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Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
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Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 
ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0465),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 212 
lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0274/2018),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee … arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee … arvamust2

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit ja samuti rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, 
eelarvekomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, 
regionaalarengukomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni 
arvamusi (A8-0000/2018),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Ühinemiseelse rahastamisvahendi 
eesmärgid erinevad põhimõtteliselt liidu 
välistegevuse üldeesmärkidest, sest selle 

(2) Ühinemiseelse rahastamisvahendi 
eesmärgid tulenevad nii Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 21 sätestatud liidu 

                                               
1

2
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rahastamisvahendiga soovitakse 
valmistada I lisas loetletud abisaajaid ette 
tulevikus ELiga liitumiseks ning toetada 
nende ühinemisprotsessi. Seega on ülimalt 
oluline, et laienemise toetamiseks on eraldi 
rahastamisvahend ja tagada samas selle 
kooskõla liidu välistegevuse 
üldeesmärkidega ning eelkõige 
naabruspoliitika, arengu ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahendiga.

välistegevuse põhimõtetest kui ka 
rahastamisvahendi eripärast – sellega
soovitakse valmistada I lisas loetletud 
abisaajaid (edaspidi „abisaajad“) ette 
tulevikus ELiga liitumiseks ning toetada 
nende ühinemisprotsessi. Seega on ülimalt 
oluline, et laienemise toetamiseks on eraldi 
rahastamisvahend ja tagada samas selle 
kooskõla liidu välistegevuse 
üldeesmärkidega ning eelkõige 
naabruspoliitika, arengu ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahendiga.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Liidu lepingu artiklis 49 
on sätestatud, et liidu liikmeks saamise 
avalduse võib esitada iga Euroopa riik, kes 
austab selliseid väärtusi nagu 
inimväärikuse austamine, vabadus, 
demokraatia, võrdsus, õigusriik ja 
inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste 
hulka kuuluvate isikute õiguste austamine 
ning võtab endale kohustuse neid väärtusi 
edendada. Euroopa riik, kes on esitanud 
liidu liikmeks saamise avalduse, võib 
liikmeks saada üksnes siis, kui on leidnud 
kinnitust, et ta vastab 1993. aasta juunis 
Kopenhaagenis toimunud Euroopa 
Ülemkogu kohtumisel kehtestatud 
liikmelisuse kriteeriumidele 
(„Kopenhaageni kriteeriumid“), ning 
tingimusel, et liit suudab uue liikme 
integreerida. Kopenhaageni kriteeriumid 
käsitlevad demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtet, inimõigusi ning vähemuste 
austamist ja kaitset tagavate 
institutsioonide stabiilsust, toimiva 
turumajanduse olemasolu, suutlikkust 

(3) Euroopa Liidu lepingu artiklis 49 
on sätestatud, et liidu liikmeks saamise 
avalduse võib esitada iga Euroopa riik, kes 
austab selliseid väärtusi nagu 
inimväärikuse austamine, vabadus, 
demokraatia, võrdsus, õigusriik ja 
inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste 
hulka kuuluvate isikute õiguste austamine 
ning võtab endale kohustuse neid väärtusi 
edendada. Need on liikmesriikide ühised 
väärtused ühiskonnas, kus valitsevad
pluralism, mittediskrimineerimine, 
sallivus, õiglus, solidaarsus ning naiste ja 
meeste võrdõiguslikkus.
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toime tulla konkurentsisurve ja 
turujõududega liidus ning võimet mitte 
üksnes kasutada aluslepingute järgseid 
õigusi, vaid täita ka neis sätestatud 
kohustusi, sealhulgas järgida poliitilise 
ning majandus- ja rahaliidu eesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Iga Euroopa riik, kes on 
avaldanud soovi ühineda liiduga, võib 
saada liidu liikmeks üksnes siis, kui on 
leidnud kinnitust, et riik vastab täielikult 
1993. aasta juunis Kopenhaagenis 
toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel 
kehtestatud ühinemiskriteeriumidele 
(edaspidi „Kopenhaageni kriteeriumid“), 
ning tingimusel, et liit suudab uue liikme 
integreerida. Kopenhaageni kriteeriumid 
käsitlevad demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtet, inimõigusi ning vähemuste 
austamist ja kaitset tagavate 
institutsioonide stabiilsust, toimiva 
turumajanduse olemasolu, suutlikkust 
tulla toime konkurentsisurve ja 
turujõududega liidus ning võimet mitte 
üksnes kasutada aluslepingute järgseid 
õigusi, vaid täita ka neis sätestatud 
kohustusi, sealhulgas saavutada poliitilise 
ning majandus- ja rahaliidu eesmärgid.

Or. en
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Abi andmisel tuleks järgida ka 
kokkuleppeid, mis liit on sõlminud I lisas 
loetletud abisaajatega. Abi peaks peamiselt 
keskenduma sellele, et aidata I lisas 
loetletud abisaajatel tugevdada 
demokraatlikke institutsioone ja õigusriiki, 
reformida kohtusüsteemi ja avalikku 
haldust, austada põhiõigusi ning edendada 
soolist võrdõiguslikkust, sallivust, 
sotsiaalset kaasatust ja 
mittediskrimineerimist. Samuti tuleks 
abiga toetada Euroopa sotsiaalõiguste 
samba raames kindlaks määratud keskseid 
põhimõtteid ja õigusi. Abiga tuleks 
jätkuvalt toetada nende jõupingutusi 
edendada piirkondlikku, 
makropiirkondlikku ja piiriülest koostööd 
ning territoriaalset arengut, sealhulgas liidu 
makropiirkondlike strateegiate 
rakendamise kaudu. Ühtlasi peaks abi 
edendama nende majanduslikku ja 
sotsiaalset arengut ning majandusjuhtimist, 
et toetada aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu tegevuskava, sealhulgas 
regionaalarengu, põllumajanduse, maaelu 
arengu ning sotsiaal- ja tööhõivepoliitika 
rakendamise ning digitaalmajanduse ja -
ühiskonna arendamisega, samuti kooskõlas 
Lääne-Balkani riikide digitaalarengu 
tegevuskava juhtalgatusega.

(7) Abi andmisel tuleks järgida ka 
kokkuleppeid, mis liit on sõlminud 
abisaajatega. Abi peaks peamiselt 
keskenduma sellele, et aidata abisaajatel 
tugevdada demokraatlikke institutsioone ja 
õigusriiki, reformida kohtusüsteemi ja 
avalikku haldust, austada põhiõigusi, 
sealhulgas vähemuste hulka kuuluvate 
isikute õigusi, ning edendada soolist 
võrdõiguslikkust, sallivust, sotsiaalset 
kaasatust, töötajate õigusi käsitlevate 
rahvusvaheliselt kokkulepitud 
tööstandardite järgimist ja 
mittediskrimineerimist. Samuti tuleks 
abiga toetada seda, et abisaajad järgiksid
Euroopa sotsiaalõiguste samba raames 
kindlaks määratud keskseid põhimõtteid ja 
õigusi, sotsiaalset turumajandust ja 
lähenemist sotsiaalsele õigustikule. Abiga 
tuleks jätkuvalt toetada nende jõupingutusi 
edendada piirkondlikku, 
makropiirkondlikku ja piiriülest koostööd
ning territoriaalset arengut, sealhulgas liidu 
makropiirkondlike strateegiate 
rakendamise kaudu. Ühtlasi peaks abi 
edendama nende majanduslikku ja 
sotsiaalset arengut ning majandusjuhtimist, 
et toetada aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu tegevuskava, sealhulgas 
regionaalarengu, põllumajanduse, maaelu 
arengu ning sotsiaal- ja tööhõivepoliitika 
rakendamise ning digitaalmajanduse ja -
ühiskonna arendamisega, samuti kooskõlas 
Lääne-Balkani riikide digitaalarengu 
tegevuskava juhtalgatusega.

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Käesoleva määrusega kehtestatud 
rahastamisvahendi raames ette nähtud 
meetmetega tuleks ka aidata abisaajatel 
viia end järk-järgult vastavusse ühise 
välis- ja julgeolekupoliitikaga (ÜJKP), 
mis on ühinemisprotsessi lahutamatu osa.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kooskõlas osalusdemokraatia 
põhimõttega peaks komisjon ergutama
I lisas loetletud igas abisaajariigis 
parlamentaarse kontrolli teostamist.

