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_____________________________________________________________

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liidu ambitsioonikas 
välisinvesteeringute kava on vajalik 
selleks, et rände algpõhjuste 
kõrvaldamiseks toetada investeerimise 
alustamist Aafrikas ja ELi naabruspoliitika 
riikides, edendada jätkusuutliku arengu 
eesmärkide saavutamist vastavalt ÜRO 
säästva arengu tegevuskavale aastani 2030 
(edaspidi „säästva arengu tegevuskava 
2030“) ja täita hiljuti läbi vaadatud 
Euroopa naabruspoliitika raames võetud 
kohustused. Lisaks peaks kava aitama 
kaasa kliimamuutusi käsitleva Pariisi 
kokkuleppe (COP 21) täitmisele.

(1) Liidu ambitsioonika 
välisinvesteeringute kava eesmärk on 
toetada investeerimise alustamist Aafrikas 
ja ELi naabruspoliitika riikides, aidata 
kaasa kestliku arengu eesmärkide 
saavutamisele vastavalt ÜRO kestliku 
arengu tegevuskavale aastani 2030 
(edaspidi „kestliku arengu 
tegevuskava 2030“), eelkõige vaesuse 
kaotamisele, ning hiljuti läbi vaadatud 
Euroopa naabruspoliitika raames võetud 
kohustuste täitmisele. Aafrikasse ja liidu 
naabruspoliitika riikidesse investeerimine 
aitab tegeleda rändesurvega, mille 
põhjuseks on vaesus, konfliktid, 
ebastabiilsus, mahajäämus, ebavõrdsus, 
inimõiguste rikkumised, rahvastiku kasv, 
töö- ja majanduslike võimaluste 
puudumine ning kliimamuutused, ning 
täiendab kolmandate riikidega loodud 
partnerlusraamistikke. Lisaks peaks 
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välisinvesteeringute kava aitama kaasa 
kliimamuutusi käsitleva Pariisi kokkuleppe 
(COP 21) täitmisele.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Välisinvesteeringute kava peaks 
hõlmama ka Euroopa Liidu kohustusi 
Addis Abeba tegevuskava raames, mis 
käsitleb arengu rahastamist. Samuti peaks 
see võimaldama Euroopa investoritel ja 
eraõiguslike äriühingutel, sealhulgas 
väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel, 
tulemuslikumalt osaleda partnerriikide 
jätkusuutlikus arengus.

(2) Välisinvesteeringute kava peaks 
hõlmama ka Euroopa Liidu kohustusi 
Addis Abeba tegevuskava raames, mis 
käsitleb arengu rahastamist, ning arengu 
tõhususe põhimõtteid ja 
poliitikavaldkondade arengusidusust, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu 
toimimise lepingu (edaspidi „ELi 
toimimise leping“) artiklis 208. Samuti 
peaks see võimaldama investoritel ja 
eraõiguslikel äriühingutel, eeskätt mikro-, 
väikestel ja keskmise suurusega 
ettevõtjatel, tulemuslikumalt panustada 
partnerriikide kestlikku arengusse 
kooskõlas liidu arengu- ja 
naabruspoliitikaga. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) EFSD peaks aitama kaasa kestliku 
arengu tegevuskava 2030 rakendamisele, 
milles tunnistatakse, et rahvusvaheline 
ränne on mitmemõõtmeline tegelikkus, 
mis on keskse tähtsusega päritolu-, 
transiidi- ja sihtriikide arengu jaoks ning 
vajab sidusaid ja ulatuslikke meetmeid, 
rõhutades samas rändajate potentsiaali 
panustada kaasavasse majanduskasvu ja 
kestlikku arengusse.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) See on kooskõlas liidu üldise välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegiaga, milles 
käsitletakse selliseid probleeme nagu ränne 
ja ELi välispoliitika vastupanuvõime, et 
tagada sidusus ja sünergia Euroopa arengu- 
ja naabruspoliitikaga.

(3) See on kooskõlas liidu üldise välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegiaga, milles 
käsitletakse selliseid probleeme nagu ränne 
ja ELi välispoliitika vastupanuvõime, et 
tagada liidu välispoliitika täielik sidusus 
arengupoliitika eesmärkidega ning 
sünergia Euroopa arengu- ja 
naabruspoliitikaga. See on samuti 
kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga ja rahvusvahelise 
inimõigustealase õigusega, tagades 
inimõigustel põhineva käsitluse ning 
tegeledes samas sundrände ja 
ebaseadusliku rände probleemidega.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Välisinvesteeringute kava raames 
tuleks ette näha ühtne rahastamispakett, 
millest rahastatakse investeerimise 
alustamist neis Aafrika riikides, kes on 
kirjutanud alla 23. juunil 2000 Cotonous 
ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja 
Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma 
liikmete ning teiselt poolt Euroopa 
Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel 
sõlmitud partnerluslepingule,22 ning 
naabruspoliitikaga hõlmatud riikides, et 
edendada majanduskasvu ja luua 
töökohti, suurendada vastastikust 
täiendavust, pakkuda innovaatilisi tooteid 
ja kaasata erasektori vahendeid.

(4) Välisinvesteeringute kava osaks 
olevas Euroopa Kestliku Arengu Fondis 
(EFSD) tuleks ette näha ühtne 
rahastamispakett, millest rahastatakse ja 
mis tõmbab ligi investeeringuid, et 
soodustada kestlikku ja kaasavat 
majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning 
edendada partnerriikide 
sotsiaalmajanduslikku vastupanuvõimet, 
suurendades samas vastastikust 
täiendavust, kõrvaldades turutõrkeid ja 
ebaoptimaalseid investeerimisolukordi 
ning kaasates erasektori vahendeid. EFSD 
toimingud peaksid olema selgelt eraldatud 
muust toetusest ja seda täiendama, 
eelkõige Euroopa Investeerimispanga 
(edaspidi „EIP“) välislaenude andmise 
volituse alusel tehtavate toimingute, 
majandusliku vastupanuvõime algatuse ja 
AKV riikide investeerimisrahastu osas. 
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EFSD toimingud peaksid täiendama ka 
muude abikõlblike finantsasutuste 
olemasolevaid meetmeid ja hõlmama 
investeeringutealaseid lünki, mida need 
praegu ei suuda täita.

__________________
22 EÜT L 317, 15.12.2000, viimati 
muudetud ELT L 287, 4.11.2010.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Erasektori kaasamisel EFSD kaudu 
toimuvasse liidu koostöösse 
partnerriikidega peaks olema arengule 
täiendav ja mõõdetav mõju, ilma et see 
moonutaks turgu, ning see peaks olema 
kulutõhus, tuginema vastastikusele 
vastutusele ning riskide ja kulude 
jagamisele. Sellise kaasamise puhul tuleks 
järgida rahvusvaheliselt kokkulepitud 
suuniseid ja põhimõtteid, sh 
vastutustundlike investeeringute 
põhimõtteid ja ÜRO äritegevuse ja 
inimõiguste juhtpõhimõtteid ning 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) suuniseid 
hargmaistele ettevõtjatele.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4b) EFSD peaks edendama 
inimväärsete töökohtade loomist, 
majanduslikke võimalusi ja ettevõtlust 
ning keskkonnasäästlikku ja kaasavat 
majanduskasvu, pöörates erilist 
tähelepanu soolisele võrdõiguslikkusele 
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ning naiste ja noorte mõjuvõimu 
suurendamisele kooskõlas liidu soolise 
võrdõiguslikkuse tegevuskavaga aastateks 
2016–2020, tugevdades seejuures 
õigusriigi põhimõtet, head valitsemistava, 
inimõigusi ning loodusvarade võrdset 
kättesaadavust ja kasutamist.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Selleks et täita ELi poliitilisi 
kohustusi seoses taastuvenergia, 
energiatõhususe ning kliimamuutuste 
leevendamise ja nendega kohanemisega, 
tuleks vähemalt 35 % EFSD kaudu 
eraldatud vahenditest ette näha nende 
sektoritega täielikult seotud rahastamis- 
ja investeerimistoimingutele, aidates 
seeläbi kaasa kliimamuutusi käsitleva 
Pariisi kokkuleppe rakendamisele.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4d) Käesoleva määruse kohased 
meetmed tuleks kavandada nii, et need 
oleksid kooskõlas OECD arenguabi 
komitee kehtestatud ametliku arenguabi 
kriteeriumidega, võttes arvesse erasektori 
arengu eripärasid, ning et ametlik 
arenguabi keskenduks vähim arenenud 
riikidele, et suunata lähitulevikus 50 % 
liidu ametlikust arenguabist vähim 
arenenud riikidesse.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4e) Tehniline abi partnerriikidele peaks 
moodustama välisinvesteeringute kava 
teise samba. Komisjon peaks sellega 
seoses abi andmist tõhustama, et aidata 
partnerriikidel investeeringuid ligi 
tõmmata, valmistades selleks projekte 
paremini ette ja edendades neid, töötades 
välja suuremal hulgal pankadele sobivaid 
projekte ja tutvustades neid 
rahvusvaheliste investorite ringile. Luua 
tuleks avalikult kättesaadava ja 
kasutajasõbraliku andmebaasina toimiv 
projektide veebiportaal, mis annaks iga 
projekti kohta asjakohast teavet.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4f) Investeerimiskliima ja üldise 
poliitilise keskkonna parandamine 
partnerriikides peaks moodustama 
välisinvesteeringute kava kolmanda 
samba. Arvestades liidu olemasolevaid 
poliitilisi suhteid partnerriikidega, peaksid 
komisjon ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
(edaspidi „kõrge esindaja“) hoidma ülal 
poliitikadialooge, mille eesmärk on 
arendada õigusraamistikke, poliitikat ja 
institutsioone, mis edendavad 
majanduslikku stabiilsust, kestlikku 
investeerimist ja kaasavat 
majanduskasvu. Nendes 
poliitikadialoogides tuleks muu hulgas 
käsitleda võitlust korruptsiooni, 
organiseeritud kuritegevuse ja 
ebaseaduslike rahavoogude vastu, head 
valitsemistava, kohalike turgude 
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kaasamist, ettevõtluse ja kohaliku 
ärikeskkonna edendamist, inimõiguste ja 
õigusriigi põhimõtte austamist ning 
sootundlikku poliitikat.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Jätkusuutliku Arengu 
Fondi (EFSD) koosseisu peaksid kuuluma 
piirkondlikud investeerimisplatvormid, kus 
on ühendatud senistest segarahastutest ja 
EFSD tagatisest saadav rahastus. 
Olemasolevad Aafrika segarahastud on 
asutatud komisjoni otsusega C(2015) 
5210 ja naabruspoliitikaga hõlmatud 
riikide segarahastud komisjoni 
rakendusotsusega C(2016) 3436. Igal 
piirkondlikul platvormil peaks olema 
tegevjuhatus, kes abistab komisjoni 
piirkondlike ja valdkondlike 
investeeringueesmärkide väljatöötamisel 
ning piirkondlike, valdkondlike ja 
temaatiliste investeerimissuundade 
kindlaksmääramisel, sõnastab arvamusi 
segarahastamiskavade kohta ning avaldab 
arvamusi EFSD tagatise kasutamise kohta 
vastavalt kindlaksmääratud 
investeerimissuundadele.

