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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23 a (uus)
Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek
23 a. toonitab, et Albaanias esinev
veritasu õõnestab ikka veel õigust elule,
sealhulgas paljude laste õigust käia koolis
ja elada normaalset ühiskonnaelu;
soovitab tungivalt, et ametiasutused
viiksid ellu parlamendi 2015. aasta märtsi
resolutsiooni ja soovitusi ning paneksid
edasise viivituseta jälle tööle
koordineerimiskomitee;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 31
Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek

31. võtab murega teadmiseks
keskkonnaalaste õigusaktide jõustamise
haldussuutlikkuse piiratud laadi ning
puuduliku jäätmekäitluse ja veemajanduse,
millega kaasneb sageli
keskkonnakuritegevus, mis ohustab
Albaania majandusressursse ja kujutab
endast takistust teel ressursitõhusa
majanduse suunas; rõhutab, et on vaja
parandada keskkonnamõju hindamiste
kvaliteeti ning tagada üldsuse osalemine ja
kodanikuühiskonnaga konsulteerimine
oluliste projektide korral; rõhutab, kui
suure tähtsusega on kliimamuutusi
käsitlevate eesmärkide täitmine,
kahjustamata bioloogilist mitmekesisust,
maastikku, veevarusid, loomastikku,
taimestikku ja mõjutatud kohalikku
elanikkonda;

31. võtab murega teadmiseks
keskkonnaalaste õigusaktide jõustamise
haldussuutlikkuse piiratud laadi ning
puuduliku jäätmekäitluse ja veemajanduse,
millega kaasneb sageli
keskkonnakuritegevus, mis ohustab
Albaania majandusressursse ja kujutab
endast takistust teel ressursitõhusa
majanduse suunas; rõhutab, et on vaja
parandada keskkonnamõju hindamiste
kvaliteeti ning tagada üldsuse osalemine ja
kodanikuühiskonnaga konsulteerimine
oluliste projektide korral; rõhutab, kui
suure tähtsusega on kliimamuutusi
käsitlevate eesmärkide täitmine,
kahjustamata bioloogilist mitmekesisust,
maastikku, veevarusid, loomastikku,
taimestikku ja mõjutatud kohalikku
elanikkonda; on sügavalt mures asjaolu
pärast, et komisjoni andmeil on 71st
hüdroelektrijaama projektist 44 ehitamisel
kaitsealadel;
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Igor Šoltes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Knut Fleckenstein
2016. aasta aruanne Albaania kohta
2016/2312(INI)

A8-0023/2017

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 32
Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek

32. taunib asjaolu, et hüdroelektrijaamade
ökoloogilist mõju ei ole sageli
nõuetekohaselt hinnatud, et tagada
vastavus rahvusvahelistele standarditele ja
asjaomastele ELi loodust käsitlevatele
õigusaktidele; soovitab valitsusel kaaluda
Vjosa rahvuspargi loomist ja loobuda
plaanidest ehitada Vjosa jõe ja selle
lisajõgede äärde uued hüdroelektrijaamad;
kutsub Albaaniat tungivalt üles saavutama
suurem vastavus ELi energiaalaste
õigusaktidega ja eelkõige võtma vastu
riikliku energiastrateegia, et tugevdada
energiasõltumatust ja -tõhusust; avaldab
heameelt 2015.–2020. aasta taastuvate
energiaallikate riikliku tegevuskava üle;

32. taunib asjaolu, et hüdroelektrijaamade
ökoloogilist mõju ei ole sageli
nõuetekohaselt hinnatud, et tagada
vastavus rahvusvahelistele standarditele ja
asjaomastele ELi loodust käsitlevatele
õigusaktidele; soovitab valitsusel kaaluda
Vjosa rahvuspargi loomist piki kogu jõge
ja loobuda plaanidest ehitada Vjosa jõe ja
selle lisajõgede äärde uued
hüdroelektrijaamad; kutsub Albaaniat
tungivalt üles saavutama suurem vastavus
ELi energiaalaste õigusaktidega ja eelkõige
võtma vastu riikliku energiastrateegia, et
tugevdada energiasõltumatust ja -tõhusust;
avaldab heameelt 2015.–2020. aasta
taastuvate energiaallikate riikliku
tegevuskava üle;
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Igor Šoltes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25
Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek

25. võtab teadmiseks LGBTI-inimeste
õiguste kaitse paranemise ja julgustab
valitsust rakendama jätkuvalt selle
programmi edasisi meetmeid, mida
Albaania järgib 2020. aastani;

25. väljendab heameelt LGBTI-inimeste
õiguste kaitse paranemise ning LGBTIinimesi puudutava riikliku tegevuskava
vastuvõtmise üle aastateks 2016–2020 ja
julgustab valitsust rakendama jätkuvalt
selle programmi edasisi meetmeid ning
veelgi tugevdama valitsuse koostööd
LGBTI-inimeste õigusi kaitsvate
kodanikuühiskonna organisatsoonidega;
julgustab ühtlasi valitsust ja
seaduseandjaid tagama, et soo
tunnustamiseks seatud tingimused
vastavad standarditele, mis on sätestatud
Euroopa Nõukogu ministrite komitee
soovituses liikmesriikidele
CM/Rec(2010)5 seksuaalse sättumuse ja
sooidentiteedi alusel toimuva
diskrimineerimise vastaste meetmete
kohta;
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Punkt 19
Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek

19. märgib, et riiklike institutsioonide ja
kodanikuühiskonna organisatsioonide
ELiga seonduv koostöö on paranenud ja
hõlmab ka kodanikuühiskonna
organisatsioonide osalemist riikliku
Euroopa integratsiooni nõukogu
koosolekutel; märgib, et tugev
kodanikuühiskond on iga demokraatliku
süsteemi oluline osa; rõhutab seepärast, et
valitsuse kõigil tasanditel, sealhulgas
kohalikul tasandil, on vaja koostööd
kodanikuühiskonna organisatsioonidega
veelgi tihendada; avaldab sellega seoses
heameelt riikliku kodanikuühiskonna
nõukogu loomise üle; nõuab, et
tulemuslikumalt rakendataks teabe saamise
ja avaliku konsultatsiooni õigust ning
paremini reguleeritaks kodanikuühiskonna
organisatsioone mõjutavat
fiskaalraamistikku;

19. märgib, et riiklike institutsioonide ja
kodanikuühiskonna organisatsioonide
ELiga seonduv koostöö on paranenud ja
hõlmab ka kodanikuühiskonna
organisatsioonide osalemist riikliku
Euroopa integratsiooni nõukogu
koosolekutel; märgib, et tugev
kodanikuühiskond on iga demokraatliku
süsteemi oluline osa; rõhutab seepärast, et
valitsuse kõigil tasanditel, sealhulgas
kohalikul tasandil, on vaja koostööd
kodanikuühiskonna organisatsioonidega
veelgi tihendada; avaldab sellega seoses
heameelt riikliku kodanikuühiskonna
nõukogu loomise üle; nõuab, et
tulemuslikumalt rakendataks teabe saamise
ja avaliku konsultatsiooni õigust ning
paremini reguleeritaks kodanikuühiskonna
organisatsioone mõjutavat
fiskaalraamistikku; julgustab ametiasutusi
ja vähemuste esindajaid pidama
ametlikku dialoogi, et tugevdada
vähemustesse kuuluvate isikute kodaniku, poliitilisi, sotsiaalseid, majanduslikke ja
kultuurilisi õigusi;
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Punkt 20
Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek

20. tuletab peamiste prioriteetide seas
meelde vajadust tugevdada inimõiguste ja
vähemuste õiguste kaitset ning
diskrimineerimisvastast poliitikat, sh nende
jõustamise tõhustamise abil; kutsub
pädevaid asutusi üles jätkama kaasamise ja
sallivuse õhkkonna parandamist kõigi riigis
elavate vähemuste jaoks kooskõlas
Euroopa vähemuste kaitse standarditega,
muu hulgas tugevdades vähemuste
küsimustega tegeleva riikliku komitee rolli;
tunnustab esialgseid samme, mille eesmärk
on parandada õigusraamistikku vähemuste
kaitsmiseks, ja kutsub Albaaniat üles
võtma vastu vähemuste kaitse raamseadus
ning ratifitseerima Euroopa piirkondlike ja
vähemuskeelte harta; võtab teadmiseks
laiaulatusliku konsultatsiooniprotsessi,
milles osalevad sõltumatud institutsioonid,
vähemuste ühendused ja
kodanikuühiskond; rõhutab vajadust
parandada romade, egiptlaste ja teiste
etniliste vähemuste elamistingimusi;
nõuab, et võetaks jätkuvalt meetmeid,
millega parandada nende jaoks tööhõive
ning kõigi avalike ja sotsiaalteenuste,
hariduse, tervishoiu, sotsiaaleluruumide ja
õigusabi kättesaadavust; on mures, et
teatavatele positiivsetele muutustele
vaatamata on roma laste haridussüsteemi
kaasamise määr endiselt selle piirkonna

20. tuletab peamiste prioriteetide seas
meelde vajadust tugevdada inimõiguste ja
vähemuste õiguste kaitset ning
diskrimineerimisvastast poliitikat, sh nende
jõustamise tõhustamise abil; kutsub
pädevaid asutusi üles jätkama kaasamise ja
sallivuse õhkkonna parandamist kõigi riigis
elavate vähemuste jaoks kooskõlas
Euroopa vähemuste kaitse standarditega,
muu hulgas tugevdades vähemuste
küsimustega tegeleva riikliku komitee rolli;
tunnustab esialgseid samme, mille eesmärk
on parandada õigusraamistikku vähemuste
kaitsmiseks, ja kutsub Albaaniat üles
võtma vastu vähemuste kaitse raamseadus
ning ratifitseerima Euroopa piirkondlike ja
vähemuskeelte harta; võtab teadmiseks
laiaulatusliku konsultatsiooniprotsessi,
milles osalevad sõltumatud institutsioonid,
vähemuste ühendused ja
kodanikuühiskond; rõhutab vajadust
parandada romade, egiptlaste ja teiste
etniliste vähemuste elamistingimusi; nõuab
konkreetseid meetmeid, nt romade,
egiptlaste ja muude etniliste vähemuste
rahvastikuregistrisse kandmist
(sünnitunnistused ja ID-kaardid); nõuab,
et võetaks jätkuvalt meetmeid, millega
parandada nende jaoks tööhõive ning kõigi
avalike ja sotsiaalteenuste, hariduse,
tervishoiu, sotsiaaleluruumide ja õigusabi
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kättesaadavust; on mures, et teatavatele
positiivsetele muutustele vaatamata on
roma laste haridussüsteemi kaasamise määr
endiselt selle piirkonna madalaim;
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Punkt 36
Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek

36. rõhutab, et oluline on tugevdada
sotsiaaldialoogi, kodanikuühiskonna
organisatsioonide kaasamist,
sotsiaalpartnerite võimekust ja
sotsiaalõiguste maksmapaneku
mehhanisme; nõuab, et valitsus
ajakohastaks haridussüsteemi, pidades
silmas kaasavama ühiskonna ülesehitamist,
ebavõrdsuse ja diskrimineerimise
vähendamist ning noortele oskuste ja
teadmiste paremat andmist; rõhutab
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA)
kaudu antava toetuse tähtsust haridus-,
tööhõive- ja sotsiaalpoliitikale;

36. rõhutab, et oluline on tugevdada
sotsiaaldialoogi, kodanikuühiskonna
organisatsioonide kaasamist,
sotsiaalpartnerite võimekust ja
sotsiaalõiguste maksmapaneku
mehhanisme; nõuab, et valitsus
ajakohastaks haridussüsteemi, pidades
silmas kaasavama ühiskonna ülesehitamist,
ebavõrdsuse ja diskrimineerimise
vähendamist ning noortele oskuste ja
teadmiste paremat andmist; rõhutab
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA)
kaudu antava toetuse tähtsust haridus-,
tööhõive- ja sotsiaalpoliitikale; toonitab,
kui oluline on arendada edasi väikelaste
arendamise teenuseid, ning nõuab
tungivalt ebasoodsas olukorras olevate
vähemusrühmade taustaga lastele
paremat pääsu lasteaedadesse;
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