(12) Kooskõlas osalusdemokraatia 
põhimõttega peaks komisjon edendama
igas abisaajariigis parlamentaarse 
suutlikkuse suurendamist ja
parlamentaarse kontrolli teostamist.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) I lisas loetletud abisaajad peavad 
olema paremini valmis käsitlema 
üleilmseid probleeme, nagu jätkusuutlik 
areng ja kliimamuutused, ning viima oma 
jõupingutused nende küsimuste 

(13) Abisaajad peavad olema paremini 
valmis käsitlema üleilmseid probleeme, 
nagu jätkusuutlik areng ja kliimamuutused, 
ning viima oma jõupingutused nende 
küsimuste lahendamiseks kooskõlla liidu 
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lahendamiseks kooskõlla liidu 
jõupingutustega. Kajastades 
kliimamuutusega toimetuleku olulisust 
kooskõlas liidu kohustustega Pariisi 
kliimaleppe rakendamise osas ning selleks 
et saavutada kestliku arengu eesmärke, 
tuleks käesoleva programmiga toetada 
kliimameetmetega liidu poliitikas laiemalt 
arvestamist ja panustama üldeesmärki, et 
ELi eelarvekulutustest eraldataks 25 % 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
Käesoleva programmi alusel rakendatavate 
meetmete puhul eeldatakse, et programmi 
kogu rahastamispaketist eraldatakse 16 % 
kliimaeesmärkidele. Asjakohased meetmed 
määratakse kindlaks programmi 
ettevalmistamise ja rakendamise käigus 
ning käesoleva programmi koondtulemusi 
tuleks arvestada asjakohastes hindamis- ja 
läbivaatamismenetlustes.

jõupingutustega. Kajastades 
kliimamuutusega toimetuleku olulisust 
kooskõlas liidu kohustustega Pariisi 
kliimaleppe rakendamise osas ning selleks 
et saavutada kestliku arengu eesmärke, 
tuleks käesoleva programmiga toetada 
kliimameetmetega liidu poliitikas laiemalt 
arvestamist ja panustama üldeesmärki, et 
ELi eelarvekulutustest eraldataks 25 % 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
Käesoleva programmi alusel rakendatavate 
meetmetega tuleks püüda eraldada
programmi kogu rahastamispaketist 16 % 
kliimaeesmärkidele, taotledes eesmärki, et 
2027. aastaks moodustavad kliimaga 
seotud kulutused 30 % mitmeaastase 
finantsraamistiku kulutustest. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
programmi ettevalmistamise ja 
rakendamise käigus ning käesoleva 
programmi koondtulemusi tuleks arvestada 
asjakohastes hindamis- ja 
läbivaatamismenetlustes.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Komisjon ja liikmesriigid peaksid 
tagama antava abi eeskirjadele vastavuse, 
sidususe ja vastastikuse täiendavuse, 
eelkõige korrapäraste konsultatsioonide ja 
sagedase teabevahetuse kaudu abitsükli eri 
etappides. Samuti tuleks astuda samme, 
mis on vajalikud selleks, et tagada parem 
koordineerimine ja vastastikune täiendavus 
teiste rahastajatega, sealhulgas korrapäraste 
konsultatsioonide abil.
Kodanikuühiskonna rolli tuleks tugevdada 
nii valitsusasutuste kaudu rakendatavates 
programmides kui ka liidu abi otsese 

(16) Komisjon ja liikmesriigid peaksid 
tagama antava abi eeskirjadele vastavuse, 
sidususe, kooskõla ja vastastikuse 
täiendavuse, eelkõige korrapäraste 
konsultatsioonide ja sagedase 
teabevahetuse kaudu abitsükli eri 
etappides. Samuti tuleks astuda samme, 
mis on vajalikud selleks, et tagada parem 
koordineerimine ja vastastikune täiendavus 
teiste rahastajatega, sealhulgas korrapäraste 
konsultatsioonide abil. Mitmekesiste 
sõltumatute kodanikuühiskonna 
organisatsioonide ning eri liiki ja eri 
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saajana. tasandite kohalike asutuste rolli tuleks 
piisavalt tugevdada nii valitsusasutuste 
kaudu rakendatavates programmides kui ka 
liidu abi otsese saajana.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Käesoleva määruse alusel 
toetatavate asjakohaste 
poliitikavaldkondade eesmärkide 
saavutamise tegevusprioriteedid tuleks 
määratleda programmitöö raamistikus, 
mille komisjon näeb ette aastateks 2021–
2027 kehtestatud liidu mitmeaastase 
finantsraamistiku kestuse ajaks 
partnerluses I lisas loetletud abisaajatega, 
lähtudes laienemise tegevuskavast ja nende 
konkreetsetest vajadustest kooskõlas 
käesolevas määruses määratletud üldiste ja 
erieesmärkidega ning võttes nõuetekohaselt 
arvesse asjakohaseid riiklikke strateegiaid. 
Programmitöö raamistikus tuleks kindlaks 
määrata abi andmisega toetatavad 
valdkonnad, märkides vahendite 
soovitusliku jaotuse valdkondade kaupa, sh 
hinnangulised kliimaga seotud kulud.

(17) Käesoleva määruse alusel 
toetatavate asjakohaste 
poliitikavaldkondade eesmärkide 
saavutamise tegevusprioriteedid tuleks 
määratleda programmitöö raamistikus, 
mille komisjon näeb ette aastateks 2021–
2027 kehtestatud liidu mitmeaastase 
finantsraamistiku kestuse ajaks. Need 
prioriteedid tuleks määrata partnerluses 
abisaajatega, lähtudes laienemise 
tegevuskavast ja nende konkreetsetest 
vajadustest kooskõlas käesolevas määruses 
määratletud üldiste ja erieesmärkidega ning 
võttes nõuetekohaselt arvesse asjakohaseid 
riiklikke strateegiaid ja asjakohaseid 
Euroopa Parlamendi resolutsioone. See 
partnerlus peaks hõlmama vajaduse 
korral pädevaid asutusi ning 
kodanikuühiskonna organisatsioone.
Komisjon peaks julgustama koostööd 
asjakohaste sidusrühmade seas ja 
rahastajate tegevuse koordineerimist.
Programmitöö raamistikus tuleks kindlaks 
määrata abi andmisega toetatavad 
valdkonnad, märkides vahendite 
soovitusliku jaotuse valdkondade kaupa, sh 
hinnangulised kliima ja soolise 
võrdõiguslikkusega seotud kulud. 
Komisjonile tuleks delegeerida õigus võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 
õigusakte käesoleva määruse täiendamise 
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kohta, võttes 30. juuniks 2025 vastu IPA 
programmitöö raamistiku ja selle 
läbivaatamise.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Liidu huvides on aidata kaasa 
I lisas loetletud abisaajate reformialastele
jõupingutustele, mis tehakse eesmärgiga 
astuda liidu liikmeks. Abi andmist tuleks 
juhtida kindlalt tulemustele keskendudes 
ning pakkudes stiimuleid neile, kes 
näitavad reformidele pühendumist 
ühinemiseelse abi tõhusa rakendamisega ja 
liikmelisuse kriteeriumide täitmisel tehtud 
edusammudega.

(18) Liidu ja abisaajate ühistes huvides 
on aidata kaasa abisaajate jõupingutustele 
reformida oma poliitika-, õigus- ja 
majandussüsteeme eesmärgiga astuda liidu 
liikmeks. Abi andmist tuleks juhtida 
kindlalt tulemustele keskendudes ning 
pakkudes stiimuleid neile, kes näitavad 
reformidele pühendumist ühinemiseelse abi 
tõhusa rakendamisega ja liikmelisuse 
kriteeriumide täitmisel tehtud 
edusammudega. Abi tuleks eraldada 
vastavalt tulemuspõhisele lähenemisviisile 
kooskõlas „õiglase osa“ põhimõttega ja 
selgete tagajärgedega juhtudel, kui 
inimväärikuse, vabaduse, demokraatia, 
võrdõiguslikkuse, õigusriigi ja 
inimõiguste olukord tõsiselt halveneb.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Ilma et see piiraks 
eelarvemenetlust ja abi peatamise 
tingimusi rahvusvahelistes lepingutes 
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abisaajatega, tuleks komisjonile 
delegeerida õigus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte 
käesoleva määruse I lisa muutmise kohta, 
et peatada või peatada osaliselt liidu abi. 
Seda õigust tuleks kasutada juhul, kui 
abisaaja ei austa demokraatia ja 
õigusriigi põhimõtteid, inimõigusi ja 
põhivabadusi või rikub liiduga sõlmitud 
asjakohastes kokkulepetes võetud 
kohustusi. Kui komisjon leiab, et abi 
peatamist selgitavad põhjused enam ei 
kehti, peaks tal olema õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusaktid I lisa muutmiseks, 
et taastada liidu abi.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Üleminek ühinemiseelsete rahaliste 
vahendite puhul rakendatavalt 
komisjonipoolselt eelarve otseselt 
täitmiselt I lisas loetletud abisaajate 
poolsele eelarve kaudsele täitmisele peaks 
olema järkjärguline ning vastama 
abisaajate sellekohasele suutlikkusele. Abi 
andmisel tuleks jätkuvalt kasutada 
struktuure ja rahastamisvahendeid, mis on 
oma väärtust ühinemiseelses protsessis 
tõestanud.