(5) EFSD koosseisu peaksid kuuluma 
piirkondlikud investeerimisplatvormid, kus 
on ühendatud senistest segarahastutest ja 
EFSD tagatisest saadav rahastus. 
Piirkondlikud investeerimisplatvormid 
tuleks luua komisjoni otsustega loodud 
olemasolevate segarahastute muutmise 
kaudu. Kõigepealt tuleks luua 
piirkondlikud investeerimisplatvormid 
Aafrika ja naabruspoliitika riikide jaoks. 
EFSD geograafilist kohaldamisala peaks 
olema võimalik laiendada delegeeritud 
õigusaktiga. Igal piirkondlikul 
investeerimisplatvormil peaks olema 
tegevjuhatus, kes abistab komisjoni 
piirkondlike ja valdkondlike 
investeeringueesmärkide ning piirkondlike, 
valdkondlike ja temaatiliste 
investeerimissuundade kindlaksmääramisel 
ja jälgimisel, sõnastab arvamusi 
segarahastamiskavade kohta ning avaldab 
arvamusi EFSD tagatise kasutamise kohta 
vastavalt kindlaksmääratud 
investeerimissuundadele.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Võttes arvesse segarahastamise 
kasutamist liidu välistegevuses käsitlevaid 
kontrollikoja järeldusi1a, milles rõhutati, 
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et peaaegu poolte kontrollitud projektide 
puhul ei olnud piisavalt tõendeid, mille 
alusel võiks toetusi õigustatuks pidada, 
ning täheldati, et paljudel juhtudel oleks 
võinud investeeringuid teha ka ilma liidu 
toetuseta, tuleb pidada äärmiselt oluliseks, 
et segarahastamist kasutataks ainult siis, 
kui komisjon suudab selgelt tõendada 
selle lisaväärtust.
____________
1a Euroopa Kontrollikoja eriaruanne 
nr 16/2014 „ELi välispoliitika toetamise 
eesmärgil toimuva piirkondlike 
investeerimisrahastute 
toetusprogrammide ja 
finantseerimisasutuste laenude 
ühendamise mõjusus“.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5b) EFSD peaks kogu oma võimekuse 
ulatuses pühenduma abi saavates riikides 
täielikult kõikide rahastamis- ja 
investeerimistegevustes osalejate 
inimõiguste ja võrdse kohtlemise 
edendamisele ja austamisele.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Lisaks sellele peaks EFSD toimima 
ühtse kontaktpunktina, kuhu saavad 
ettepanekuid esitada finantsasutused ja 
muud avaliku ja erasektori investorid 
ning mis pakub erinevat laadi rahalist 
toetust toetuskõlblikele investeeringutele. 
EFSD tagatise peaks andma EFSD 

välja jäetud
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tagatisfond. EFSD peaks investeeringute 
toetamiseks ja erasektori kaasamiseks 
kasutama uuenduslikke 
rahastamisvahendeid.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) EFSD tegevuse koordineerimise ja 
kooskõlastamise Euroopa 
Investeerimispangale (edaspidi „EIP“) 
[vastuvõtmisel oleva] otsusega antud 
välislaenude andmise mandaadi, 
sealhulgas Euroopa Investeerimispanga 
vastupanuvõime algatuse ja AKV riikide 
investeerimisrahastuga23 peaks tagama 
EFSD strateegianõukogu.

(7) Tuleks luua EFSD 
strateegianõukogu, et toetada komisjoni 
strateegiliste suuniste ja üldiste 
investeerimiseesmärkide kehtestamisel 
ning investeerimissuundade asjakohase ja 
mitmekülgse geograafilise ja temaatilise 
kaetuse tagamisel. Strateegianõukogu 
peaks toetama üldist koordineerimist, 
täiendavust ja sidusust piirkondlike 
investeerimisplatvormide vahel, 
välisinvesteeringute kava kolme samba 
vahel, välisinvesteeringute kava ja liidu 
muude rändealaste algatuse vahel ning 
liidu välistegevuse rahastamisvahendite ja 
usaldusfondidega, EIP välislaenude 
andmise volitusega, sealhulgas EIP 
vastupanuvõime algatusega ja AKV 
riikide investeerimisrahastuga23.

__________________ __________________
23 Cotonou lepingu II lisa. 23 Cotonou lepingu II lisa.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Strateegianõukogu peaks komisjoni 
abistama strateegiliste suuniste ja 
investeeringute üldeesmärkide 
kindlaksmääramisel ja osalema 
piirkondlike platvormide tegevuse 
koordineerimisel ja ühitamisel. See peaks 

(8) Strateegianõukogu peaksid ühiselt 
juhtima komisjon ning kõrge esindaja, et 
tagada järjepidevus ja kooskõla liidu 
välispoliitika eesmärkidega, eelkõige 
peamiste liidu arengueesmärkidega, 
olemasolevate strateegiate ja 
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tagama erinevate välistegevuse vahendite 
vastastikuse täiendavuse. 
Strateegianõukogu peaksid ühiselt 
juhtima komisjon ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja, kes 
tagavad järjepidevuse ja kooskõla liidu 
välispoliitika eesmärkidega ning ELi ja 
kolmandate riikide 
partnerlusraamistikega.

instrumentidega, kolmandate riikidega 
loodud partnerlusraamistikega ja liidu 
muude jõupingutustega rände algpõhjuste 
käsitlemisel, ning täita 
poliitikavaldkondade arengusidususega 
seotud kohustusi. Euroopa Parlament 
peaks osalema strateegianõukogus alalise 
vaatlejana, et täita oma õigust ja 
kohustust kontrollida EFSD rakendamist.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8a) Komisjon ja EIP peaksid sõlmima 
lepingu, milles täpsustatakse EFSD 
tagatise haldamisel tehtava koostöö 
tingimused, ning esitama selle lepingu 
strateegianõukogule.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8b) EFSD peaks toimima ühtse 
kontaktpunktina, kuhu saavad 
rahastamisettepanekuid esitada 
finantsasutused ja muud avaliku ja 
erasektori investorid ning mis pakub 
erinevat laadi rahalist toetust 
toetuskõlblikele investeeringutele, mis 
aitavad saavutada kestlikku ja kaasavat 
majanduslikku, sotsiaalset ja 
keskkondlikku arengut. EFSD tagatist 
peaks toetama EFSD tagatisfond.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8c) EFSD peaks tegelema 
erainvesteeringute kitsaskohtadega ja 
võtma kasutusele innovaatilisi vahendeid, 
et toetada investeeringuid ja hõlbustada 
eelkõige kohalike äriühingute ning 
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate juurdepääsu kodu- ja 
välismaiste investorite poolt pakutavale 
rahastamisele, keskendudes 
valdkondadele, mis võivad aidata 
saavutada kestliku arengu tulemusi, ning 
edendades Euroopa äriühingute 
kaasamist.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8d) EFSD tagatist ei tohiks kasutada 
suurte taristuprojektide rahastamiseks, 
mis mõjutavad vähe töökohtade loomist 
ning mille kulude ja tulude suhe muudab 
investeeringud jätkusuutmatuks. EFSD 
tagatisega tuleks rahastada üksnes 
projekte, mille rakendamine ei ole 
sõltumatu ja põhjaliku eelhindamise ning 
piisava kulude-tulude analüüsi põhjal 
keskkonna, rahalisest ja sotsiaalsest 
seisukohast vastuoluline.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8e)  Euroopa Liidu delegatsioonid 
partnerriikides peaksid edendama 
juurdepääsu EFSD-le ja selle kohta 
aktiivselt teavet edastama ning 
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parandama vastavates riikides sidusust 
EFSD tagatise kasutamise, piirkondlike 
investeerimisplatvormide raames 
segarahastuse kasutamise, parandatud 
sihipärase tehnilise abi osutamise ja 
poliitikadialoogide vahel.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) EFSD tagatis tuleks anda kõlblike 
vastaspoolte rahastamis- ja 
investeerimistoimingutele või 
tagatisinstrumentidele algseks 
investeerimisperioodiks kuni 31. 
detsembrini 2020.

(9) EFSD tagatis tuleks anda kõlblike 
vastaspoolte rahastamis- ja 
investeerimistoimingutele või 
tagatisinstrumentidele algseks 
investeerimisperioodiks kuni 
31. detsembrini 2020, vajaduse korral 
pikendamise võimalusega.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a)  EFSD tagatist tuleks hallata nii, et 
kõlblikele vastaspooltele oleksid tagatud 
võrdsed võimalused, et ei tekiks huvide 
konflikte ja et see oleks tõhus, võttes 
nõuetekohaselt arvesse eesmärki kaasata 
investeeringute rahastamisse erasektori 
vahendeid ja suurendada vastastikust 
täiendavust.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et suurendada EFSD tagatise (14) Selleks et suurendada EFSD tagatise 
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mõju asjaomase piirkonna vajadusi silmas 
pidades, peaks liikmesriikidel olema 
võimalus valida, kas pakkuda oma toetust 
tagatise või rahana. Toetuse võib 
sihtotstarbeliselt ette näha mõnele 
piirkonnale, sektorile või 
investeerimissuunale.

mõju asjaomase piirkonna vajadusi silmas 
pidades, peaks liikmesriikidel ja EFTA 
riikidel olema võimalus valida, kas 
pakkuda oma toetust tagatise või rahana. 
Toetuse võib sihtotstarbeliselt ette näha 
mõnele piirkonnale või olemasolevale 
investeerimissuunale.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kuna EAFi vahendeid tuleb kasutada 
11. Euroopa Arengufondi25 (EAF) 
tingimustele vastavate riikide jaoks, tuleb 
kogu EFSD tagatiste rakendusperioodiks 
tagatiskatteks eraldada vähemalt 400 000 
000 eurot. EFSD tagatis peaks muutuma 
kättesaadavaks alles siis, kui 11. EAFi 
vahenditest on EFSD tagatisfondile 
eraldatud 400 000 000 eurot.

