetuste ja 
investeeringute kaasrahastamise vormis) 
ning tehnilise abiga projektide 
ettevalmistamisel ja rakendamisel IPA, 
ENPI, stabiliseerimisvahendi, EIDHRi 
ning DCI kaudu. Alati kui EIP-poolsed 
rahastamisvahendid ja muud ELi 
eelarvevahendeid ühendatakse sel viisil, 
tuleb kõigis rahastamisotsustes 
kasutatavad ressursid selgelt määratleda.
Komisjoni poolt Euroopa Parlamendile 
igal aastal esitatavale aruandele tuleb 
lisada nende eelarvevahendite ja 
finantsinstrumentide üksikasjalik 
kirjeldus, mida on kasutatud koos EIP 
rahaliste vahenditega. 

Or. en

Selgitus
On väga oluline, et Euroopa Parlament saaks igal aastal ülevaate käesoleva otsuse kohaselt 
eraldatud rahalistest vahenditest.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kõikidel tasanditel, alates 
strateegilisest kavandamisest kuni projekti 
väljatöötamiseni, tuleb tagada, et EIP 
välisfinantstehingud järgivad ja toetavad 
Euroopa Liidu välispoliitikat ning 
käesolevas otsuses sätestatud 
kõrgetasemelisi eesmärke. Selleks et 
suurendada Euroopa Liidu välistegevuse 
kooskõlastatust, tuleb veelgi edendada 
poliitika- ja strateegiaalast dialoogi 
komisjoni, EEASi ja EIP vahel. Samal 
eesmärgil tuleks suurendada EIP ja 
komisjoni vahelist koostööd ning varajast 
vastastikust teabevahetust tegevustasandil. 
Eriti oluline on, et EIP, komisjon ja 
EEAS vahetaksid vajaduse korral 
arvamusi programmdokumentide 
ettevalmistamise varases etapis, et 
suurendada sünergiat EIP tegevuse ja 
komisjoni rakendatavate meetmete vahel.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

EIP peab käesoleva otsuse kohaste projektide rakendamisel säilitama tugeva otsustusõiguse.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Praktilised meetmed üldvolituse 
eesmärkide ja nende elluviimise 
sidumiseks sätestatakse piirkondlikes 
tegevussuunistes, mille töötab välja 
komisjon koos EIPga, konsulteerides 

(23) Praktilised meetmed üldvolituse 
eesmärkide ja nende elluviimise 
sidumiseks sätestatakse piirkondlikes 
tegevussuunistes, mille töötab välja 
komisjon koos EIPga, konsulteerides 
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vajaduse korral EEASiga poliitilistes 
küsimustes. Kõnealustes suunistes tuleks 
lähtuda ELi laiemast poliitilisest 
raamistikust iga piirkonna jaoks, nendes 
tuleks kajastada Euroopa Liidu 
riigistrateegiaid ja nende eesmärk peaks 
olema tagada, et EIP rahastamistegevus 
täiendab Euroopa Liidu vastavaid 
abipõhimõtteid, -kavu ja -vahendeid eri 
piirkondades. Suunised tuleks esitada 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule koos 
aruandega, mille komisjoni esitab kord 
aastas EIP välislaenude andmise volituse 
kohta.

vajaduse korral EEASiga poliitilistes 
küsimustes. Kõnealustes suunistes tuleks 
lähtuda laiemast poliitilisest raamistikust 
iga piirkonna jaoks, nendes tuleks 
kajastada Euroopa Liidu riigistrateegiaid ja 
nende eesmärk peaks olema tagada, et EIP 
rahastamistegevus täiendab Euroopa Liidu 
vastavaid abipõhimõtteid, -kavu ja -
vahendeid eri piirkondades. Suunised 
tuleks esitada Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule koos aruandega, mille 
komisjoni esitab kord aastas EIP 
välislaenude andmise volituse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) EIP peaks koostöös komisjoniga
koostama mitmeaastase näidisprogrammi 
EIP finantstehingute sõlmimise mahtude 
kohta, et oleks tagatud vajalike tagatisfondi 
eraldiste kavandamine eelarvesse. 
Komisjon peaks kõnealust kava arvesse 
võtma eelarvepädevale institutsioonile 
esitatavas korrapärases eelarveprogrammis.