(19) Üleminek ühinemiseelsete rahaliste 
vahendite puhul rakendatavalt 
komisjonipoolselt eelarve otseselt 
täitmiselt abisaajate poolsele eelarve 
kaudsele täitmisele peaks olema 
järkjärguline ning vastama abisaajate 
sellekohasele suutlikkusele. Üleminek 
abisaajatepoolsele eelarve kaudsele 
täitmisele tuleks peatada konkreetsetes 
poliitika- või programmi valdkondades, 
kui asjaomane suutlikkus väheneb 
oluliselt või kui sellise täitmisega kaasneb 
liidu vahendite ebatõhus kasutamine, mis 
tekitab asjaomaste kohustuste osas olulisi 
puudujääke. Sellise otsuse puhul tuleks 
võtta nõuetekohaselt arvesse kõiki 
võimalikke negatiivseid majanduslikke ja 
sotsiaalseid tagajärgi. Abi andmisel tuleks 
jätkuvalt kasutada struktuure ja 
rahastamisvahendeid, mis on oma väärtust 
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ühinemiseelses protsessis tõestanud.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) Kõik rahaliste vahendite 
eraldamised käesoleva määruse raames 
peaksid toimuma läbipaistval, tõhusal, 
aruandekohustuslikul, depolitiseeritud ja 
mittediskrimineerival viisil, sealhulgas 
tasakaalustatud jaotuse kaudu, mis 
kajastab piirkondade ja omavalitsuste 
vajadusi. Komisjon, liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 
komisjoni asepresident ning eriti liidu 
delegatsioonid peaksid jälgima 
tähelepanelikult, et need kriteeriumid on 
täidetud ja et vahendite eraldamisel 
järgitakse läbipaistvuse, 
aruandekohustuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 b) Komisjon, liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 
komisjoni asepresident ning eelkõige liidu 
delegatsioonid ja abisaajariigid peaksid 
suurendama liidu ühinemiseelse abi 
nähtavust, et anda teavet liidu toetuse 
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lisaväärtuse kohta. Liidu rahastuse saajad 
peaksid tunnistama liidu rahastuse 
päritolu ning tagama selle nõuetekohase 
nähtavuse. IPAst tuleks aidata rahastada 
teavitusmeetmeid, millega reklaamida 
liidu abi tulemusi eri sihtrühmadele 
abisaajariikides.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) „Õiglase osa põhimõte“ –
tulemuspõhise lähenemisviisi täiendamine 
korrigeeriva jaotusmehhanismiga 
juhtudel, kui abisaajale pakutav abi oleks 
muude abisaajatega võrreldes muidu 
ebaproportsionaalselt väike või suur, 
võttes arvesse mõjutatava elanikkonna 
vajadusi ning ühinemisläbirääkimiste 
alustamise või nende edenemisega seotud 
reformide suhtelisi edusamme;

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. IPA III üldeesmärk on toetada I 
lisas loetletud abisaajaid, et nad võtaksid 
vastu ja viiksid ellu liidu väärtusega 
kooskõla saavutamiseks vajalikud 
poliitilised, institutsioonilised, õigus-, 
haldus-, sotsiaal- ja majandusreformid ning 

1. IPA III üldeesmärk on toetada 
abisaajaid, et nad võtaksid vastu ja viiksid 
ellu liidu väärtusega kooskõla 
saavutamiseks vajalikud poliitilised, 
institutsioonilised, õigus-, haldus-, sotsiaal-
ja majandusreformid ning kohanduksid 
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kohanduksid liiduga ühinemise eesmärgil 
järk-järgult liidu õigusnormide, nõuete, 
poliitika ja tavadega, aidates seeläbi kaasa 
nende stabiilsusele, julgeolekule ja 
heaolule.

liiduga ühinemise eesmärgil järk-järgult 
liidu õigusnormide, nõuete, poliitika ja 
tavadega, aidates seeläbi kaasa nende 
stabiilsusele, julgeolekule ja heaolule ning 
liidu strateegilistele huvidele.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. IPA III erieesmärgid on järgmised: (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tugevdada õigusriiki, demokraatiat, 
inimõiguste austamist, põhiõigusi ja 
rahvusvahelist õigust, kodanikuühiskonda 
ja julgeolekut ning parandada rände 
haldamist, sealhulgas piirihaldust;

(a) tugevdada õigusriiki, demokraatiat, 
inimõiguste austamist, põhiõigusi ja 
rahvusvahelist õigust, sotsiaalset 
ühtekuuluvust, soolist võrdõiguslikkust,
kodanikuühiskonda ja julgeolekut ning 
parandada rände haldamist, sealhulgas 
piirihaldust;

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kujundada I lisas loetletud
abisaajate õigusnorme, nõudeid, poliitikat 
ja tavasid kooskõlas liidu omadega ning 
tugevdada leppimist ja heanaaberlikke 
suhteid, samuti inimestevahelisi kontakte ja 
suhtlust;

(c) kujundada abisaajate õigusnorme, 
nõudeid, poliitikat ja tavasid kooskõlas 
liidu omadega ning tugevdada konfliktide 
ennetamist, leppimist, rahu kindlustamist, 
usalduse suurendamist, vahendamist ja 
heanaaberlikke suhteid, samuti 
inimestevahelisi kontakte ja suhtlust;

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tugevdada majanduslikku ja 
sotsiaalset arengut, sh suurema ühenduvuse 
ja regionaalarenguga, põllumajanduse ja 
maaelu arenguga ning sotsiaal- ja 
tööhõivepoliitikaga, et parandada 
keskkonnakaitset, suurendada 
vastupanuvõimet kliimamuutustele ja 
kiirendada üleminekut vähese CO2-heitega 
majandusele ning arendada 
digitaalmajandust ja -ühiskonda;

(d) tugevdada majanduslikku ja 
sotsiaalset arengut ja ühtekuuluvust, sh 
suurema ühenduvuse ja regionaalarenguga, 
põllumajanduse ja maaelu arenguga ning 
sotsiaal- ja tööhõivepoliitikaga, et 
parandada keskkonnakaitset, suurendada 
vastupanuvõimet kliimamuutustele ja 
kiirendada üleminekut vähese CO2-heitega 
majandusele ning arendada 
digitaalmajandust ja -ühiskonda;

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ajavahemikul 2021–2027 on 
käesoleva IPA III rakendamise 
rahastamispakett 14 500 000 000 eurot 

1. Ajavahemikul 2021–2027 on 
käesoleva IPA III rakendamise 
rahastamispakett [...] eurot 
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(jooksevhindades). (jooksevhindades).

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. [Euroopa Regionaalarengu 
Fondist]32 panustatakse I lisas loetletud
abisaajate ja liikmesriikide vaheliseks 
piiriüleseks koostööks loodud 
programmidesse või meetmetesse. Need 
programmid ja meetmed võtab komisjon 
vastu kooskõlas artikliga 16. 
Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi ja 
piiriülese koostöö panus määratakse 
kindlaks [ETK määruse] artikli 10 lõike 3 
kohaselt. IPA piiriülese koostöö 
programme hallatakse kooskõlas [ETK 
määrusega].

5. [Euroopa Regionaalarengu 
Fondist]32 panustatakse abisaajate ja ühe 
või mitme liikmesriigi vaheliseks 
piiriüleseks koostööks loodud 
programmidesse või meetmetesse. Need 
programmid ja meetmed võtab komisjon 
vastu kooskõlas artikliga 16. 
Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi ja 
piiriülese koostöö panus määratakse 
kindlaks [ETK määruse] artikli 10 lõike 3 
kohaselt ning seejuures kehtestatakse IPA 
III toetuse maksimummääraks 85 %. IPA 
piiriülese koostöö programme hallatakse 
kooskõlas [ETK määrusega].