(15) Kuna EAFi vahendeid tuleb kasutada 
11. Euroopa Arengufondi25 (EAF) 
tingimustele vastavate riikide jaoks, tuleb 
kogu EFSD tagatiste rakendusperioodiks 
tagatiskatteks eraldada vähemalt 
400 000 000 eurot. EFSD tagatis peaks 
muutuma kättesaadavaks alles siis, kui 
11. EAFi vahenditest EFSD tagatisfondile 
400 000 000 euro eraldamine on 
kinnitatud. Kuna kasutatakse EAFi 
vahendeid, peaks EFSD tagatis hõlmama 
investeeringuid sellistes valdkondades, 
kust algsed vahendid on ümber suunatud. 
Lubadustest tagada, et EAFi raha saab 
kasutada ametliku arenguabi andmiseks, 
ja OECD arenguabi komitee tulevastest 
otsustest erasektori rahastamisvahendite 
kohta tuleks kinni pidada.

__________________ __________________
25 Sisekokkulepe nõukogus kokku tulnud 
liikmesriikide valitsuste esindajate vahel 
Euroopa Liidu abi rahastamise kohta 
mitmeaastase finantsraamistiku (2014–
2020) alusel vastavalt AKV–ELi 
partnerluslepingule ning finantsabi 
eraldamise kohta nendele ülemeremaadele 
ja -territooriumidele, mille suhtes 
kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu neljandat osa (ELT L 210, 
6.8.2013, lk 1).

25 Sisekokkulepe nõukogus kokku tulnud 
liikmesriikide valitsuste esindajate vahel 
Euroopa Liidu abi rahastamise kohta 
mitmeaastase finantsraamistiku (2014–
2020) alusel vastavalt AKV–ELi 
partnerluslepingule ning finantsabi 
eraldamise kohta nendele ülemeremaadele 
ja -territooriumidele, mille suhtes 
kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu neljandat osa (ELT L 210, 
6.8.2013, lk 1).
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15a) Kuna kasutatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 
nr 232/20141a loodud Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendi 
vahendeid, tuleks investeeringuteks 
naabruspoliitika partnerriikidesse 
eraldada kogu EFSD tagatise 
rakendusperioodi jooksul vähemalt 
100 000 000 euro suurune EFSD tagatis.
___________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) 
nr 232/2014, millega luuakse Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahend 
(ELT L 77, 15.3.2014, lk 27). 

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et täita oma 
aruandekohustus Euroopa kodanike ees, 
peaks komisjon igal aastal esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande EFSD 
tagatisega hõlmatud rahastamis- ja 
investeerimistoimingute kohta. Aruanne 
tuleks avalikustada, et sidusrühmad, 
sealhulgas kodanikuühiskonna 
organisatsioonid, saaksid selle kohta 
arvamust avaldada. Samuti peaks komisjon 
andma igal aastal Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aru EFSD tagatisfondi 
juhtimisest, et tagada läbipaistvus ja 
aruandluskohustuse täitmine.

(16) Selleks et täita täielikult oma 
aruandekohustust Euroopa kodanike ees 
ning tagada Euroopa Parlamendi poolse 
järelevalve ja kontrolli teostamine, peaks 
komisjon igal aastal esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande EFSD 
tagatisega hõlmatud rahastamis- ja 
investeerimistoimingute kohta ning 
teavitama neist toimingutest ka AKV–ELi 
parlamentaarset ühisassambleed. Aruanne 
tuleks avalikustada, et sidusrühmad, 
sealhulgas kodanikuühiskonna 
organisatsioonid, saaksid selle kohta 
arvamust avaldada. Samuti peaks komisjon 
andma igal aastal Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aru EFSD tagatisfondi 
juhtimisest, et tagada aruandekohustuse 
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täitmine ja läbipaistvus.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16a) Et tagada EFSD ja 
välisinvesteeringute kava järelevalve ja 
vastutus, võib Euroopa Parlament 
korraldada kuulamisi komisjoni, kõrge 
esindaja, EIP ja teiste kõlblike 
finantsasutuste ning erasektori ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega 
peetava investeerimisdialoogi raames.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Selleks et võtta arvesse saadud 
kogemusi ja aidata kaasa EFSD arengule, 
peaks komisjon analüüsima EFSD 
toimimist ja EFSD tagatisfondi kasutamist. 
Eraldi tuleks analüüsida käesoleva määruse 
kohaldamist, et selgitada välja, kas selle 
rakendamine on kooskõlas õigusliku 
alusega ning mil määral määruse 
rakendamine ja elluviimine aitab kaasa 
selle eesmärkide saavutamisele.

(17) Selleks et võtta arvesse saadud 
kogemusi ja aidata kaasa EFSD arengule, 
peaksid komisjon ja välishindajad 
analüüsima EFSD toimimist ja EFSD 
tagatisfondi kasutamist ning korraldama 
igal aastal konsultatsiooniprotsessi 
asjaomaste sidusrühmadega, kaasa 
arvatud kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega. Eraldi tuleks 
analüüsida käesoleva määruse kohaldamist, 
et selgitada välja, kas selle rakendamine on 
kooskõlas õigusliku alusega ning mil 
määral määruse rakendamine ja 
elluviimine aitab kaasa selle eesmärkide 
saavutamisele.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et kaitsta liidu finantshuve 
ja teha kindlaks, kas käesoleva 
määrusega hõlmatud rahastamis- ja 
investeerimistoimingute puhul on 
esinenud pettust, kelmust, korruptsiooni, 
rahapesu või muud liidu finantshuve 
kahjustavat ebaseaduslikku tegevust, võib 
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) 
korraldada juurdlusi kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL, 
Euratom) nr 883/2013,26 nõukogu 
määrusega (Euratom, EÜ) nr 2185/9627 ja 
nõukogu määrusega (EÜ, Euratom) nr 
2988/9528.

(18) Selleks et võidelda 
finantskuritegevuse vastu, eelkõige 
tuvastades pettuse, korruptsiooni ja 
rahapesu juhtumeid, või võidelda muu 
liidu finantshuve kahjustava 
ebaseadusliku tegevuse vastu käesoleva 
määrusega hõlmatud rahastamis- ja 
investeerimistoimingute puhul, võib 
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) 
korraldada juurdlusi kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL, Euratom) nr 883/2013,26 nõukogu 
määrusega (Euratom, EÜ) nr 2185/9627 ja 
nõukogu määrusega (EÜ, Euratom) 
nr 2988/9528.

__________________ __________________
26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. septembri 2013. aasta määrus (EL, 
Euratom) nr 883/2013 Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste 
kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus 
(Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 248, 
18.9.2013, lk 1).

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. septembri 2013. aasta määrus 
(EL, Euratom) nr 883/2013 Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste 
kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus 
(Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 248, 
18.9.2013, lk 1).

27 Nõukogu 11. novembri 1996. aasta 
määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis 
käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 
kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 
Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest 
(EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).

27 Nõukogu 11. novembri 1996. aasta 
määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis 
käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 
kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 
Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest 
(EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).

28 Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta 
määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa 
ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT 
L 312, 23.12.1995, lk 1).

28 Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta 
määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa 
ühenduste finantshuvide kaitse kohta 
(EÜT L 312, 23.12.1995, lk 1).

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et aidata kaasa 
rahvusvahelisele maksupettuste, maksudest 
kõrvalehoidumise ja rahapesuvastasele 
võitlusele, ei tohiks kõlblikud vastaspooled 
toetada ühtegi ebaseaduslikul eesmärgil 
toimuvat tegevust ega osaleda rahastamis- 
ja investeerimistoimingutes mõne sellise 
vahendi kaudu, mis asub koostööd 
mittetegevas jurisdiktsioonis.

(19) Selleks et aidata kaasa 
rahvusvahelisele maksupettuste, maksudest 
kõrvalehoidumise, kelmuse, korruptsiooni 
ja rahapesuvastasele võitlusele, peaks kogu 
EFSD kaudu toimuv rahastamine olema 
täiesti läbipaistev. Lisaks ei tohiks 
kõlblikud vastaspooled toetada ühtegi 
ebaseaduslikul eesmärgil toimuvat tegevust 
ega osaleda rahastamis- ja 
investeerimistoimingutes mõne sellise 
vahendi kaudu, mis asub koostööd 
mittetegevas jurisdiktsioonis või 
maksuparadiisis. Samuti hoiduvad 
vastaspooled igasugusest maksustamise 
vältimisest ja agressiivse 
maksuplaneerimise skeemide 
kasutamisest.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et täita ELi poliitilisi 
kohustusi seoses taastuvenergia ja 
kliimamuutusega, tuleks vähemalt 20 % 
EFSD kaudu eraldatud vahendeid ette 
näha nende sektorite rahastamis- ja 
investeerimistoimingutele,

välja jäetud

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20a) Rahasaadetiste vood 
arenguriikidesse on palju tähtsamad kui 
ametliku arenguabi vood. Seetõttu peaksid 
rahasaadetiste ülekandmist hõlbustavad 
ja selle kulusid vähendavad projektid ja 
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vahendid olema EFSD raames 
rahastamiskõlbulikud,

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20b) Selleks et võtta arvesse poliitilisi 
muutusi ja maailmas liidu meetmete 
järele esinevat vajadust, tuleks 
komisjonile delegeerida volitus võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu õigusakte, 
millega muudetakse käesoleva määruse 
lisa, milles on loetletud piirkonnad, millel 
on õigus saada toetust EFSD tagatise 
kaudu. Komisjonile tuleks delegeerida 
volitus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
õigusakte, millega määratakse kindlaks 
investeerimissuundade loetelu. On eriti 
tähtis, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil, ja et kõnealused 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 
13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes1 a sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
võrdne osalemine delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamises, saavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu kõik 
dokumendid liikmesriikide ekspertidega 
samal ajal ning nende ekspertidel on 
pidev juurdepääs komisjoni 
eksperdirühmade koosolekutele, kus 
arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.
__________________
1 a ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) „täiendavus“ – põhimõte, mille 
kohaselt tagatakse EFSD tagatisega 
pakutav toetus ei tohi asendada 
liikmesriikide, erasektori ega muudest liidu 
vahenditest antavat toetust, vaid selle 
eesmärk on kõrvaldada turutõrkeid ja 
vältida teiste avaliku ja erasektori 
investeeringute väljatõrjumist.