(24) EIP peaks koostama mitmeaastase 
näidisprogrammi EIP finantstehingute 
sõlmimise mahtude kohta, et oleks tagatud 
vajalike tagatisfondi eraldiste kavandamine 
eelarvesse. Komisjon peaks kõnealust kava 
arvesse võtma eelarvepädevale 
institutsioonile esitatavas korrapärases 
eelarveprogrammis.

Or. en
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Muudatusettepanek 21

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 peab
seejuures konsulteerima EIPga ning 
Euroopa mitme- ja kahepoolsete 
finantsasutustega. Selline platvorm 
edendab jätkuvalt vastastikust usaldust, 
tuginedes eri institutsioonide suhtelistele 
eelistele.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) EIPd tuleks ergutada suurendama 
oma tegevust väljaspool Euroopa Liitu 
ELi tagatist kasutamata, et toetada 
Euroopa Liidu välispoliitika eesmärke, 
eelkõige ühinemiseks valmistuvates 
riikides ja naaberriikides ning 
investeerimisjärgu reitinguga riikides 
teistes piirkondades, kuid ka riikides, 
mille reiting on allapoole 
investeerimisjärku, kui EIP-l on 
asjakohane kolmanda isiku tagatis. EIP 
peaks koostöös komisjoniga töötama välja 

välja jäetud 
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põhimõtted, mille alusel otsustada, kas 
projekti tuleks rahastada ELi tagatisega 
volituse alusel või EIP omal riisikol. 
Sellistes põhimõtetes tuleks eriti arvesse 
võtta asjaomaste riikide ja projektide 
krediidivõimelisust.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) EIP peaks laiendama pakutavate 
uute ja innovaatiliste rahastamisvahendite 
valikut, sealhulgas keskendudes rohkem 
tagatisvahenditele. Lisaks sellele tuleks 
EIPd ergutada andma laene kohalikus 
vääringus ja emiteerima võlakirju 
kohalikel turgudel, tingimusel et 
partnerriigid rakendavad eelkõige 
finantssektoris EIP tegevuse toetamiseks 
vajalikke struktuurireforme ning teisi 
meetmeid.

välja jäetud 

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Tagamaks, et EIP täidab volituse 
nõuded kõikides piirkondades ja 
allpiirkondades, tuleb EIP välistegevuse 
jaoks eraldada piisavalt inim- ja 
finantsressursse. See tähendab eelkõige, 

välja jäetud
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et pangal on piisavalt kapitali, et toetada 
Euroopa Liidu arengukoostöö eesmärke, 
keskenduda rohkem oma tegevuse 
sotsiaalsete, keskkonna- ja arengualaste 
tahkude eelhindamisele ning kontrollida 
projekte rakendamisetapis tõhusalt.

Or. en

Selgitus

EIP peab käesoleva otsuse kohaste projektide rakendamisel säilitama tugeva otsustusõiguse. 
Lisaks tuleb käesoleva otsuse alusel rahastatavaid projekte rakendada rahaliselt 
jätkusuutlikul viisil.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Käesoleva otsuse reguleerimisalasse 
kuuluvate Euroopa Liidu väliste
finantstehingute puhul peaks EIP püüdma
veelgi tõhustada koordineerimist ja 
koostööd rahvusvaheliste finantsasutuste ja 
Euroopa kahepoolsete finantsasutustega, 
sealhulgas vajaduse korral sellistes 
valdkondades nagu sektoripõhiste 
tingimuste täitmine ja menetluse 
vastastikune usaldamine, kaasrahastamise 
kasutamise ja ülemaailmsetes algatustes
(näiteks abi kooskõlastamist ja tõhusust 
edendavad algatused) osalemine. EIP ja 
muude asutuste eespool osutatud
meetmed peavad olema vastastikused ja 
eeldama, et EIP ning muude 
finantsasutuste jõupingutused on 
võrdväärsed, et meetmete rakendamine 
oleks tõhus. Eelkõige on EIP 
finantseeringu idapoolsetes naaber- ja 
partnerriikides, Kesk-Aasias ja Türgis 
rakendamise üksikasjad sätestatud 
komisjoni, EIP ja Euroopa 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga 
kolmepoolses vastastikuse mõistmise 