________________________ _____________________

32 COM(2018) 372 final. Ettepanek: 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
Euroopa Regionaalarengu Fondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta.

32 COM(2018) 372 final. Ettepanek: 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
Euroopa Regionaalarengu Fondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse rakendamise 
üldine poliitikaraamistik moodustub 

1. Käesoleva määruse rakendamise 
terviklik poliitikaraamistik moodustub 
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Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 
määratletud laienemispoliitika 
raamistikust, kokkulepetest, millega 
luuakse õiguslikult siduvad suhted I lisas 
loetletud abisaajatega, samuti asjakohastest 
Euroopa Parlamendi resolutsioonidest, 
komisjoni teatistest või komisjoni ja liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja ühisteatistest. Komisjon tagab 
sidususe abi ja laienemispoliitika 
raamistiku vahel.

Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 
määratletud laienemispoliitika 
raamistikust, kokkulepetest, millega 
luuakse õiguslikult siduvad suhted 
abisaajatega, samuti asjakohastest Euroopa 
Parlamendi resolutsioonidest, komisjoni 
teatistest või komisjoni ja liidu välisasjade 
ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
ühisteatistest. Komisjon tagab sidususe abi 
ja tervikliku laienemispoliitika raamistiku 
vahel. Liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 
komisjoni asepresident tagab liidu 
välistegevuse üldise poliitilise 
koordineerimise, selle ühtsuse, kooskõla 
ja tõhususe, sealhulgas käesoleva 
määrusega. Seepärast koordineerib 
Euroopa välisteenistus käesoleva määruse 
raames programmitööd ja aitab kaasa 
määrusega seotud juhtimistsüklile, 
tuginedes artiklis 3 sätestatud
poliitikaeesmärkidele.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse kohaste 
programmide ja meetmetega 
integreeritakse kliimamuutuste, 
keskkonnakaitse ja soolise 
võrdõiguslikkuse küsimused ning vajaduse 
korral kasutatakse kestliku arengu 
eesmärkide33 vahelisi seoseid, et edendada 
integreeritud meetmeid, millega saab 
hüvesid võimendada ja täita sidusalt mitut 
eesmärki.

2. Käesoleva määruse kohaste 
programmide ja meetmetega 
integreeritakse kliimamuutuste, 
keskkonnakaitse, rände, julgeoleku, 
sotsiaalse ja piirkondliku ühtekuuluvuse
ja soolise võrdõiguslikkuse küsimused ning 
vajaduse korral kasutatakse kestliku arengu 
eesmärkide33 vahelisi seoseid, et edendada 
integreeritud meetmeid, millega saab 
hüvesid võimendada ja täita sidusalt mitut 
eesmärki. Nende eesmärk on eraldada 
16 % kogu rahastamispaketist 
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kliimaeesmärkidele.

__________________ ____________________

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile õigeaegselt enne 
programmiperioodi algust asjakohased 
programmdokumendid. Nendes 
dokumentides nimetatakse temaatiliste 
komponentide ja kättesaadavuse korral 
riigi/piirkonna kohta ettenähtud 
soovituslikke eraldisi, käsitledes 
eeldatavaid tulemusi ja abistamise korra 
valikut.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Komisjon, liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 
komisjoni asepresident ning eelkõige liidu 
delegatsioonid abisaajariikides kaasavad 
asjaomased kodanikuühiskonna 
organisatsioonid kõikides abiandmise 
etappides, kaasa arvatud programmide 
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algatamisel, arendamisel ja rakendamisel, 
ning tagavad asjakohaste sammude 
astumise nende organisatsioonide 
suutlikkuse väljaarendamiseks, et nad 
saaksid selles protsessis täita täiel määral 
oma rolli.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
III peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

RAKENDAMINE PROGRAMMITÖÖ RAAMISTIK JA
RAKENDAMINE

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. IPA III alusel antav abi põhineb
artiklis 3 osutatud erieesmärkide 
saavutamise IPA programmitöö 
raamistikul. IPA programmitöö raamistiku 
kehtestab komisjon liidu mitmeaastase 
finantsraamistiku kestuse ajaks.

1. Käesolevat määrust täiendatakse
IPA programmitöö raamistikuga, milles 
kehtestatakse täiendavad sätted selle 
kohta, kuidas saavutatakse artiklis 3 
osutatud erieesmärgid. IPA programmitöö 
raamistiku kehtestab komisjon liidu 
mitmeaastase finantsraamistiku kestuse 
ajaks vastavalt käesoleva artikli lõikele 3.

Or. en
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Euroopa Parlament ja nõukogu 
kinnitavad iga-aastased assigneeringud 
ajavahemiku 2021–2027 mitmeaastase 
finantsraamistiku piires.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IPA programmitöö raamistikus võetakse 
nõuetekohaselt arvesse asjakohaseid 
riiklikke strateegiaid ja valdkondlikke 
poliitikameetmeid.

IPA programmitöö raamistikus võetakse 
nõuetekohaselt arvesse asjakohaseid 
Euroopa Parlamendi resolutsioone ja
riiklikke strateegiaid ja valdkondlikke 
poliitikameetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks lõike 4 
kohaldamist, võtab komisjon IPA 
programmitöö raamistiku vastu 
rakendusaktiga. Nimetatud rakendusakt 
võetakse vastu kooskõlas artiklis 16 
osutatud komitee kontrollimenetlusega.

3. Ilma et see piiraks lõike 4 
kohaldamist, võtab komisjon IPA 
programmitöö raamistiku, sealhulgas 
õiglase osa põhimõtte jõustamise korra 
kooskõlas artikliga 14 vastu delegeeritud 
õigusaktiga. IPA programmitöö raamistik 
kehtib 30. juunini 2025. Komisjon võtab 
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30. juuniks 2025 vastu uue IPA 
programmitöö raamistiku, võttes aluseks 
[naabruspoliitika, arengu- ja 
rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahendi määruse] artiklis 32 
osutatud vahehindamise ja võttes arvesse 
Euroopa Parlamendi asjakohaseid 
resolutsioone. IPA programmitöö 
raamistiku võib vajaduse korral tõhusaks 
rakendamiseks ka läbi vaadata, eriti kui 
artiklis 6 osutatud poliitikaraamistikus 
tehakse olulisi muudatusi ja võttes arvesse 
Euroopa Parlamendi asjakohaseid 
resolutsioone.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. IPA programmitöö raamistik 
sisaldab näitajaid, mille alusel hinnata 
sätestatud eesmärkide saavutamisel tehtud 
edusamme.

5. IPA programmitöö raamistikus 
võetakse arvesse käesoleva määruse 
IV lisas sätestatud selgeid ja 
kontrollitavaid tulemuslikkuse näitajaid, 
mille alusel hinnata sätestatud eesmärkide 
saavutamisel tehtud edusamme. Käesoleva 
määruse kohase tulemuspõhise 
lähenemisviisi teemal toimub Euroopa 
Parlamendis ja nõukogus korrapärane 
arvamuste vahetus.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7a

Liidu abi peatamine

1. Kui abisaaja ei austa demokraatia 
ja õigusriigi põhimõtteid, inimõigusi ja 
põhivabadusi või rikub liiduga sõlmitud 
asjakohastes kokkulepetes võetud 
kohustusi, on komisjonil kooskõlas 
artikliga 14 õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakt käesoleva määruse I lisa 
muutmiseks, et peatada või peatada 
osaliselt liidu abi andmine. Osalise 
peatamise korral märgitakse ära 
programmid, mille suhtes kehtib 
peatamine.

2. Kui komisjon leiab, et abi 
peatamist selgitavad põhjused enam ei 
kehti, on tal kooskõlas artikliga 14 õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakt I lisa 
muutmiseks, et taastada liidu abi.