5) „täiendavus“ – põhimõte, mille 
kohaselt tagatakse, et EFSD aitab kaasa 
kestlikule arengule toimingutega, millega 
kõrvaldatakse turutõrkeid või 
lahendatakse mitteoptimaalseid 
investeerimisolukordi ning mida ei oleks 
saanud teostada või mis ei oleks andnud 
sama positiivseid tulemusi ilma ESFD 
toetuseta. Selle põhimõtte kohaselt peavad 
EFSD toimingud kaasama ka uut 
erasektoripoolset rahastamist ega tohi 
asendada liikmesriikide, erasektori ega 
muudest liidu või rahvusvahelistest 
vahenditest antavat toetust ning peavad 
vältima teiste avaliku ja erasektori 
investeeringute väljatõrjumist. Samuti on 
selle põhimõtte kohaselt ESFD 
toetatavatel projektidel tavaliselt kõrgem 
riskiprofiil kui kõlblike vastaspoolte 
toetatud investeeringute portfellil 
tavapärases investeerimispoliitikas enne 
käesoleva määruse jõustumist.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EFSD on integreeritud 
rahastamispake, millest toetuste, tagatiste 
ja muude rahastamisvahendite kujul 
toetatakse Aafrika ja naabruspoliitika 
partnerriikides kõlblike vastaspoolte poolt 
investeerimise alustamist ja parandatakse 
nende juurdepääsu rahastamisele.

1. EFSD on integreeritud 
rahastamispakett, mille eesmärk on 
soodustada kestlikku ja kaasavat 
majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning 
edendada partnerriikide 
sotsiaalmajanduslikku vastupanuvõimet, 
toetades investeeringuid ja paremat 
juurdepääsu rahastamisele, tagades 
toetuste, tagatiste ja muude 
rahastamisvahendite kujul 
rahastamissuutlikkuse kõlblikele 
vastaspooltele algul Aafrika ja 
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naabruspoliitika partnerriikides, 
suurendades samal ajal täiendavust, 
pakkudes innovaatilisi tooteid ja kaasates 
eraerasektori vahendeid.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EFSD aitab saavutada säästva arengu 
tegevuskava 2030 säästva arengu 
eesmärke, eelkõige keskendudes 
jätkusuutlikule majanduskasvule, 
töökohtade loomisele ja sotsiaal-
majanduslikele sektoritele, toetades mikro-
, väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid 
ning aidates kõrvaldada rände algpõhjusi 
ja toetades tagasipöördunud rändajate 
jätkusuutlikku taasintegreerimist oma 
päritoluriikides, samal ajal suurendades 
täiendavust, innovaatiliste toodete 
pakkumist ja erasektori vahendite 
kaasamist.

2. EFSD aitab saavutada kestliku 
arengu tegevuskava 2030 kestliku arengu 
eesmärke ning juhindub ELi lepingu 
artiklis 21 ja ELi toimimise lepingu 
artiklis 208 sätestatud eesmärkidest ja 
rahvusvaheliselt kokku lepitud arengu 
tõhususe põhimõtetest, aidates seega 
kaasa liidu arengu- ja naabruspoliitikale, 
keskendudes eelkõige vaesuse 
kaotamisele, pikaajalisele kestlikule ja 
kaasavale majanduskasvule, inimväärsete 
töökohtade loomisele, sotsiaal-
majanduslikele sektoritele ning mikro-, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
toetamisele. Seda tehes aitab EFSD muu 
hulgas kaasa rände konkreetsete sotsiaal-
majanduslike algpõhjuste kõrvaldamisele, 
toetab tagasipöörduvate rändajate 
kestlikku taasintegreerimist nende 
päritoluriigis ning suurendab transiidi- ja 
vastuvõtvate kogukondade 
vastupanuvõimet.
Lisaks aitab EFSD rakendada Pariisi 
kokkulepet, seades sihiks investeeringud 
kliimamuutuste leevendamist ja nendega 
kohanemist edendavatesse sektoritesse.
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3a
EFSD tegevuspiirkondades ja -riikides on 
EFSD kooskõlas asjakohaste 
välistegevuse rahastamisvahendite loomist 
käsitlevates liidu aktides sätestatud 
eesmärkidega ning riiklike ja piirkondlike 
programmide prioriteetidega, kui need on 
kehtestatud.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EFSD koosseisu kuuluvad 
piirkondlikud investeerimisplatvormid, mis 
ühendavad seniseid segarahastuid ja 
EFSD tagatist.

1. EFSD koosseisu kuuluvad 
piirkondlikud investeerimisplatvormid, mis 
on loodud liidu seniste välistegevuse 
segarahastute alusel ning mis ühendavad 
oma segarahastamistoiminguid ja EFSD 
tagatist.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EFSD juhtimise tagab komisjon. 2. EFSD juhtimise tagab komisjon. 
Komisjon teeb EFSD tagatise 
tegevjuhtimisel tihedat koostööd EIP-ga 
ning teda toetavad ka teised abikõlblikud 
vastaspooled. Selleks luuakse tehniline 
töörühm. 
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni abistab EFSD juhtimisel 
strateegianõukogu.

Komisjonile annab EFSD juhtimisel nõu 
strateegianõukogu.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Strateegianõukogu esitab strateegilisi 
suuniseid ning toetab komisjoni EFSD 
tagatistega seotud üldiste 
investeerimiseesmärkide 
kindlaksmääramisel. Strateegianõukogu 
tagab tegevuse koordineerimise ja 
sidususe piirkondlike 
investeerimisplatvormide vahel ning EIP 
hallatava välislaenude mandaadi alusel 
tehtavate toimingutega, sealhulgas 
vastupanuvõime algatuse raames toimuva 
tegevusega.

Strateegianõukogu esitab strateegilisi 
suuniseid ning toetab komisjoni EFSD 
tagatisega seotud üldiste 
investeerimiseesmärkide 
kindlaksmääramisel, samuti 
investeerimissuundade asjakohase ja 
mitmekesise geograafilise ja temaatilise 
kaetuse jälgimisel, pöörates erilist 
tähelepanu vähim arenenud riikidele ja 
ebakindlatele riikidele. Strateegianõukogu 
tagab, et EFSD toimingutega toetatakse 
liidu välistegevuse ja arengupoliitika 
strateegilisi prioriteete ning eelkõige selle 
juhtpõhimõtted ja peaeesmärke, mis on 
sätestatud vastavalt ELi lepingu 
artiklis 21 ja ELi toimimise lepingu 
artiklis 208.
Strateegianõukogu toetab samuti üldist 
koordineerimist, täiendavust ja sidusust 
piirkondlike investeerimisplatvormide 
vahel, välisinvesteeringute kava kolme 
samba vahel, välisinvesteeringute kava ja 
muude jõupingutuste vahel, mida liit teeb 
rändeküsimustes ja kestliku arengu 
tegevuskava 2030 rakendamisel, samuti 
liidu välistegevuse rahastamisvahendite ja 
usaldusfondidega ning välislaenude 
andmise volituse raames tehtavate EIP 
hallatavate toimingutega, sealhulgas EIP 
vastupanuvõime algatusega ja AKV 
riikide investeerimisrahastuga.
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Strateegianõukogu koosneb 
komisjoni ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja, 
liikmesriikide ja EIP esindajatest. 
Komisjon võib kutsuda strateegianõukogu 
liikmeks ka teisi rahastajaid, võttes 
vajaduse korral arvesse strateegianõukogu 
seisukohta. Asjakohastel juhtudel võib 
partnerriikidele ja asjaomastele 
piirkondlikele organisatsioonidele, 
kõlblikele vastaspooltele ning Euroopa 
Parlamendile anda vaatleja staatuse. 
Strateegianõukogu tegevust juhivad ühiselt 
komisjon ja liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja.

2. Strateegianõukogu koosneb 
komisjoni ning kõrge esindaja, rahastavate 
liikmesriikide ja EIP esindajatest. 
Komisjon võib kutsuda strateegianõukogu 
liikmeks ka teisi rahastajaid, võttes 
vajaduse korral arvesse strateegianõukogu 
seisukohta. Euroopa Parlamendil on 
vaatleja staatus. Euroopa Parlamendi 
määratud vaatlejatel on õigus osaleda 
täiel määral aruteludes, kuid neil puudub 
hääleõigus. Asjakohastel juhtudel võib 
partnerriikidele ja asjaomastele 
piirkondlikele organisatsioonidele, 
kõlblikele vastaspooltele ning muudele 
sidusrühmadele anda vaatleja staatuse. 
Strateegianõukogu tegevust juhivad ühiselt 
komisjon ja kõrge esindaja.

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Strateegianõukogu võtab esimesel 
koosolekul vastu kodukorra, mis sisaldab 
üksikasju aastas toimuvate koosolekute 
arvu, nõukogu liikmete hääleõiguste ja 
komisjoni esitatavate eduaruannete kohta. 
Strateegianõukogu koosolekute 
päevakorrad ja protokollid 
avalikustatakse.
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2b. Strateegianõukogu korraldab 
asjaomaste sidusrühmadega EFSD suuna 
ja rakendamise teemal korrapäraselt 
konsultatsioone. 