(29) Käesoleva otsuse reguleerimisalasse 
kuuluvate finantstehingute puhul peaks EIP 
püüdma tõhustada veelgi koordineerimist 
ja koostööd rahvusvaheliste finantsasutuste 
ja Euroopa kahepoolsete finantsasutustega, 
sealhulgas vajaduse korral sellistes 
valdkondades nagu sektoripõhiste 
tingimuste täitmine ja menetluse 
vastastikune usaldamine, kaasrahastamise 
kasutamise ja ülemaailmsetes algatustes
(näiteks abi kooskõlastamist ja tõhusust 
edendavad algatused) osalemine. Need
meetmed peavad olema vastastikused. 
Eelkõige on EIP finantseeringu 
idapoolsetes naaber- ja partnerriikides, 
Kesk-Aasias ja Türgis rakendamise 
üksikasjad sätestatud komisjoni, EIP ja 
Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 
Arengupanga kolmepoolses vastastikuse 
mõistmise memorandumis.
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memorandumis.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) EIP aruandlust ja teabeedastust
komisjonile tuleks suurendada, et 
võimaldada komisjonil kaasata kord aastas 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatavasse aruandesse käesoleva otsuse 
kohased EIP finantstehingud. Kõnealuses 
aruandes tuleks eelkõige hinnata EIP 
finantstehingute vastavust käesolevale 
otsusele, võttes arvesse tegevussuuniseid,
ja sellesse tuleks lisada jaotised 
lisandväärtuse kohta kooskõlas Euroopa 
Liidu poliitikaga, samuti jaotised koostöö 
kohta komisjoni, rahvusvaheliste 
finantsasutuste ja kahepoolsete 
rahastajatega, sealhulgas kaasrahastamise 
kohta. Vajaduse korral tuleks aruandes 
osutada asjaolude olulisele muutumisele, 
mis õigustaks volituse edasist muutmist 
enne selle kehtivusaja lõppu.

(30) EIP aruandlust ja teabeedastust tuleks 
suurendada, et võimaldada komisjonil 
kaasata kord aastas Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule esitatavasse aruandesse 
käesoleva otsuse kohased EIP 
finantstehingud. Kõnealuses aruandes 
tuleks eelkõige hinnata EIP 
finantstehingute vastavust käesolevale 
otsusele ja sellesse tuleks lisada jaotised 
lisandväärtuse kohta ja koostöö kohta 
komisjoni, rahvusvaheliste finantsasutuste 
ja kahepoolsete rahastajatega, sealhulgas 
kaasrahastamise kohta. Vajaduse korral 
tuleks aruandes osutada asjaolude olulisele 
muutumisele, mis õigustaks volituse 
edasist muutmist enne selle kehtivusaja 
lõppu. Aruanne peaks eelkõige sisaldama 
kõigi nende liidu finantsvahendite 
üksikasjalikku kirjeldust, mida 
kasutatakse koos EIP ja muude 
rahastajate antavate vahenditega, andes 
seega detailse ülevaate finantstehingutega 
seotud rahalistest kohustustest.

Or. en

Selgitus
On väga oluline, et Euroopa Parlament saaks igal aastal ülevaate käesoleva otsuse kohaselt 
eraldatud rahalistest vahenditest.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) EIP peaks finantstehinguid jätkuvalt 
tegema EIP kehtestatud eeskirjade ja korra, 
sh asjakohaste kontrollimeetmete ja 
maksudest kõrvalehoidumise vältimiseks 
võetud meetmete kohaselt, kooskõlas
kontrollikoja ja Euroopa Pettustevastase 
Ameti (OLAF) asjaomaste eeskirjade ja
menetlustega,

(31) EIP peab finantstehinguid jätkuvalt 
tegema EIP kehtestatud eeskirjade ja korra
ning kontrollikoja ja Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) asjaomaste 
eeskirjade ja menetluste kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 28

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 
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 

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

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Nii üldvolitust kui kliimamuutuste 
volitust tuleb hallata usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtete kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Piirkondlik integratsioon partnerriikides, 
sealhulgas ühinemiseks valmistuvate 
riikide ja naaberriikide ning ELi 
majanduslik integratsioon, on EIP 
finantstehingute põhieesmärk lõikega 1 
hõlmatud valdkondades.