Or. en

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon võib konkreetsete 
poliitikavaldkondade või programmide 
puhul pöörduda koos abisaajariigiga 
toimuvast eelarve kaudsest täitmisest 
muude volitatud üksuste kui IPA III 
abisaaja teostatava eelarve kaudse 
täitmise poole või otsese täitmise poole, 
kui abisaaja ei järgi demokraatia, 
õigusriigi, inimõiguste ja põhivabaduste 
austamise põhimõtet või rikub liiduga 
sõlmitud asjakohastes kokkulepetes 
võetud kohustusi.
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Or. en

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon kaasab Euroopa 
Parlamendi täiel määral küsimustes, mis 
on seotud käesoleva artikli kohaste 
meetmete kavandamise ja rakendamisega, 
sealhulgas kõikide ettenähtavate oluliste 
muudatuste või eraldistega.

Or. en

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Üldise või sektoripõhise 
eelarvetoetuse väljamaksmise tingimuseks 
on rahuldavad edusammud abisaajaga 
kokkulepitud eesmärkide saavutamisel.

Komisjon kohaldab [naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahendi määruse] artikli 23 
lõikes 4 sätestatud eelarvetoetuse 
tingimuslikkuse kriteeriume. Komisjon 
võtab meetmeid, et vähendada liidu 
rahastust eelarvetoetuse kaudu või see 
peatada juhtudel, kui juhtimis- ja 
kontrollisüsteemides eiratakse süsteemselt 
eeskirju või ei tehta abisaajaga 
kokkulepitud eesmärkide saavutamisel 
rahuldavaid edusamme.

Artikli 8 lõikes 2 b osutatud peatamisele 
järgneva abi taaskehtestamisega kaasneb 



PE627.819v01-00 26/43 PR\1162924ET.docx

ET

suunatud abi riigi auditeerimisasutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
VI peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

JÄRELEVALVE JA HINDAMINE SEIRE, ARUANDLUS, HINDAMINE JA 
TEAVITAMINE

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. IPA III abi tulemuste raamistikus 
arvestatakse lisaks IV lisas osutatud 
näitajatele laienemisaruandeid.

4. IPA III abi tulemuste raamistikus 
arvestatakse lisaks IV lisas osutatud 
näitajatele laienemisaruandeid, komisjoni 
hinnanguid 
majandusreformiprogrammide kohta ja 
Euroopa Parlamendi asjakohaseid 
resolutsioone.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule
[naabruspoliitika, arengu- ja 
rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahendi määruse] artiklis 32 
osutatud vahe- ja lõpphindamise 
aruanded ja tutvustab neid. Need 
aruanded avaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lisaks finantsmääruse artiklile 129 
liidu finantshuvide kaitse tagamise kohta 
annavad I lisas loetletud abisaajad eelarve 
kaudse täitmise korral komisjonile 
viivitamata teada eeskirjade eiramiste, 
sealhulgas pettuste kahtlustest, mille kohta 
on olemas esmakordne halduslik või 
kohtulik tuvastamine, ja hoiavad teda 
kursis haldus- ja kohtumenetluste 
edenemisega. Aruandluseks toimub 
elektrooniliselt, kasutades komisjoni 
loodud eiramisjuhtumite haldamise 
süsteemi.

5. Lisaks finantsmääruse artiklile 129 
liidu finantshuvide kaitse tagamise kohta 
annavad abisaajad eelarve kaudse täitmise 
korral komisjonile viivitamata teada 
eeskirjade eiramiste, sealhulgas pettuste 
kahtlustest, mille kohta on olemas 
esmakordne halduslik või kohtulik 
tuvastamine, ja hoiavad teda kursis haldus-
ja kohtumenetluste edenemisega. 
Aruandluseks toimub elektrooniliselt, 
kasutades komisjoni loodud 
eiramisjuhtumite haldamise süsteemi.
Komisjon aitab arendada abisaajate 
parlamentaarset kontrolli ja 
auditivõimekust ning suuremat 
läbipaistvust ja üldsuse juurdepääsu 
teabele. Komisjon, liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 
komisjoni asepresident ning eelkõige liidu 
delegatsioonid abisaajariikides tagavad, et 
kõik vahendite eraldamised eelarve 
kaudse täitmise raames toimuvad 
läbipaistval, depolitiseeritud ja 
erapooletul viisil, hõlmates võrdset 
jaotust, mis kajastab piirkondade ja 
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kohalike omavalitsuste vajadusi.

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse artiklis 13
osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte.

2. Komisjonile antakse artikli 7 
lõikes 3 ning artiklites 7 a, 13 ja 15
osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte.

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erieeskirjad, millega kehtestatakse 
käesoleva määruse rakendamise 
ühetaolised tingimused, eelkõige
ühinemiseks ettevalmistumiseks loodavate 
struktuuride ja maaelu arenguabi kohta,
võetakse vastu artiklis 16 osutatud 
kontrollimenetlusega.

1. Erieeskirjad ühinemiseks 
ettevalmistumiseks loodavate struktuuride 
ja maaelu arenguabi kohta võetakse vastu 
delegeeritud õigusaktiga.

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Euroopa Parlament määrab IPA 
komitee igaks koosolekuks vaatleja.

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kohaldatakse [naabruspoliitika, 
arengu ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahendi määruse] artikleid 36 
ja 37.

1. Käesoleva määruse alusel rahalist 
abi andes võtavad komisjon, liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja ja komisjoni asepresident ning 
eelkõige liidu delegatsioonid 
abisaajariikides kõik vajalikud meetmed, 
et tagada liidu rahalise toetuse nähtavus, 
sealhulgas jälgides toetusesaajate 
vastavust asjaomastele nõuetele. IPAst 
rahastatud meetmete suhtes kohaldatakse 
nõudeid, mis on sätestatud ELi 
välistegevuse nähtavuse ja teavitamise 
käsiraamatus. Komisjon võtab liidu 
rahastatud projektide jaoks vastu 
suunised iga abisaaja nähtavus- ja 
teavitusalaste meetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon võtab meetmed, et 
tugevdada strateegilist teavitustegevust ja 
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avalikku diplomaatiat liidu väärtuste 
edastamiseks ning liidu toetuse väärtuse 
esiletoomiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liidu rahastuse saajad tunnistavad 
liidu rahastuse päritolu ning tagavad selle 
nõuetekohase nähtavuse,

a) esitades avalduse, milles 
rõhutatakse fondide rakendamisega 
seotud dokumentidel ja teabematerjalides, 
sealhulgas ametlikul veebisaidil (kui see 
on olemas), nähtaval viisil liidult saadud 
toetust;

b) reklaamides meetmeid ja nende 
tulemusi, andes eri sihtrühmadele, 
sealhulgas meediale ja üldsusele, selle 
kohta sidusat, tulemuslikku ja 
proportsionaalset suunatud teavet.

Komisjon kohaldab käesoleva määruse, 
selle meetmete ja saavutatud tulemuste 
puhul teabe- ja teabevahetusmeetmeid. 
Käesolevale määrusele eraldatud 
rahalised vahendid peavad ühtlasi aitama 
kaasa liidu poliitiliste prioriteetide 
tutvustamisele niivõrd, kuivõrd need on 
otseselt seotud artiklis 3 ning II ja 
III lisas osutatud eesmärkidega.

Or. en
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 
2021.

Seda kohaldatakse 1. jaanuarist 2021 kuni 
31. detsembrini 2027.

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Õigusriigi tagamiseks vajalike 
institutsioonide loomine ja nende 
nõuetekohase toimimise edendamine 
varasest etapist alates. Kõnealuses 
valdkonnas võetavate meetmete 
eesmärgiks on luua sõltumatud, 
vastutustundlikud ja tõhusad 
kohtusüsteemid, sealhulgas läbipaistvad ja 
tulemustel põhinevad tööle värbamise, 
hindamis- ja edutamissüsteemid ning 
väärtegude korral kohaldatavad 
tulemuslikud distsiplinaarmenetlused; 
tagada tõhusate süsteemide loomine piiride 
kaitsmiseks, rändevoogude haldamiseks ja 
varjupaiga andmiseks seda vajavatele 
inimestele; töötada välja tõhusad vahendid 
organiseeritud kuritegevuse, 
inimkaubanduse, rändajate ebaseadusliku 
üle piiri toimetamise, rahapesu ja 
terrorismi rahastamise ning korruptsiooni 
vältimiseks ja nende vastu võitlemiseks; 
kaitsta ja edendada inimõiguste ja 
vähemuste hulka kuuluvate inimeste 
(sealhulgas romade ning lesbide, geide, 
biseksuaalide, trans- ja intersooliste 
inimeste) õigusi ning põhivabadusi, 