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2c. EFSD rakendamisetapis võtab 
strateegianõukogu esimesel võimalusel 
vastu ja avaldab suunised, milles 
sätestatakse see, kuidas tagatakse EFSD 
toimingute vastavus artiklis 8 kehtestatud 
eesmärkidele ja kõlblikkuskriteeriumidele.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2d. Strateegianõukogu võtab oma 
strateegilistes suunistes arvesse 
asjakohaseid Euroopa Parlamendi 
resolutsioone ning nõukogu otsuseid ja 
järeldusi.
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Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5a
Piirkondlikud tegevusnõukogud

1. Igal piirkondlikul 
investeerimisplatvormil on 
tegevusnõukogu.
2. Tegevusnõukogud toetavad 
komisjoni piirkondlike ja valdkondlike 
investeerimiseesmärkide ning 
piirkondlike, valdkondlike ja temaatiliste 
investeerimissuundade 
kindlaksmääramisel ja koostavad 
arvamusi segarahastamistoimingute ning 
EFSD tagatise kasutamise kohta. 
Eelkõige annavad nad juhiseid tulevaste 
rahastamisettepanekute kohta, 
kontrollivad projektide ettevalmistamist ja 
vaatavad need läbi, analüüsivad 
projektide tulemusi ja teevad 
heakskiidetud projektide portfelli 
järelevalvet.
3. Tegevusnõukogusid juhib komisjon 
ning need koosnevad komisjoni, kõrge 
esindaja ja liikmesriikide esindajatest, kes 
on hääleõigusega liikmed, ja vajaduse 
korral kõlblikest osapooltest, kes 
tegutsevad vaatlejana. Euroopa 
Parlamendile antakse vaatleja staatus.
4. Komisjon ja kõrge esindaja tagavad 
Euroopa Liidu delegatsioonide ja kõlblike 
vastaspoolte tiheda kaasamise 
tegevusnõukogude töö ettevalmistamisse.
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Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liit annab Aafrika ja Euroopa 
naabruspoliitika partnerriikide kõlblikele 
vastaspooltele tagasivõtmatu ja 
tingimusteta nõudegarantii käesoleva 
määrusega hõlmatud rahastamis- ja 
investeerimistoimingute alustamiseks.

1. Liit annab pärast projekti 
elujõulisuse hoolikat kaalumist kõlblikele 
vastaspooltele tagasivõtmatu ja 
tingimusteta nõudegarantii käesoleva 
määrusega hõlmatud rahastamis- ja 
investeerimistoimingute jaoks.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. EFSD tagatisega toetatakse 
rahastamis- ja investeerimistoiminguid 
partnerriikide neis piirkondades, mis on 
loetletud lisas. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 20a vastu delegeeritud 
õigusakte lisas esitatud EFSD tagatise 
saamiseks kõlblike piirkondade loetelu 
muutmiseks.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kõlblikud vastaspooled saavad 
finantsvahendajate ja lõplike 
tagatisesaajatega lepinguid sõlmida nelja 
aasta jooksul pärast tagatislepingu 
sõlmimist.

3. Kõlblikud vastaspooled saavad 
kaasrahastavate erasektori partnerite, 
finantsvahendajate ja lõplike 
tagatisesaajatega lepinguid sõlmida nelja 
aasta jooksul pärast tagatislepingu 
sõlmimist.
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Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EFSD tagatise saamiseks kõlblikud 
rahastamis- ja investeerimistoimingud 
peavad olema kooskõlas liidu poliitikaga, 
eriti liidu arengu- ja naabruspoliitikaga, 
ning partnerriikide strateegiate ja 
poliitikaga, lähtudes järgmistest 
üldeesmärkidest:

1. EFSD tagatise saamiseks kõlblikud 
rahastamis- ja investeerimistoimingud 
peavad olema kooskõlas EFSD 
eesmärgiga, mis on sätestatud artiklis 3. 
Need toimingud peavad olema ka 
kooskõlas liidu poliitikaga, eriti liidu 
arengu- ja naabruspoliitikaga, ning 
partnerriikide strateegiate ja poliitikaga. 
Nendes toimingutes tuleb võtta arvesse 
muid liidu ja rahvusvahelisi toetusi, et 
tagada täiendavus muude algatustega, ja 
toetada järgmisi eesmärke:

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) edendama majanduslikku ja 
sotsiaalset arengut, eelkõige keskendudes 
jätkusuutlikkusele ja töökohtade loomisele 
(eriti noorte ja naiste jaoks), et aidata 
kõrvaldada rände algpõhjuseid ja 
soodustada tagasipöördunud rändajate 
püsivat taasintegreerimist nende 
päritoluriigis;

(a) edendama majanduslikku ja 
sotsiaalset arengut ja kestliku arengu 
tegevuskava 2030 rakendamist, 
keskendudes eriti vaesuse kaotamisele, 
jätkusuutlikkusele, inimväärsete 
töökohtade, majanduslike võimaluste, 
oskuste ja ettevõtluse edendamisele ning 
eelkõige soolise võrdõiguslikkuse ning 
naiste ja noorte mõjuvõimu 
suurendamisele, et aidata kõrvaldada 
konkreetseid rände algpõhjuseid, 
tugevdada vastupanuvõimet ja soodustada 
tagasipöörduvate rändajate püsivat 
taasintegreerimist nende päritoluriigis, 
võttes nõuetekohaselt arvesse õigusriigi 
põhimõtte, hea valitsemistava ja 
inimõiguste tugevdamist;
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Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) olema suunatud sotsiaal-
majanduslikele sektoritele ja eelkõige 
taristusse, sealhulgas energeetika, vesi, 
transport, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia, keskkond, 
loodusvarade säästev kasutamine ja 
meremajanduse kasv, sotsiaalne 
infrastruktuur ning inimkapital, et 
parandada sotsiaal-majanduslikku 
keskkonda;

(b) tugevdama sotsiaal-majanduslikke 
sektoreid ja eelkõige taristut, sealhulgas 
taastuv- ja säästev energeetika, 
veevarustus ja jäätmekäitlus, transport, 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, 
keskkond, loodusvarade säästev 
kasutamine, säästev põllumajandus ja 
meremajanduse kasv, sotsiaalne 
infrastruktuur ning inimkapital, et 
parandada sotsiaal-majanduslikku 
keskkonda;

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pakkuma rahastamisvõimalusi 
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtetele, pöörates erilist tähelepanu 
erasektori arendamisele;

(c) pakkuma rahastamist ja tuge era- ja 
ühistute sektori arendamisele, pöörates 
erilist tähelepanu kohalikele ning mikro-, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele, eelkõige vähim arenenud ja 
ebakindlates riikides, tegelema 
turutõrgetega ja vähendama 
turumoonutusi ning suurendama 
Euroopa äriühingute kaasatust;

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) pakkuma vahendeid erasektori 
investeerimistakistuste kõrvaldamiseks, 
sealhulgas esimese järjekoha kahju tagatisi 
erasektori projektide tagatiste portfellidele, 
näiteks laenutagatised väikestele ja 

(d) tegelema erasektori 
investeerimistakistuste kõrvaldamisega, 
pakkudes rahastamisvahendeid, 
sealhulgas esimese järjekoha kahju tagatisi 
erasektori projektide tagatiste portfellidele, 
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keskmise suurusega ettevõtetele, tagatised 
seoses taristuprojektide konkreetsete 
riskidega ja muu riskikapital;

näiteks laenutagatised väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele, tagatised 
seoses taristuprojektide konkreetsete 
riskidega ja muu riskikapital; pakutavad 
rahastamisvahendid võivad olla esitatud 
partnerriikide kohalikus valuutas; 

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) suurendama erasektori 
finantsvõimendust, kõrvaldades kitsaskohti 
investeeringute tegemisel.

(e) suurendama erasektori 
finantsvõimendust, pöörates eritähelepanu 
mikro-, väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele, ning kõrvaldama selleks 
kitsaskohti investeeringute tegemisel.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ea) aitama kaasa kliimameetmetele ning 
keskkonnakaitsele ja -juhtimisele, 
eraldades vähemalt 35 % vahenditest 
investeeringutele, mis on seotud 
kliimameetmete, taastuvenergia ja 
ressursitõhususega, et tuua nii kliimale 
täiendavat kasu.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EFSD tagatisega toetatakse 
rahastamis- ja investeerimistoiminguid, 
mis:

2. EFSD tagatisega toetatakse 
rahastamis- ja investeerimistoiminguid, 
mis tegelevad turutõrgete ja 
mitteoptimaalsete 
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investeerimisolukordadega ning mis:

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pakuvad täiendavust; (a) pakuvad täiendavust, nagu on 
kindlaks määratud artiklis 2;

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(aa) kindlustavad vastastikuse 
täiendavuse muude algatustega, tagades 
EFSD tegevuse selge eristatavuse, 
eelkõige EIP hallatava välislaenude 
mandaadi alusel tehtavatest toimingutest;

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) on majanduslikult ja rahaliselt 
elujõulised, võttes arvesse, et projekti 
võivad toetada ja kaasrahastada ka avaliku 
ja erasektori partnerid;

(c) on majanduslikult ja rahaliselt 
elujõulised, võttes nõuetekohaselt arvesse, 
et projekti võivad toetada ja kaasrahastada 
ka avaliku ja erasektori partnerid, 
arvestades samas toimingu konkreetset 
keskkonda ja nende riikide suutlikkust, 
kelle puhul on kindlaks tehtud ebakindla 
olukorra või konflikti olemasolu, vähim 
arenenud riikide suutlikkust ja suure 
võlakoormusega vaeste riikide 
suutlikkust, kellele võidakse kohaldada 
soodsamaid tingimusi;
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Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) aitavad kaasata võimalikult palju 
erasektori kapitali.

(e) suurendavad võimaluse korral 
erasektori kapitali kaasamist;

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ea) järgivad arengu tõhususe 
põhimõtteid, mis määrati kindlaks Busani 
tulemusliku arengukoostöö partnerlusega 
ja mida kinnitati 2016. aasta detsembris 
Nairobis, sealhulgas omavastutus, 
ühtlustamine, tulemustele keskendumine, 
läbipaistvus, vastastikune vastutus ning 
sidumata abi põhimõte; ning

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(eb) on kooskõlas OECD arenguabi 
komitee kehtestatud arengu rahastamise 
kriteeriumidega, võttes arvesse erasektori 
arengu eripärasid;

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ec) viiakse ellu täielikus kooskõlas 
rahvusvaheliste suuniste, põhimõtete ja 
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konventsioonidega, sealhulgas ÜRO 
vastutustundlike investeeringute 
põhimõtted, ÜRO äritegevuse ja 
inimõiguste juhtpõhimõtted, OECD 
suunised hargmaistele ettevõtjatele, ÜRO 
Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni 
põhimõtted toidu- ja 
põllumajandussüsteemidesse 
vastutustundliku investeerimise kohta 
ning ILO konventsioonid ja 
rahvusvaheline inimõigustealane õigus; 

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. EFSD tagatist ei kasutata selleks, et 
asendada valitsuse kohustust osutada 
avalikke teenuseid.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Juhtumipõhiselt võib komisjon 
lubada rahastamist mitmest liidu vahendist 
korraga.