2. Piirkondlik integratsioon partnerriikides 
on EIP finantstehingute põhieesmärk 
lõikega 1 hõlmatud valdkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu otsus
 Artikkel 3 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

sotsiaalsektorites, näiteks tervishoiu ja 
hariduse valdkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu otsus
 Artikkel 4 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. ELi tagatis katab EIP finantstehinguid 
ainult nendes kõlblikes riikides, kes on 
sõlminud EIP-ga raamlepingu, milles on 
sätestatud selliste tehingute õiguslikud 
tingimused.

3. ELi tagatis peab katma EIP 
finantstehinguid ainult nendes kõlblikes 
riikides, kes on sõlminud EIP-ga 
raamlepingu, milles on sätestatud selliste 
tehingute õiguslikud tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu otsus
 Artikkel 5 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon töötab koos EIPga välja 
käesoleva otsuse kohast EIP 
finantseeringut käsitlevad piirkondlikud 
tegevussuunised. Nende suuniste 
koostamisel konsulteerivad komisjon ja 
EIP vajaduse korral poliitilistes küsimustes 
Euroopa välisteenistusega (EEAS). 
Tegevussuuniste eesmärk on tagada, et EIP 
rahastamistegevusega toetataks ELi 
poliitikat, ja nende aluseks on laiem ELi 
regionaalpoliitika raamistik, mille loovad 
komisjon ja EEAS. Eelkõige tagatakse 
tegevussuunistega, et EIP 
rahastamistegevus täiendab Euroopa Liidu 
vastavaid abipõhimõtteid, -kavu ja -

1. Komisjon töötab koos EIPga välja 
käesoleva otsuse kohast EIP 
finantseeringut käsitlevad piirkondlikud 
tegevussuunised. Nende suuniste 
koostamisel võivad komisjon ja EIP 
vajaduse korral konsulteerida poliitilistes 
küsimustes Euroopa välisteenistusega
(EEAS). Tegevussuuniste eesmärk on 
tagada, et EIP rahastamistegevusega 
toetataks ELi poliitikat, ja nende aluseks on 
laiem ELi regionaalpoliitika raamistik, 
mille loovad komisjon ja EEAS. Eelkõige 
tagatakse tegevussuunistega, et EIP 
rahastamistegevus täiendab Euroopa Liidu 
vastavaid abipõhimõtteid, -kavu ja -
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vahendeid eri piirkondades, võttes arvesse 
Euroopa Parlamendi resolutsioone ning 
nõukogu otsuseid ja järeldusi. Komisjon 
teavitab kehtestatud suunistest Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu. EIP määratleb 
tegevussuunistes sätestatud raamistikus 
vastavad rahastamisstrateegiad ja tagab 
nende rakendamise.

vahendeid eri piirkondades, võttes arvesse 
Euroopa Parlamendi resolutsioone ning 
nõukogu otsuseid ja järeldusi. Komisjon 
teavitab kehtestatud suunistest Euroopa
Parlamenti ja nõukogu. EIP määratleb 
tegevussuunistes sätestatud raamistikus 
vastavad rahastamisstrateegiad ja tagab 
nende rakendamise.

Or. en

Muudatusettepanek 34

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. EIP peab analüüsima 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 
jätkusuutlikke projekte.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral tuleb hinnata ka seda, 
kuidas EIP finantseeringu saajate 
suutlikkust saab projekti olelustsükli 
jooksul tehnilise abi kaudu suurendada.