(a) Õigusriigi tagamiseks vajalike 
institutsioonide loomine ja nende 
nõuetekohase toimimise edendamine 
varasest etapist alates. Meetmete 
eesmärgiks on marginaliseerunud 
kogukondade, luua sõltumatud, 
vastutustundlikud ja tõhusad 
kohtusüsteemid, sealhulgas läbipaistvad ja 
tulemustel põhinevad tööle värbamise, 
hindamis- ja edutamissüsteemid ning 
väärtegude korral kohaldatavad 
tulemuslikud distsiplinaarmenetlused; 
tagada asjakohaste süsteemide loomine 
piiride kaitsmiseks, rändevoogude 
haldamiseks ja varjupaiga andmiseks seda 
vajavatele inimestele; töötada välja tõhusad 
vahendid organiseeritud kuritegevuse, 
inimkaubanduse, rändajate ebaseadusliku 
üle piiri toimetamise, rahapesu ja 
terrorismi rahastamise ning korruptsiooni 
vältimiseks ja nende vastu võitlemiseks; 
kaitsta ja edendada inimõigusi ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust ja vähemuste 
hulka kuuluvate inimeste (sealhulgas 
romade ning lesbide, geide, biseksuaalide, 
trans- ja intersooliste inimeste) õigusi ning 
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sealhulgas meediavabadus ja andmekaitse. põhivabadusi, sealhulgas meediavabadus ja 
andmekaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Majandusjuhtimise parandamine. 
Sekkumiste eesmärk on toetada 
majandusreformi programmi protsessis 
osalemist ja süsteemset koostööd 
rahvusvaheliste finantseerimisasutustega 
majanduspoliitika põhialuste valdkonnas 
ning tõhustada makromajandusliku 
stabiilsuse suurendamise suutlikkust ning 
toetada liikumist toimiva turumajanduse 
suunas, mis suudab konkurentsisurve ja 
turujõududega liidus toime tulla.

(c) Majandusjuhtimise parandamine. 
Sekkumiste eesmärk on toetada 
majandusreformi programmi protsessis 
osalemist ja süsteemset koostööd 
rahvusvaheliste finantseerimisasutustega 
majanduspoliitika põhialuste valdkonnas 
ning tõhustada makromajandusliku 
stabiilsuse suurendamise suutlikkust, 
sotsiaalset ühtekuuluvust ning toetada 
liikumist toimiva turumajanduse suunas, 
mis suudab konkurentsisurve ja 
turujõududega liidus toime tulla.

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Liidu ja selle partnerite konfliktide 
ennetamise, rahu kindlustamise ning 
kriisieelsete ja -järgsete olukordade 
lahendamise suutlikkuse edendamine, 
sealhulgas varajase hoiatamise ja 
konfliktiriski analüüsi kaudu; 
inimestevaheliste kontaktide, lepitus-, 
rahutagamis- ja usalduse suurendamise 
meetmete edendamine, arendades

(d) Liidu ja selle partnerite konfliktide 
ennetamise, rahu kindlustamise ning 
kriisieelsete ja -järgsete olukordade 
lahendamise suutlikkuse edendamine, 
sealhulgas varajase hoiatamise ja 
konfliktiriski analüüsi kaudu; 
inimestevaheliste kontaktide, lepitus-, 
rahutagamis- ja usalduse suurendamise 
meetmete edendamine, sealhulgas 
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julgeoleku- ja arengumeetmete võtmise 
suutlikkust.

piirkondliku komisjoni loomine endise 
Jugoslaavia territooriumil toimepandud 
sõjakuritegude ja muude inimõiguste 
rikkumistega seotud faktiliste asjaolude 
tuvastamiseks, ning julgeoleku- ja 
arengumeetmete võtmise suutlikkuse 
arendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) I lisas loetletud abisaajariikide 
kodanikuühiskonna ja sotsiaalpartnerite 
organisatsioonide, sealhulgas kutseliitude 
suutlikkuse tugevdamine ning liidu 
organisatsioonide ja I lisas loetletud
abisaajariikide organisatsioonide vaheliste 
võrgustike loomise innustamine kõigil 
tasanditel, misläbi võimaldatakse neil 
osaleda tulemuslikus dialoogis nii avaliku 
kui ka erasektori osapooltega.

(e) Abisaajariikide kodanikuühiskonna 
ja sotsiaalpartnerite organisatsioonide, 
sealhulgas kutseliitude suutlikkuse 
tugevdamine ning liidu organisatsioonide 
ja abisaajariikide organisatsioonide 
vaheliste võrgustike loomise innustamine 
kõigil tasanditel, misläbi võimaldatakse 
neil osaleda tulemuslikus dialoogis nii 
avaliku kui ka erasektori osapooltega. Abi 
püütakse teha kättesaadavaks 
mitmesugustele organisatsioonidele 
abisaajariikides, st võimalikult 
laiaulatuslikult.

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Partnerriikide õigusnormide, 
standardite, poliitika ja tavade liidu 
omadega ühtlustamise edendamine.

(f) Partnerriikide õigusnormide, 
standardite, poliitika ja tavade, sealhulgas 
avaliku sektori hangete ja riigiabi 
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eeskirjade liidu omadega ühtlustamise 
edendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) Kvaliteetsete töökohtade osakaalu 
ja tööturule juurdepääsu edendamine. 
Kõnealuses valdkonnas võetavate 
meetmete eesmärgiks on lahendada kõrge 
töötuse määra ja mitteaktiivsuse probleem, 
toetades eelkõige (mittetöötavate ja 
mitteõppivate) noorte, naiste, pikaajaliste 
töötute ja alaesindatud rühmade püsivat 
kaasamist tööturule. Meetmetega tahetakse 
stimuleerida kvaliteetsete töökohtade 
loomist ja toetada tööõigusnormide ja 
standardite tõhusat jõustamist kogu 
territooriumil. Meetmete teisteks 
põhieesmärkideks on soolise 
võrdõiguslikkuse toetamine, tööalase 
konkurentsivõime ja tootlikkuse 
edendamine, töötajate ja ettevõtjate 
kohanemine muutustega, kestliku 
sotsiaaldialoogi loomine ning 
tööturuasutuste, nagu riiklike 
tööturuasutuste ja tööinspektsioonide 
moderniseerimine ja tugevdamine.

(h) Kvaliteetsete töökohtade osakaalu 
ja tööturule juurdepääsu edendamine. 
Kõnealuses valdkonnas võetavate 
meetmete eesmärgiks on lahendada kõrge 
töötuse määra ja mitteaktiivsuse probleem, 
toetades eelkõige (mittetöötavate ja 
mitteõppivate) noorte, naiste, pikaajaliste 
töötute ja alaesindatud rühmade püsivat 
kaasamist tööturule. Meetmetega tahetakse 
stimuleerida kvaliteetsete töökohtade 
loomist ja toetada tööõigusnormide ja 
rahvusvaheliselt kokkulepitud standardite 
tõhusat jõustamist kogu territooriumil, 
sealhulgas soodustades Euroopa 
sotsiaalõiguste samba raames osutatud 
kesksete põhimõtete ja õiguste austamist. 
Meetmete teisteks põhieesmärkideks on 
soolise võrdõiguslikkuse toetamine, 
tööalase konkurentsivõime ja tootlikkuse 
edendamine, töötajate ja ettevõtjate 
kohanemine muutustega, kestliku 
sotsiaaldialoogi loomine ning 
tööturuasutuste, nagu riiklike 
tööturuasutuste ja tööinspektsioonide 
moderniseerimine ja tugevdamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) Aruka, säästva, kaasava ja turvalise 
transpordi edendamine ja tähtsate 
võrguinfrastruktuuride kitsaskohtade 
kõrvaldamine, investeerides suure ELi 
lisandväärtusega projektidesse. 
Investeeringute tähtsuse järjekorda 
seadmisel tuleks lähtuda sellest, kui 
olulised on need ELiga ühenduse 
loomiseks üleeuroopalise transpordivõrgu 
TEN-T abil ning säästliku liikuvuse, 
heitekoguste vähendamise, keskkonnamõju 
ja turvalise liikuvuse seisukohalt, võttes 
arvesse sünergiat transpordiühenduse 
lepinguga edendatavate reformidega.