3. Juhtumipõhiselt võib komisjon 
lubada rahastamist mitmest liidu vahendist 
korraga sellisel määral, kui on vajalik 
EFSD toetatava investeerimisprojekti edu 
tagamiseks ning kui see ei põhjusta 
muude arengueesmärkide rahastamise 
vähenemist.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib kindlaks määrata 4. Komisjonil on õigus pärast 
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konkreetsetele piirkondadele, 
partnerriikidele või mõlemale, samuti 
konkreetsetele valdkondadele, projektidele, 
tagatisesaajate liikidele või mõlemale 
artiklis 9 osutatud, teatava piirmääraga 
EFSD tagatisega kaetud vahenditest 
rahastatavad investeerimissuunad. 
Taotlused investeerimissuundade raames 
toetuse saamiseks esitatakse komisjonile.

strateegianõukoguga konsulteerimist 
võtta kooskõlas artikliga 20a vastu 
delegeeritud õigusakte, millega 
kehtestatakse käesoleva määruse 
täiendamiseks investeerimissuundade 
loetelu. Konkreetsetele piirkondadele või 
partnerriikidele (või mõlemale), 
konkreetsetele valdkondadele, 
konkreetsetele projektidele või 
konkreetsetele tagatisesaajate liikidele (või 
mõlemale) kehtestatakse artiklis 9 
osutatud, teatava piirmääraga EFSD 
tagatisega kaetud vahenditest rahastatavad 
investeerimissuunad.

Investeerimissuundade valik peab olema 
nõuetekohaselt põhjendatud turutõrgete 
või mitteoptimaalsete 
investeerimisolukordade analüüsiga. 
Sellise analüüsi viib läbi komisjon 
koostöös potentsiaalselt kõlblike 
vastaspoolte ja sidusrühmadega. 
Asjaomaste piirkondlike 
investeerimisplatvormide raames 
eraldatakse märkimisväärne osa EFSD 
tagatisest ebakindlas olukorras ja 
konfliktidest mõjutatud riikidele, 
sisemaariikidele ja vähim arenenud 
riikidele. 

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Komisjon koostab ja avaldab 
käesolevas artiklis sätestatud 
kõlblikkuskriteeriumidele vastavate 
näitajate tulemustabeli, mida kasutatakse 
selleks, et tagada EFSD tagatisega 
toetatavate potentsiaalsete ja tegelike 
toimingute sõltumatu ja läbipaistev 
hindamine. Komisjon avaldab oma 
hindamiste tulemused.
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Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) laenud; (a) laenud, sh kohalikus vääringus 
laenud;

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) erandina määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 58 lõike 1 punkti c 
alapunktist vii liikmesriigi eraõiguslikud 
asutused, kes esitavad piisavad 
finantstagatised;

(e) erandina määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 artikli 58 lõike 1 punkti c 
alapunktist vii liikmesriigi eraõiguslikud 
asutused, kes esitavad piisavad 
finantstagatised ja avalikustavad muud kui 
finantsteabega seotud (keskkonnaalased, 
sotsiaalsed ja äriühingu üldjuhtimisega 
seotud) tegurid, nagu kliimamuutus, 
ressursside nappus, juhtivtöötajate 
sobimatult suured tasud ja korruptsioon, 
mida nad peavad oma usaldussuhetest 
tulenevaks kohustuseks.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Komisjon tagab kõlblikele 
vastaspooltele võrdsed tingimused ja 
toetab nendevahelist koostööd. Samuti 
tagab ta huvide konfliktide puudumise 
kõigis EFSD rakendamisetappides. 
Vastastikuse täiendavuse tagamiseks 
annavad kõlblikud vastaspooled oma 
muude kui EFSDga seotud toimingute 
kohta mis tahes asjakohast teavet.
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Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Kõlblikke vastaspooli võib kutsuda 
arvamuste vahetamiseks käesoleva 
määrusega hõlmatud rahastamis- ja 
investeerimistehingute üle Euroopa 
Parlamenti.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EFSD tagatislepingute kohaldamisala ja 
tingimused

EFSD tagatise kohaldamisala ja 
tingimused

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad EFSD tagatisfondis 
osaleda tagatise ja rahaga. Komisjoni 
heakskiidul võivad muud osalejad selles 
osaleda rahaga.

Liikmesriigid ja EFTA riigid võivad EFSD 
tagatisfondis osaleda tagatise ja rahaga. 
Komisjoni heakskiidul võivad muud 
osalejad selles osaleda rahaga.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teatab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule, millised osalused on kinnitatud.

Komisjon teatab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule viivitamata, millised osalused 
on kinnitatud.
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Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide taotlusel võib nende panuse 
sihtotstarbeliselt ette näha projektide 
algatamiseks konkreetsetes piirkondades, 
riikides, sektorites või 
investeerimissuundades.

Liikmesriikide taotlusel ja 
strateegianõukogu heakskiidul võib nende 
panuse sihtotstarbeliselt ette näha 
projektide algatamiseks konkreetsetes 
piirkondades või olemasolevates 
investeerimissuundades.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. EFSD tagatiste rakendusperioodil 
eraldatakse 11. EAFi tingimustele 
vastavates partnerriikides EFSD tagatisega 
investeeringute tagatiskatteks vähemalt 
400 000 000 eurot.

5. EFSD tagatiste rakendusperioodil 
eraldatakse 11. EAFi tingimustele 
vastavates partnerriikides EFSD tagatisega 
investeeringute tagatiskatteks vastavalt 
Cotonou partnerluslepingu eesmärkidele 
vähemalt 400 000 000 eurot.

Muudatusettepanek81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a. Kooskõlas määrusega (EL) 
nr 232/2014 eraldatakse ida- ja 
lõunanaabruse partnerriikides EFSD 
tagatisega investeeringute tagatiskatteks 
vähemalt 100 000 000 eurot.
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Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Tagatislepingud tehakse 
avalikkusele kättesaadavaks, kasutades 
piiratud erandite kehtestamise korda.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(aa) käesoleva määruse eesmärgid, 
vajaduste hindamine ja soovitud 
tulemuste näitajad, võttes arvesse 
ettevõtjate sotsiaalset vastutust, sh kõigi 
rahvusvaheliselt heaks kiidetud suuniste, 
põhimõtete ja õigusaktide järgimist, 
eelkõige nende, millele on osutatud 
artikli 8 lõike 2 punktis ec;

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tagatise eest makstav hüvitis; (b) tagatise eest makstav hüvitis, mis 
peab kajastama riski taset; hüvitist peab 
olema võimalik osaliselt subsideerida, et 
pakkuda nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel rohkem soodustingimusi, 
eelkõige riikides, millele on osutatud 
artikli 8 lõike 2 punktis c;
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Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ea) kindel, ohutu ja ligipääsetav 
kaebuste esitamise menetlus 
üksikisikutele, töötajatele, kogukondade 
ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele, keda kõlblike 
vastaspoolte toimingud või EFSD 
toetatavad investeeringud negatiivselt 
mõjutada võivad.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) omavahendite summa, mille 
vastaspool on valmis andma 
investeerimissuuna raames.

(c) omavahendite ning erasektori 
kaasrahastuse summa, mille vastaspool on 
valmis andma investeerimissuuna raames.

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liikmesriikide ja muude osalejate 
rahalise osalusega;

(b) liikmesriikide, EFTA riikide ja 
muude osalejate võimaliku rahalise 
osalusega;

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ülejääk kantakse liidu üldeelarvesse; (a) ilma et see piiraks käesoleva artikli 
lõike 8 kohaldamist, kujutab ülejääk 
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endast vastavalt määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 artikli 21 lõikele 4 
sihtotstarbelist sisetulu liidu 
arengukoostöö ja naabruspoliitika 
rahastamisvahendite jaoks;

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Alates 1. jaanuarist 2021 esitab 
komisjon juhul, kui EFSD tagatise 
sissenõudmise tulemusel langeb 
tagatisfondi vahendite tase allapoole 50 % 
lõikes 5 sätestatud rahastamismäärast, 
aruande EFSD tagatisfondi täiendamiseks 
vajalike erakorraliste meetmete kohta.

7. Alates 1. jaanuarist 2021 esitab 
komisjon juhul, kui EFSD tagatise 
sissenõudmise tulemusel langeb 
tagatisfondi vahendite tase allapoole 50 % 
lõikes 5 sätestatud rahastamismäärast, 
aruande

(a) puudujäägi põhjuse kohta koos 
üksikasjalike selgitustega ning 
(b) EFSD tagatisfondi täiendamiseks 
vajalike erakorraliste meetmete kohta, kui 
see peaks osutuma vajalikuks.

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Pärast EFSD tagatise sissenõudmist 
EFSD tagatisfondile jäänud lõike 2 
punktide c, d ja e kohase rahalise katte osa, 
mis ületab lõikes 5 osutatud rahastamise 
taseme saavutamiseks vajalikke vahendeid, 
kasutatakse artiklis 7 lõikes 2 sätestatud 
algse investeerimisperioodi jooksul EFSD 
tagatise taastamiseks selle algse summani.