Vajaduse korral hinnatakse ka seda, 
kuidas EIP finantseeringu saajate 
suutlikkust saab projekti olelustsükli 
jooksul tehnilise abi kaudu suurendada.
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Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EIP rahastamistegevuse ja ELi 
eelarveliste vahendite koosmõju
suurendamiseks parandatakse EIP 
välistegevuse kooskõla Euroopa Liidu 
välispoliitika eesmärkidega; eelkõige 
kehtestatakse selleks artiklis 5 osutatud 
tegevussuunised, peetakse korrapäraselt 
süstemaatilist dialoogi ja korraldatakse 
varajast teabevahetust järgmistes 
küsimustes:

1. EIP rahastamistegevuse ja ELi 
eelarveliste vahendite koosmõju
suurendab EIP välistegevuse kooskõla 
Euroopa Liidu välispoliitika eesmärkidega; 
eelkõige kehtestatakse selleks artiklis 5 
osutatud tegevussuunised, peetakse 
korrapäraselt süstemaatilist dialoogi ja 
korraldatakse varajast teabevahetust 
järgmistes küsimustes:

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui see on asjakohane, teeb EIP üha 
enam finantstehinguid koostöös muude 
rahvusvaheliste finantsasutuste või 
Euroopa kahepoolsete finantsasutustega, et 
suurendada koostoimet, koostööd ja 
tõhusust ning tagada mõistlik riskide 
jagamine ja ühtsed tingimused projektidele 
ja sektoritele.

1. Kui see on asjakohane, teeb EIP üha 
enam finantstehinguid koostöös muude 
rahvusvaheliste finantsasutuste või 
Euroopa kahepoolsete finantsasutustega, et 
suurendada koostoimet, koostööd ja 
tõhusust ning tagada usaldusväärne ja
mõistlik riskide jagamine ja ühtsed 
tingimused projektidele ja sektoritele.

Or. en
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Riigiga sõlmitud või riigi tagatisega EIP 
finantstehingute ja EIP muude 
finantstehingute puhul, mis on sõlmitud 
piirkondlike või kohalike omavalitsustega 
või riigi omanduses ja/või kontrolli all 
olevate ettevõtjate või asutustega, kui 
nende EIP muude finantstehingute puhul 
on EIP teinud asjaomase riigi krediidiriski 
arvesse võttes vajaliku krediidiriski 
hindamise, katab ELi tagatis kõik EIP-l 
saada olevad laekumata maksed („täielik 
tagatis”).

1. Riigiga sõlmitud või riigi tagatisega EIP 
finantstehingute ja EIP muude 
finantstehingute puhul, mis on sõlmitud 
piirkondlike või kohalike omavalitsustega 
või riigi omanduses ja/või kontrolli all 
olevate ettevõtjate või asutustega, kui 
nende EIP muude finantstehingute puhul 
on EIP teinud asjaomase riigi krediidiriski 
arvesse võttes vajaliku krediidiriski 
hindamise, peab ELi tagatis katma kõik 
EIP-l saada olevad laekumata maksed
(„täielik tagatis”).

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EIP töötab koostöös komisjoniga välja 
selged ja läbipaistvad jaotuspõhimõtted, 
mille alusel teha otsus rahastamise vormi 
üle selliste tehingute puhul, mis on 
kõlblikud nii ELi tagatise jaoks kui ka 
rahastamiseks EIP omal riisikol.

4. EIP töötab välja selged ja läbipaistvad 
jaotuspõhimõtted, mille alusel teha otsus 
rahastamise vormi üle selliste tehingute 
puhul, mis on kõlblikud nii ELi tagatise 
jaoks kui ka rahastamiseks EIP omal 
riisikol.

Or. en
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon esitab käesoleva otsuse 
kohaselt teostatud EIP finantstehingute 
kohta kord aastas aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Aruandes 
antakse hinnang projekti, sektori, riigi ja 
piirkonna tasandil tehtud EIP 
finantstehingute kohta, samuti EIP 
finantstehingute kaudu Euroopa Liidu 
välispoliitika eesmärkide ja strateegiliste 
eesmärkide täitmiseks antud panuse kohta. 
Aruandes hinnatakse eelkõige EIP 
finantstehingute vastavust käesolevale 
otsusele, võttes arvesse artiklis 5 osutatud 
tegevussuuniseid, ja sellesse lisatakse 
jaotised Euroopa Liidu poliitiliste 
eesmärkide saavutamisse antud
lisandväärtuse kohta, samuti jaotised 
koostöö kohta komisjoni, rahvusvaheliste 
finantsasutuste ja kahepoolsete asutustega, 
sealhulgas kaasrahastamise kohta.

