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Muudatusettepanek  1 
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Raport A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

ELi välisrahastamisvahendite rakendamine: 2017. aasta vahekokkuvõte ja 2020. aasta järgne 

tulevane struktuur 

2017/2280(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 88 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

88. rõhutab, et see rahastamisvahend 

võimaldab liidul nüüdsest rahastada 

koolitustegevust ning mittesurmava 

varustuse (nt arvutisüsteemid, haiglad 

jne) pakkumist kolmandate riikide 

relvajõududele, eesmärgiga täita 

kiireloomulisi, lühikese ja keskmise 

perspektiivi vajadusi kestliku arengu 

eesmärkide elluviimise raames;  

88. on veendunud, et 2020. aasta 

järgne IcSP määrus ei tohiks sisaldada 

partnerriikidele suutlikkuse 

suurendamiseks julgeoleku ja arengu 

toetamiseks pakutava abi sõjalist 

komponenti, kuna see nõrgestab 

poliitiliselt ELi ainsat tsiviilkonfliktide 

ennetamise rahastamisvahendit; tuletab 

samuti meelde, et praeguse IcSP raames 

suutlikkuse suurendamisele julgeoleku ja 

arengu toetamiseks ettenähtud rahastus ei 

ole kooskõlas ELi toimimise lepingu 

artikliga 209, Euroopa Kohtu asjakohase 

praktikaga ega ELi lepingu artikli 41 

lõikes 2 kehtestatud sõjaliste kulutuste 

piirangutega; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  88 a. kutsub komisjoni ja Euroopa 

välisteenistust üles säilitama ühtse 

spetsiaalse rahastamisvahendi 

tsiviilkonfliktide ennetamiseks ja kiireks 

tsiviilkriisidele reageerimiseks, säilitades 

2020. aasta järgse struktuuri raames IcSP 

eraldi rahastamisvahendina; rõhutab, et 

IcSP säilitamine on liidu usaldusväärsuse 

tagamiseks ülioluline, eriti seoses liidu 

pühendumisega rahule ja julgeolekule; 

nõuab, et komisjon ja Euroopa 

välisteenistus võtaksid arvesse kasvavat 

nõudlust tsiviilkonfliktide ennetamise 

järele ELi naabruses, kolmekordistades 

selliste meetmete jaoks ettenähtud 

rahalised vahendid ning rahastades 

eeskätt vahendamise, dialoogi ja 

lepitamise valdkonna algatusi; rõhutab, et 

selline vahendite suurendamine ei tohiks 

toimuda muude piirkondade 

tsiviilkonfliktide ennetamise ja rahu 

kindlustamise arvelt;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

121. peab kiiduväärseks, et EL on 

pühendunud sellistele väärtustele nagu 

inimõigused, demokraatia ja 

kodanikuühiskonna toetamine, ning kiidab 

heaks eri sihid ja eesmärgid ning praeguste 

rahastamisvahendite spetsiifilise poliitilise 

ja strateegilise väärtuse; rõhutab, et 

reformiga ei tohiks kahjustada ühegi 

rahastamisvahendi poliitilisi eesmärke; 

mõistab eesmärkide ja rakendamise eripära 

ENI, IPA II ja EIDHRi puhul ning leiab 

seetõttu, et need peaksid jääma 

strateegiliste ja poliitiliste kaalutluste tõttu 

sõltumatuks; 

121. peab kiiduväärseks, et EL on 

pühendunud sellistele väärtustele nagu 

inimõigused, demokraatia ja 

kodanikuühiskonna toetamine, ning kiidab 

heaks eri sihid ja eesmärgid ning praeguste 

rahastamisvahendite spetsiifilise poliitilise 

ja strateegilise väärtuse; rõhutab, et 

reformiga ei tohiks kahjustada ühegi 

rahastamisvahendi poliitilisi eesmärke; 

mõistab eesmärkide ja rakendamise eripära 

ENI, IPA II, IcSP ja EIDHRi puhul ning 

leiab seetõttu, et need peaksid jääma 

strateegiliste ja poliitiliste kaalutluste tõttu 

sõltumatuks; 

Or. en 

 

 