8. Pärast EFSD tagatise sissenõudmist 
EFSD tagatisfondile jäänud käesoleva 
artikli lõike 2 punktide c, d ja e kohase 
rahalise katte osa, mis ületab lõikes 5 
osutatud rahastamise taseme saavutamiseks 
vajalikke vahendeid, või lõike 6 punktis a 
osutatud ülejääki kasutatakse esmalt 
artikli 7 lõikes 3 sätestatud maksimaalse 
perioodi jooksul EFSD tagatise 
taastamiseks selle algse summani.
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Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule igal aastal 
aruande EFSD tagatisega hõlmatud 
rahastamis- ja investeerimistoimingute 
kohta. Aruanne avalikustatakse. Aruandes 
esitatakse:

1. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule igal aastal 
aruande EFSD tagatisega hõlmatud 
rahastamis- ja investeerimistoimingute 
kohta. Aruanne avalikustatakse. Aruandes 
esitatakse:

(a) EFSD tagatisega hõlmatud 
rahastamis- ja investeerimistoimingute 
analüüs sektorite, riikide ja piirkondade 
kaupa ning analüüs nende toimingute 
vastavuse kohta käesolevale määrusele;

(a) EFSD tagatisega hõlmatud 
rahastamis- ja investeerimistoimingute 
analüüs sektorite, riikide ja piirkondade 
kaupa ning analüüs nende toimingute 
vastavuse kohta käesolevale määrusele;

(b) koondanalüüs EFSD tagatisega 
hõlmatud rahastamis- ja 
investeerimistoimingute lisaväärtuse, 
erasektori vahendite kaasamise, 
hinnanguliste ja tegelike väljundite ning 
tulemuste ja mõju, sh töökohtade loomisele 
avalduva mõju kohta;

(b) artikli 8 lõikes 4a sätestatud 
näitajate tulemustabelil põhinev 
koondanalüüs EFSD tagatisega hõlmatud 
rahastamis- ja investeerimistoimingute 
täiendavuse ja lisaväärtuse, erasektori 
vahendite kaasamise, hinnanguliste ja 
tegelike väljundite ning tulemuste ja mõju, 
sh inimväärsete töökohtade loomisele, 
vaesuse kaotamisele ja ebaseadusliku 
rände algpõhjustega tegelemise viisile 
avalduva mõju kohta, mis hõlmab 
võimalusel ka soo alusel liigendatud 
andmeid;

(ba) hinnang selle kohta, mil määral 
aitavad käesoleva määrusega hõlmatud 
toimingud kaasa artikli 8 lõikes 1 
sätestatud üldeesmärkide saavutamisele, 
eelkõige milline on kogupanus kestliku 
arengu tegevuskava 2030 kestliku arengu 
eesmärkide saavutamisse ja kui suur osa 
kulutatakse võitluseks kliimamuutuste 
vastu ning Pariisi kokkuleppe 
rakendamiseks;

(c) EFSD tagatise kasutamise 
nõuetekohasuse ja iga esitatud pakkumise 
peamistele tulemusnäitajatele vastavuse 
kohta;

(c) EFSD tagatise kasutamise 
nõuetekohasuse ja iga esitatud pakkumise 
peamistele tulemusnäitajatele vastavuse 
kohta;

(d) EFSD tagatisega teostatud 
toimingute abil saavutatud 

(d) EFSD tagatisega teostatud 
toimingute abil saavutatud 
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finantsvõimenduse analüüs; finantsvõimenduse analüüs;

(e) tagatisesaajatele üle kantud 
rahasumma ning rahastamis- ja 
investeerimistoimingute koondanalüüs 
vastaspoolte kaupa;

(e) tagatisesaajatele üle kantud 
rahasumma ning rahastamis- ja 
investeerimistoimingute koondanalüüs 
vastaspoolte kaupa;

(f) kõlblike vastaspoolte rahastamis- ja 
investeerimistoimingute lisaväärtuse ning 
nende toimingutega seotud koguriski 
analüüs;

(f) kõlblike vastaspoolte rahastamis- ja 
investeerimistoimingute täiendavuse ja 
lisaväärtuse ning nende toimingutega 
seotud koguriski analüüs;

(g) üksikasjalik teave EFSD tagatise 
alusel esitatud nõuete, kahju, tulude, 
sissenõutud summade ja muude laekunud 
maksete kohta;

(g) üksikasjalik teave EFSD tagatise 
alusel esitatud nõuete, kahju, tulude, 
sissenõutud summade ja muude laekunud 
maksete kohta;

(h) sõltumatu välisaudiitori auditeeritud 
raamatupidamisaruanded käesoleva 
määrusega hõlmatud kõlblike vastaspoolte 
rahastamis- ja investeerimistoimingute 
kohta.

(h) sõltumatu välisaudiitori auditeeritud 
raamatupidamisaruanded käesoleva 
määrusega hõlmatud kõlblike vastaspoolte 
rahastamis- ja investeerimistoimingute 
kohta;
(ha) hinnang välisinvesteeringute kava 
teise ja kolmanda samba raames välja 
töötatud meetmete ja nendevahelise 
sünergia kohta ning EFSD tagatisega 
hõlmatud toimingute kohta, võttes 
eelkõige arvesse edusamme korruptsiooni 
ning organiseeritud kuritegevuse ja 
ebaseaduslike rahavoogude vastases 
võitluses, heade valitsemistavade 
kasutamises, kohalike finantsturgude 
kaasamises, ettevõtluse ja ka kohalike 
ärikeskkondade edendamises, inimõiguste 
ja õigusriigi põhimõtete ning sootundliku 
poliitika järgimises;
(hb) hinnang EFSD toimingute kooskõla 
kohta rahvusvaheliselt heaks kiidetud 
arengu tõhususe põhimõtetega.

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon koostab EFSD toimimise 
kohta hinnangu 31. detsembriks 2020. 
Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 

1. Komisjon koostab hinnangu EFSD 
toimimise, juhtimise ja selle tulemusliku 
panuse kohta käesoleva määruse otstarbe 
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nõukogule hindamisaruande, mis sisaldab 
käesoleva määruse kohaldamise sõltumatut 
analüüsi. Komisjon esitab aruande 
viivitamata, kui 30. juuniks 2020 on 
EFSD tagatise kättesaadav summa 
kinnitatud rahastamis- ja 
investeerimistoimingutega ammendatud.

ja eesmärkide saavutamisse 
31. detsembriks 2019. Komisjon esitab 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
hindamisaruande, mis sisaldab käesoleva 
määruse kohaldamise sõltumatut välist 
analüüsi, lisades vastavalt vajadusele 
põhjendatud ettepaneku käesoleva 
määruse muutmiseks, eelkõige selleks, et 
pikendada artikli 7 lõikes 2 nimetatud 
esialgset investeerimisperioodi. 
Hindamisaruandele lisatakse 
kontrollikoja arvamus.

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab EFSD tagatisfondi 
toimimist enne 31. detsembrit 2020 ja 
seejärel iga kolme aasta järel. Komisjon 
esitab hindamisaruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. 
Hindamisaruandele lisatakse kontrollikoja 
arvamus.

2. Komisjon hindab EFSD tagatisfondi 
kasutamist ja toimimist enne 
31. detsembrit 2019 ja seejärel iga kolme 
aasta järel. Komisjon esitab 
hindamisaruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Hindamisaruandele lisatakse 
kontrollikoja arvamus EFSD tagatisfondi 
juhtimise ning EFSD toimingute 
tulemuslikkuse ja täiendavuse kohta. Kui 
ollakse seisukohal, et EFSD tagatisfondis 
tuleb teha muudatusi, või kui EFSD 
tagatisfondi kasutamine nähakse ette ka 
pärast 2020. aastat, lisatakse 
hindamisaruandele käesoleva määruse 
muutmise kohta seadusandlik ettepanek.

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 Artikkel 17

Läbipaistvus ja teabe avalikustamine Läbipaistvus, teavitamine ja teabe 



PE605.573/ 43

ET

avalikustamine

Kõlblikud vastaspooled teevad kooskõlas 
liidu läbipaistvuse ning tema 
dokumentidele ja teabele juurdepääsu 
üldiste põhimõtetega oma veebisaidil 
avalikkusele kättesaadavaks teabe kõigi 
käesoleva määruse kohase EFSD 
tagatisega hõlmatud rahastamis- ja 
investeerimistoimingute kohta, sealhulgas 
selle kohta, kuidas need toimingud aitavad 
kaasa käesoleva määruse üldeesmärkide 
saavutamisele.

1. Kõlblikud vastaspooled teevad 
kooskõlas liidu läbipaistvuse ning tema 
dokumentidele ja teabele juurdepääsu ning 
andmekaitse eeskirjadega oma veebisaidil 
ennetavalt ja süstemaatiliselt avalikkusele 
kättesaadavaks teabe kõigi käesoleva 
määruse kohase EFSD tagatisega hõlmatud 
rahastamis- ja investeerimistoimingute 
kohta, sealhulgas selle kohta, kuidas need 
toimingud aitavad kaasa käesoleva 
määruse eesmärkide ja nõuete 
saavutamisele. Võimaluse korral 
esitatakse selline teave projekti tasandil 
liigendatuna. Selles teabes võetakse alati 
arvesse konfidentsiaalse ja tundliku 
äriteabe kaitset.
2. Komisjon avaldab oma 
veebiportaalis teabe rahastamis- ja 
investeerimistoimingute kohta ja kõigi 
tagatislepingute olulised osad, sealhulgas 
teabe vastaspoolte õigusliku staatuse, 
eeldatava kasu ja kaebuste esitamise 
korra kohta kooskõlas artikli 12 lõike 3 
punktiga ea.
3. Kõlblikud vastaspooled 
avalikustavad liidu toetuse kogu teabes, 
mille nad avaldavad käesoleva määruse 
alusel EFSD tagatisest toetatavate 
rahastamis- ja investeerimistoimingute 
kohta.
4. Euroopa Liidu delegatsioonid 
kaasavad teabe EFSD pakutavate 
rahastamisvõimaluste kohta oma 
kodanikuühiskonnale ja üldsusele 
suunatud kommunikatsiooni. 

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17a
Kaebuste esitamise ja hüvitamise kord
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Komisjon loob ELi keskse kaebuste 
esitamise süsteemi kõigi EFSD toetusega 
projektide jaoks. EFSD toimingutest 
mõjutatud sidusrühmad ja sidusrühmad, 
kes pole rahul sellega, kuidas nende 
kaebusi on käsitletud EFSD vastaspoolte 
kaebuste esitamise süsteemis, võivad 
pöörduda otse ELi kaebuste esitamise 
süsteemi poole.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse kohase tegevuse 
välisauditeerimist viib läbi kontrollikoda 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 287.