1. Komisjon esitab käesoleva otsuse 
kohaselt teostatud EIP finantstehingute 
kohta kord aastas aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Aruandes 
antakse hinnang projekti, sektori, riigi ja 
piirkonna tasandil tehtud EIP 
finantstehingute kohta, samuti EIP 
finantstehingute kaudu Euroopa Liidu 
välispoliitika eesmärkide ja strateegiliste 
eesmärkide täitmiseks antud panuse kohta. 
Aruandes hinnatakse eelkõige EIP 
finantstehingute vastavust käesolevale 
otsusele, võttes arvesse artiklis 5 osutatud 
tegevussuuniseid, ja sellesse lisatakse 
jaotised lisandväärtuse kohta, samuti 
jaotised koostöö kohta komisjoni, 
rahvusvaheliste finantsasutuste ja 
kahepoolsete asutustega, sealhulgas 
kaasrahastamise kohta. Aruanne sisaldab 
eelkõige kõigi nende liidu 
finantsvahendite üksikasjalikku 
kirjeldust, mida kasutatakse koos EIP ja 
muude rahastajate antavate vahenditega, 
andes seega detailse ülevaate käesoleva 
otsuse alusel tehtavate finantstehingutega 
seotud rahalistest kohustustest.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni aruandluskohustuse 
täitmiseks ja Euroopa Kontrollikoja 
taotluse täitmiseks esitab EIP komisjonile 

3. Komisjoni aruandluskohustuse 
täitmiseks ja Euroopa Kontrollikoja 
taotluse täitmiseks peab EIP esitama
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iga EIP finantstehingu kohta statistilised, 
finants- ja raamatupidamisandmed ning 
audiitori otsuse EIP finantstehingute jäägi 
kohta.

komisjonile iga EIP finantstehingu kohta 
statistilised, finants- ja 
raamatupidamisandmed ning audiitori 
otsuse EIP finantstehingute jäägi kohta.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjoni raamatupidamise jaoks ja 
täieliku tagatisega kaetud riskidest 
teatamiseks esitab EIP komisjonile 
riskihinnangut ja reitingut käsitleva teabe 
muude laenusaajate või tagatise saanud 
võlgnike kui riikidega sõlmitud EIP 
finantstehingute kohta.

4. Komisjoni raamatupidamise jaoks ja 
täieliku tagatisega kaetud riskidest 
teatamiseks peab EIP esitama komisjonile 
riskihinnangut ja reitingut käsitleva teabe 
muude laenusaajate või tagatise saanud 
võlgnike kui riikidega sõlmitud EIP 
finantstehingute kohta.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punktile D järgnev lõige 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIP juhtorganid võivad otsustada jagada 
üldvolituse piirkondlike ülemmäärade 
piires kuni 10 % piirkondlike ülemmäärade 
summast ümber indikatiivsete 
vaheülemmäärade vahel.

EIP juhtorganid võivad otsustada jagada 
üldvolituse piirkondlike ülemmäärade 
piires kuni 20 % piirkondlike ülemmäärade 
summast ümber indikatiivsete 
vaheülemmäärade vahel.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu otsus
 II lisa – A punkt – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kandidaatriigid 
Horvaatia, Türgi, endine Jugoslaavia 
Makedoonia Vabariik. 

1. Kandidaatriigid 
Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia 
Vabariik. 

Or. en
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Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt B – alapunkt 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ida-Euroopa, Taga-Kaukaasia ja 
Venemaa
Ida-Euroopa: Moldova Vabariik, Ukraina, 
Valgevene; 
Taga-Kaukaasia: Armeenia, Aserbaidžaan, 
Gruusia; 
Venemaa.

2. Ida-Euroopa, Taga-Kaukaasia ja 
Venemaa
Ida-Euroopa: Moldova Vabariik, Ukraina, 
Valgevene; 
Taga-Kaukaasia: Armeenia, Aserbaidžaan, 
Gruusia; 
Venemaa (sealhulgas Kaliningrad).

Or. en