(j) Aruka, säästva, kaasava ja turvalise 
transpordi edendamine ja tähtsate 
võrguinfrastruktuuride kitsaskohtade 
kõrvaldamine, investeerides suure ELi 
lisandväärtusega projektidesse. 
Investeeringute tähtsuse järjekorda
seadmisel tuleks lähtuda sellest, kui 
olulised on need ELiga ühenduse 
loomiseks üleeuroopalise transpordivõrgu 
TEN-T abil, töökohtade loomiseks ning 
säästliku liikuvuse, heitekoguste 
vähendamise, keskkonnamõju ja turvalise 
liikuvuse seisukohalt, võttes arvesse 
sünergiat transpordiühenduse lepinguga 
edendatavate reformidega.

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p) Põllumajandus- ja toiduainete 
sektori suutlikkuse suurendamine 
konkurentsisurve ja turujõududega 
toimetulekuks ning järkjärguliseks 
vastavusse viimiseks liidu eeskirjade ja 
standarditega, püüdes samas täita 
majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaeesmärke 
maapiirkondade ja rannikualade 
tasakaalustatud territoriaalse arengu 
raames.

(p) Põllumajandus- ja toiduainete 
sektori suutlikkuse suurendamine 
konkurentsisurve ja turujõududega 
toimetulekuks ning järkjärguliseks 
vastavusse viimiseks liidu eeskirjade ja 
standarditega eesmärgiga suurendada 
liidu turule eksportimise suutlikkust, 
püüdes samas täita majandus-, sotsiaal- ja 
keskkonnaeesmärke maapiirkondade ja 
rannikualade tasakaalustatud territoriaalse 
arengu raames.

Or. en
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kohaliku ja piirkondliku valitsemise 
edendamine ning kohalike ja piirkondlike 
ametiasutuste planeerimis- ja 
haldussuutlikkuse tõhustamine;

(g) kohaliku ja piirkondliku valitsemise 
edendamine, sealhulgas haldusasutuste 
vahelise piiriülese koostöö edendamine
eesmärgiga soodustada leppimist ja rahu 
kindlustamist, kohalike ja piirkondlike 
ametiasutuste planeerimis- ja 
haldussuutlikkuse tõhustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) haldusasutustevahelise piiriülese 
koostöö edendamine eesmärgiga 
soodustada leppimist ja rahu 
kindlustamist, sealhulgas piirkondliku 
komisjoni loomine endise Jugoslaavia 
territooriumil toimepandud 
sõjakuritegude ja muude inimõiguste 
rikkumistega seotud faktiliste asjaolude 
tuvastamiseks (RECOM).

Or. en

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järgmist tulemuslikkuse põhinäitajate 
loetelu kasutatakse selleks, et mõõta, 
kuidas liit on oma erieesmärkide 
saavutamisele kaasa aidanud:

Järgmist tulemuslikkuse põhinäitajate 
loetelu ja nende iga-aastast arenemist
kasutatakse selleks, et mõõta, kuidas liit on 
oma erieesmärkide saavutamisele kaasa 
aidanud:

Or. en

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. ÜVJP otsuste ja meetmetega 
vastavusse viimise määr ja iga-aastane 
areng Euroopa välisteenistuse andmetel.

Or. en

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Riigi kulutused 
sotsiaalkindlustusele (protsent SKPst)
(allikas: ILO) või tööhõive määr (allikas:
riiklik statistika).

5. Riigi kulutused 
sotsiaalkindlustusele (protsent SKPst), 
mille on esitanud ILO, 
tervishoiukulutused, sissetulekute 
ebavõrdsus, vaesuse määr, tööhõive määr
ja töötuse määr ametliku riikliku statistika 
alusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Abisaaja Gini kordaja muutumine 
aja jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. IPA toetuse saajate ning IPA ja ELi 
liikmesriikide vahel sõlmitud piiriüleste 
koostööprogrammide arv (allikas: Euroopa 
Komisjon).

10. IPA toetuse saajate ning IPA ja ELi 
liikmesriikide vahel sõlmitud ja 
rakendatud piiriüleste 
koostööprogrammide arv, mille on 
esitanud Euroopa Komisjon.

Or. en

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – lõik 1 – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Meetmetes ja programmides aja 
jooksul osalevate uute organisatsioonide 
arv.

Or. en
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Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Näitajad esitatakse vajaduse korral 
sugupoolte lõikes.

Näitajad esitatakse vajaduse korral vanuse 
alampiiri ja soo tasandil.

Or. en
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SELETUSKIRI

Alates 2007. aastast on ühinemiseelse abi rahastamisvahend olnud peamine rahastamisvahend, 
millega toetatakse reforme kandidaatriikides ja potentsiaalsetes kandidaatriikides, st kuues 
Lääne-Balkani riigis ja Türgis, eesmärgiga valmistada abisaajad ette ELi liikmesusega 
kaasnevateks kohustusteks. IPA rahastusega toetatakse ühinemisprotsessi, suurendades 
suutlikkust ja tuues riikides, mille eesmärk on saada edaspidi ELi liikmeteks, esile positiivseid, 
tagasipöördumatuid ja pikaajalisi muutusi. Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi teise 
põlvkonna (IPA II) õigusraamistik, mis kiideti heaks 2014. aastal, kehtib 31. detsembrini 2020.

Üldised märkused

Uut mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevas vahearuandes (2018/0166R(APP)) kajastatud 
Euroopa Parlamendi seisukoht aastateks 2021–2027 ettenähtud üldise finantsraamistiku kohta 
kujundab parlamendi seisukohta IPA III määruse rahastamispaketi kohta. Liiduga ühinemis(t)e 
korral tuleks mitmeaastast finantsraamistikku ja IPA III muuta enne 2027. aastat, et võtta 
arvesse kaasnevaid kulutusi.

Kaasraportöörid märgivad ettepanekut suurendada aastateks 2021–2027 ettenähtud IPA 
nominaalset rahastamispaketti 14,5 miljardi euroni (jooksevhindades), kuid on veendunud, et 
suutmatus anda ajavahemiku 2014–2020 IPA II eraldistega võrdväärsed või suuremad reaalsed 
summad ei tagaks piisavat rahastust ajavahemikul, mis on ühinemisprotsessis ja ELiga seotud 
reformide elluviimisel kriitilise tähtsusega. 

IPA rahastus on pikaajaline investeering Lääne-Balkani riikide euroopalikku tulevikku ning 
ELi rahaliste vahendite tulemuslik kasutamine tuleb tagada range kontrolli ja järelevalvega, et 
tagada tulemuste saavutamine ja maksurahast tehtavatele kulutustele vastav väärtus.

Ilma et see piiraks lõplikku otsust enamiku muude ELi välisrahastamisvahendite soovitatud 
ühendamise kohta naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi alla,
on oluline, et laienemispoliitikat rahastataks jätkuvalt eraldi sihtotstarbelisest vahendist, 
tagades samas välisrahastamisvahendite vahel piisava kooskõla ja sidususe. Kaasraportöörid 
toonitavad, et laienemisprotsessi eripära tõttu peaks IPA jääma välistegevuses eraldiseisvaks 
vahendiks, mida toetab Lääne-Balkani strateegia ja suhe Türgiga.

Kaasraportöörid on veendunud, et IPA rahastus piiriüleseks koostööks ELi liikmesriikidega 
Euroopa territoriaalse koostöö (Interreg) raames peaks olema piiratud ja järelevalve all, et 
tagada tasakaalustatum kaasrahastamine. Nii tagataks, et see ei asenda, vaid pigem täiendab ja 
ergutab olemasolevat või potentsiaalset koostööd IPA abisaajate vahel ja seas III lisas 
ettenähtud temaatiliste prioriteetide raames. 

Selgem strateegiline fookus

Kandidaatriikide puhul tuleb IPA kolmas põlvkond kujundada hüppelauaks, millelt rakendada 
pärast nende ELiga ühinemist tulevast ühtekuuluvusraamistikku; potentsiaalsete 
kandidaatriikide puhul peab see valmistama ette ühinemisläbirääkimistega seotud reformid. On 
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hädavajalik tagada sujuv üleminek IPA II-lt IPA III-le ning pärast uute liikmete ühinemist IPA 
III-lt Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide raamistikule.

Ühinemiseelse abiga tuleb jätkuvalt toetada valdkondadevahelisi ELi-keskseid poliitilisi, 
institutsioonilisi, õigus-, haldus- ja sotsiaal-majanduslikke reforme kandidaatriikides ja 
potentsiaalsetes kandidaatriikides. Need põhinevad Kopenhaageni kriteeriumidel, 
tingimuslikkusel ja järkjärgulisel vastavusse viimisel liidu eeskirjade, standardite ja poliitikaga. 