1. Käesoleva määruse kohase tegevuse 
välisauditeerimist viib läbi kontrollikoda 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 287 ja tegevuse suhtes 
kohaldatakse seega kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 319 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
menetlust.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli lõike 1 
kohaldamisel antakse kontrollikojale 
taotluse alusel ning kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikli 287 lõikega 3 
juurdepääs kõikidele dokumentidele ja 
teabele, mida ta oma ülesande täitmiseks 
vajab.

2. Käesoleva artikli lõike 1 
kohaldamisel antakse kontrollikojale 
taotluse alusel ning kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikli 287 lõikega 3 
juurdepääs kõikidele dokumentidele ja 
teabele, mida ta oma auditiülesannete 
täitmiseks vajab.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Hiljemalt 30. juuniks 2020 ja pärast 
seda iga kolme aasta järel avaldab 
kontrollikoda EFSD tagatisfondi 
kasutamise ning EFSD tõhususe ja 
tulemuslikkuse kohta eriaruande.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui komisjonil või kõlblikul 
vastaspoolel on käesoleva määrusega 
hõlmatud rahastamis- ja 
investeerimistoimingute ettevalmistamise, 
tegemise või lõpetamise etapis põhjust 
kahtlustada pettust või kelmust, 
korruptsiooni, rahapesu või muud liidu 
finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku 
tegevust, teatab ta sellest viivitamata 
Euroopa Pettustevastasele Ametile (OLAF) 
ja esitab talle kogu vajaliku teabe.

1. Kui komisjonil või kõlblikul 
vastaspoolel on käesoleva määrusega 
hõlmatud rahastamis- ja 
investeerimistoimingute ettevalmistamise, 
tegemise või lõpetamise etapis põhjust 
kahtlustada pettust või kelmust, 
korruptsiooni, omastamist, rahapesu või 
muud liidu finantshuve kahjustavat 
ebaseaduslikku tegevust, teatab ta sellest 
viivitamata Euroopa Pettustevastasele 
Ametile (OLAF) ja esitab talle täieliku ja 
põhjaliku uurimise läbiviimiseks kogu 
vajaliku teabe.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

OLAF võib korraldada juurdluse, 
sealhulgas teostada kohapealset kontrolli ja 
inspekteerimist vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 
Euratom) nr 883/2013, nõukogu määruse 
(EÜ, Euratom) nr 2185/96 ja nõukogu 

OLAF korraldab juurdlusi, sealhulgas 
kohapealset kontrolli ja inspekteerimist 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL, Euratom) nr 883/2013, 
nõukogu määruse (EÜ, Euratom) 
nr 2185/96 ja nõukogu määruse 



PE605.573/ 46

ET

määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 sätetele 
ja nendega kehtestatud menetlustele, et 
kaitsta liidu finantshuve eesmärgiga teha 
kindlaks, kas käesoleva määrusega 
hõlmatud rahastamis- ja 
investeerimistoimingute puhul on esinenud 
pettust, kelmust, korruptsiooni, rahapesu 
või muud liidu finantshuve kahjustavat 
ebaseaduslikku tegevust. OLAF võib 
edastada juurdluse käigus saadud teabe 
asjaomase liikmesriigi pädevatele 
asutustele.

(EÜ, Euratom) nr 2988/95 sätetele ja 
nendega kehtestatud menetlustele, et 
kaitsta liidu finantshuve eesmärgiga teha 
kindlaks, kas käesoleva määrusega 
hõlmatud rahastamis- ja 
investeerimistoimingute puhul on esinenud 
pettust, kelmust, korruptsiooni, 
omastamist, rahapesu, terrorismi 
rahastamist, maksupettust ja maksudest 
kõrvalehoidumist või muud liidu 
finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku 
tegevust. OLAF võib edastada juurdluse 
käigus saadud teabe asjaomase liikmesriigi 
pädevatele asutustele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui selline ebaseaduslik tegevus on 
tõendatud, astuvad kõlblikud vastaspooled 
samme väljamakstud summade 
sissenõudmiseks oma käesoleva määrusega 
hõlmatud rahastamis- ja 
investeerimistoimingute puhul, mida 
selline ebaseaduslik tegevus puudutab.

Kui selline ebaseaduslik tegevus on 
tõendatud, astuvad kõlblikud vastaspooled 
samme väljamakstud summade 
sissenõudmiseks oma käesoleva määrusega 
hõlmatud rahastamis- ja 
investeerimistoimingute puhul, mida 
selline ebaseaduslik tegevus puudutab, ja 
esitavad asjaomastele ametiasutustele 
uurimiseks ja võimalikuks vastutusele 
võtmiseks kogu vajaliku teabe.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõlblik vastaspool ei toeta oma 
rahastamis- ja investeerimistoimingutega 
ühtegi ebaseaduslikul eesmärgil toimuvat 
tegevust, sealhulgas rahapesu, terrorismi 
rahastamist, organiseeritud kuritegevust, 
maksupettust ja maksudest 
kõrvalehoidumist, korruptsiooni ega liidu 

1. Kõlblik vastaspool ei toeta oma 
rahastamis- ja investeerimistoimingutega 
ühtegi ebaseaduslikul eesmärgil toimuvat 
tegevust, sealhulgas (kuid mitte ainult) 
rahapesu, terrorismi rahastamist, 
organiseeritud kuritegevust, maksupettust 
ja maksudest kõrvalehoidumist, 
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finantshuve kahjustavat pettust. Kõlblik 
vastaspool ei osale üheski rahastamis- ega 
investeerimistoimingus koostööd 
mittetegevas jurisdiktsioonis asuva 
vahendi kaudu vastavalt oma poliitikale 
nõrgalt reguleeritud või koostööst 
keelduvate jurisdiktsioonide suhtes, mis 
põhineb liidu, Majanduskoostöö ja 
Arengu Organisatsiooni või 
rahapesuvastase töökonna põhimõtetel.

korruptsiooni ega liidu finantshuve 
kahjustavat pettust. Eelkõige ei osale 
kõlblikud vastaspooled üheski rahastamis- 
ega investeerimistoimingus vahendi 
kaudu, mis asub jurisdiktsioonis, mis ei 
tee liiduga koostööd seoses läbipaistvust ja 
teabevahetust käsitlevate rahvusvahelisel 
tasandil kokku lepitud maksustandardite 
kohaldamisega, ega oma ärisuhteid 
üksustega, mis on asutatud sellises 
jurisdiktsioonis. Kõlblikud vastaspooled ei 
kasuta oma käesoleva määrusega 
hõlmatud rahastamis- ja 
investeerimistoimingute tegemiseks 
maksustamise vältimise struktuure, 
eelkõige agressiivset maksuplaneerimist, 
ega järgi tavasid, mis ei ole kooskõlas 
liidu hea maksuhaldustava põhimõtetega, 
mis on ette nähtud liidu õiguses, 
sealhulgas komisjoni soovitustes ja 
teatistes. Finantsvahendajatega lepingute 
sõlmimisel võtavad kõlblikud vastaspooled 
käesolevas lõikes viidatud nõuded 
asjaomastesse lepingutesse üle ning 
nõuavad riigipõhist aruandlust nende 
järgimise kohta.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõlblik vastaspool kohaldab oma 
rahastamis- ja investeerimistoimingute 
suhtes liidu õiguses ja eelkõige Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 
2015/84735 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivis (EL) 2015/84936 
sätestatud põhimõtteid ja standardeid, mille 
kohaselt tuleb vältida finantssüsteemi 
kasutamist rahapesuks ja terrorismi 
rahastamiseks. Kõlblik vastaspool seab 
käesoleva määruse kohaselt nii otse kui ka 
vahendajate kaudu toimuva rahastamise 
tingimuseks teabe avalikustamise tegelikult 
kasu saavate omanike kohta vastavalt 

2. Kõlblik vastaspool kohaldab oma 
rahastamis- ja investeerimistoimingute 
suhtes liidu õiguses ja eelkõige Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses 
(EL) 2015/84735 ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivis (EL) 2015/84936 
sätestatud põhimõtteid ja standardeid, mille 
kohaselt tuleb vältida finantssüsteemi 
kasutamist rahapesuks ja terrorismi 
rahastamiseks. Kõlblik vastaspool seab 
käesoleva määruse kohaselt nii otse kui ka 
vahendajate kaudu toimuva rahastamise 
tingimuseks teabe avalikustamise tegelikult 
kasu saavate omanike kohta vastavalt 
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direktiivile (EL) 2015/849. direktiivile (EL) 2015/849 (ELi 
rahapesuvastane direktiiv) ja avaldab 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2013/36/EL artikli 89 
lõikega 1 teabe riikide kaupa tehtud 
aruandluse kohta.

__________________ __________________
35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 
2015. aasta määrus (EL) 2015/847, mis 
käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet 
ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 1781/2006 (ELT L 141, 5.6.2015, 
lk 1).

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 
2015. aasta määrus (EL) 2015/847, mis 
käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet 
ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 1781/2006 (ELT L 141, 5.6.2015, 
lk 1).

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 
2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis 
käsitleb finantssüsteemi rahapesu või 
terrorismi rahastamise eesmärgil 
kasutamise tõkestamist ning millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja 
tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 
2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 
2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis 
käsitleb finantssüsteemi rahapesu või 
terrorismi rahastamise eesmärgil 
kasutamise tõkestamist ning millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja 
tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni 
direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 
5.6.2015, lk 73).
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20a
Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.
2. Komisjonile antakse õigus võtta 
vastu artiklites 6 ja 8 osutatud 
delegeeritud õigusakte alates käesoleva 
määruse jõustumise kuupäevast kuni 
31. detsembrini 2020.
3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artiklites 6 ja 8 osutatud volituste 
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delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega iga liikmesriigi määratud 
ekspertidega.
5. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
6. Artiklite 6 ja 8 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule teatavaks tegemist esitanud 
selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle 
tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 
et nad ei esita vastuväidet. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

LISA
Piirkonnad, millel on õigus saada toetust 
EFSD tagatise kaudu:
– Aafrika, sh Aafrika riigid, kes on 
alla kirjutanud Cotonou 
partnerluslepingule;
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– naabruspoliitika partnerriigid, kes 
on loetletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 232/2014 I 
lisas.