Rahastus tuleks suunata ümber, et selle abil tegeletaks konkreetsete põhivajaduste ja hilinenud 
oluliste reformidega igas asjaomases riigis. Koos suurema tähelepanuga olemasolevatele 
väljakujunenud IPA prioriteetidele, mis hõlmavad õigusriiki, põhiõigusi, head valitsemistava, 
sotsiaal-majanduslikku ühtekuuluvust ja põhjalikku ettevalmistustegevust liidu õigustiku 35 
peatüki lõikes, sealhulgas ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga vastavusse viimisel, tuleb IPA 
III-ga tugevdada abisaajate vastupanuvõimet rände-, julgeoleku-, soolise võrdõiguslikkuse, 
kliimakaitse ja kaubanduse lihtsustamise valdkonnas. 

IPA III raames tuleb panna suuremat rõhku ka laienemispoliitika sotsiaalsele mõõtmele, 
edendades ühtekuuluvust ning Euroopa sotsiaalõiguste sambas sätestatud õiguste ja põhimõtete 
lähendamist. Peale jõulisema keskendumise sotsiaalsele turumajandusele, sotsiaalsele ja 
piirkondlikule ühtekuuluvusele IPA rakendamisel tuleb IPA läbivaatamisel võtta arvesse 
sotsiaalset mõõdet ning hinnata seda selgete ja mõõdetavate näitajatega, nagu Gini kordaja.

EL peab suunama jõupingutused ümber demokratiseerimise tugevdamisele, võimendades 
parlamentide suutlikkust, kodanikuühiskonda ja meediat, toetades samal ajal meetmeid, millega 
saavutada tõeline poliitiline dialoog ja leppimine kui rahu eeltingimus. Sellega seoses on väga 
olulisel kohal piiriülene koostöö, dialoogi, heanaaberlike suhete, piirkondliku ühenduvuse ja 
majandusliku integratsiooni parandamine. 

Euroopa Parlamendi jõulisem roll

Kuigi Euroopa Parlamendi ülesanne on tagada välisrahastamisvahendite üldine suund ja 
kontroll, mitte nende mikrotasandi juhtimine, toonitavad kaasraportöörid vajadust tagada 
Euroopa Parlamendi roll ja komisjoni ülesanne hoida parlament korrapäraselt, õigeaegselt ja 
täiel määral kaasatuna.

Tuginedes IPA II läbivaatamisest saadud kogemustele, teevad raportöörid ettepaneku 
tugevdada Euroopa Parlamendi osalemist, seadmata ohtu otsuste tegemise kiirust, suurendades 
delegeeritud õigusaktide menetluse kasutamist. 

Lisaks on raportöörid veendunud, et programmitöö raamistiku suhtes tuleks kohaldada 
aegumisklauslit, mis tagaks selle tõelise läbivaatamise. 

On ülioluline, et Euroopa Parlamendi seisukohti valdkondades, kus parlamendil on olemas enda 
abiprogrammid, näiteks suutlikkuse suurendamise, vahendamise ja valimiste vaatlemiseks, 
võetakse üldises programmitöös täiel määral arvesse.

Kodanikuühiskonna ja kohalike asutuste suurem kaasamine

On ülimalt oluline, et rahastus eraldatakse läbipaistval, tõhusal, aruandekohustuslikul, 
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depolitiseeritud ja mittediskrimineerival viisil, sealhulgas tasakaalustatud jaotuse kaudu, mis 
kajastab piirkondade ja omavalitsuste vajadusi.

Kaasraportöörid toonitavad kohapealsete ELi delegatsioonide üliolulist rolli ELi rahastuse 
nõuetekohase kasutuse ja nähtavuse tagamisel ning mitmesuguste oluliste kodanikuühiskonna 
organisatsioonide ja kohalike asutuste kaasamisel abiandmise eri etappides.

Tulemuspõhine lähenemisviis

Suur muutus kavandatavas programmitöö raamistikus on üleminek riigipõhistelt eraldistelt 
prioriteedipõhistele eraldistele õiglase osa põhimõtte alusel, st IPA programmitööd viie nn 
komponendi kaudu, mis kajastavad erieesmärke ja tulemuslikkust. 

Kaasraportöörid toetavad suuremat paindlikkust üleminekul riikide rahastamispakettidelt 
temaatilistele prioriteetse komponendiga seotud eraldistele ja tulemuspõhisele lähenemisviisile. 
IPA III programmitööd ja tulemusraamistikku, mis põhineb vajadustel ja 
tulemuslikkuskriteeriumidel ja õiglase osa põhimõttel, tuleks rakendada ja täpsustada 
delegeeritud õigusaktidega IPA III ettevalmistamise, rakendamise ja hindamise käigus. 

Suurem tingimuslikkus 

Toetades suuremat tulemuspõhist lähenemisviisi, soovitavad raportöörid tugevdada IPA abi 
tingimuslikkust, nähes ette võimaluse peatada ühinemiseelne abi, kui rikutakse demokraatia, 
õigusriigi, inimõiguste ja põhivabaduste austamise põhimõtteid ning liiduga sõlmitud 
asjakohaste kokkulepete raames võetud kohustusi. Sellega seoses võib eeskujuks olla ELi 
üldiste tariifsete soodustuste kavas ettenähtud järelevalve, peatamise ja 
taaskehtestamismehhanism.

Kooskõlas artiklitega 2 ja 49 ning analoogselt Euroopa Liidu lepingu artikliga 7 tuleks tulevaste 
ELi liikmesriikide puhul peatada liidu abi andmine, kui rikutakse ELi põhiväärtusi ning kui 
õigusriigi põhimõtte järgimisel esineb tagasilangusi. Kooskõlas finantsmääruse (nr 966/2012) 
kohase usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttega ja vastavalt säästlikkuse, tõhususe ja 
tulemuslikkuse põhimõttele peaks komisjon peatama maksed ka süsteemsete vigade korral, 
seades kahtluse alla tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse. 

Kaasraportöörid tuletavad meelde vajadust kohaldada tingimuslikkust poliitilisel ja projekti 
tasandil ning võtta selle suhtes järelmeetmed ning tugevdada tundlike programmide ja 
projektide süsteemset järelevalvet ja hindamisi. Iga-aastased eraldised peavad põhinema 
elujõulisel järelevalve- ja hindamisraamistikul, mis tuleb kehtestada delegeeritud õigusaktiga, 
ning põhjalikul tulemuskontrollil, kajastades tehtud edusamme või nende puudumist. 

Tuues esile IPA I ja IPA II rakendamisel esinenud mahajäämused ja viivitused, nõuavad 
raportöörid tungivalt, et säilitataks paindlikkus kanda vahendid ühest perioodist teise või 
suunata ümber juba eraldatud vahendid, julgustades samas komisjoni kaaluma uuesti eelarve 
otsese täitmise taaskehtestamist vajaduse korral, eeskätt kõrgetasemelise korruptsiooni ja 
kuritegevusega võitlemiseks ning kodanikuühiskonna tugevdamiseks ja meediavabaduse 
suurendamiseks.
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Kui juhtimis- ja kontrollisüsteemides eiratakse süsteemselt eeskirju või ei tehta abisaajariigiga 
kokkulepitud eesmärkide saavutamisel rahuldavaid edusamme, tuleb eelarvetoetust vähendada 
või see peatada. Eelarvetoetuse rangem tingimuslikkus, mis põhineb reformides ja 
usaldusväärses juhtimises tehtud edusammudel, tuleb ühendada suunatud abiga, millega 
edendatakse parlamentaarse kontrolli arendamist, riiklikku auditivõimekust ning suuremat 
läbipaistvust ja üldsuse juurdepääsu teabele.

Parem nähtavus 

Olukorras, kus IPA toetus suunatakse riikidele, mis püüdlevad ELi liikmesuse poole, nõuavad 
kaasraportöörid paremini suunatud teabevahetust, et tagada ELi rahastuse nähtavus, mis 
võimaldab võtta paremad järelmeetmed ja saada ELi investeeringutest kasu. Komisjon, ELi 
delegatsioonid kohapeal ning IPA abisaajad peaksid parandama ELi abi tulemusi käsitlevat 
teavitustegevust, et aidata mõista paremini kasu, mida see toob kodanike elu parandamise 
seisukohalt.
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