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Muudatusettepanek 387
Elly Schlein, Norbert Neuser

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikleid 209 ja 212 
ning artikli 322 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikleid 208, 209 ja 
212 ning artikli 322 lõiget 1,

Or. en

Muudatusettepanek 388
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Euroopa Liidu lepingu artikli 3 
lõike 5 kohaselt peaks liit suhetes 
maailmaga kaitsma ja edendama oma 
väärtusi ja huve ning aitama kaasa oma 
kodanike kaitsele. Ta peaks toetama rahu, 
turvalisust, maailma säästvat arengut, 
rahvaste solidaarsust ja vastastikust 
austust, vaba ja ausat kaubandust, 
vaesuse kaotamist ning inimõiguste, eriti 
lapse õiguste kaitset, samuti 
rahvusvahelise õiguse ranget järgimist ja 
arendamist, sealhulgas ÜRO põhikirja 
põhimõtete austamist.

Or. en

Muudatusettepanek 389
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus -1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 a) Euroopa Liidu lepingu artikli 21 
kohaselt peaks liidu tegevus 
rahvusvahelisel areenil tuginema 
põhimõtetele, millest on juhindunud liidu 
enda loomine, arendamine ja laienemine 
ning mida liit soovib edendada ka 
ülejäänud maailmas: demokraatia, 
õigusriik, inimõiguste ja põhivabaduste 
universaalsus ning jagamatus, 
inimväärikuse, võrdsuse ja solidaarsuse 
ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
põhikirja põhimõtete ja rahvusvahelise 
õiguse austamine. Liit peaks tagama 
kooskõla oma välistegevuse eri 
valdkondade vahel ning nende ja muude 
poliitikavaldkondade vahel. Liit peaks 
taotlema koostöö kõrget astet kõikides 
rahvusvaheliste suhete valdkondades. 
Käesoleva määrusega tekib võimalus võtta 
mitmesuguseid meetmeid, millest peaks 
olema abi selles aluslepingu artiklis 
nimetatud eesmärkide saavutamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 390
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus -1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 b) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 11 kohaselt peab liidu poliitika ja 
tegevuse määratlemisel ja rakendamisel 
võtma arvesse keskkonnakaitse nõudeid, 
eelkõige pidades silmas säästva arengu 
edendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 391
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Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus -1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 c) Euroopa Liidu lepingu artikli 8 
lõike 1 kohaselt peaks liit arendama 
naabruses asuvate riikidega 
privilegeeritud suhteid, mille eesmärk on 
luua heaolu ja heanaaberlikkuse ala, mis 
rajaneb liidu väärtustel ja mida 
iseloomustavad koostööl põhinevad 
tihedad rahumeelsed suhted.

Or. en

Muudatusettepanek 392
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus -1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 d) Kestliku arengu tegevuskavas 
2030, mille võtsid vastu kõik ÜRO 
liikmesriigid 2015. aastal, sätestatakse 
ühine rahu ja heaolu kava inimestele ja 
planeedile nüüd ja tulevikus. Kestliku 
arengu 17 eesmärgiga tõdetakse, et 
esimene kestliku arengu eesmärk –
vaesuse ja muu puuduse kaotamine –
peavad käima käsikäes strateegiatega, 
millega parandatakse tervishoidu ja 
haridust, vähendatakse ebavõrdsust ning 
ergutatakse majanduskasvu, võideldes 
samal ajal kliimamuutustega ning 
säilitades meie ookeane ja metsi.

Or. en

Muudatusettepanek 393
Marietje Schaake
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Programmi „Naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahend“ (edaspidi 
„rahastamisvahend“) üldeesmärk peaks 
olema kaitsta ja edendada kogu maailmas
liidu väärtusi ja huve, et ellu viia liidu 
välistegevuse eesmärke ja põhimõtteid, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
artikli 3 lõikes 5 ning artiklites 8 ja 21.

(1) Programmi „Naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahend“ (edaspidi 
„rahastamisvahend“) eesmärk peaks olema 
luua finantsraamistik liidu väärtuste ja 
huvide kaitseks ja edendamiseks kogu 
maailmas kooskõlas liidu välistegevuse 
eesmärkide ja põhimõtetega, nagu on 
sätestatud Euroopa Liidu lepingu artikli 3 
lõikes 5 ning artiklites 8 ja 21, sealhulgas 
põhiõiguste ja põhimõtete ning 
inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi 
põhimõtete austamine.

Or. en

Muudatusettepanek 394
Mirja Vehkaperä

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Programmi „Naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahend“ (edaspidi 
„rahastamisvahend“) üldeesmärk peaks 
olema kaitsta ja edendada kogu maailmas 
liidu väärtusi ja huve, et ellu viia liidu 
välistegevuse eesmärke ja põhimõtteid, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
artikli 3 lõikes 5 ning artiklites 8 ja 21.

(1) Programmi „Naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahend“ (edaspidi 
„rahastamisvahend“) üldeesmärk peaks 
olema edendada kestlikku arengut, aidata 
kaasa vaesuse kaotamisele, võidelda 
ebavõrduse kõigi vormide vastu ja kaitsta 
kogu maailmas liidu väärtusi ja huve, et 
ellu viia liidu välistegevuse eesmärke ja 
põhimõtteid, nagu on sätestatud Euroopa 
Liidu lepingu artikli 3 lõikes 5 ning 
artiklites 8 ja 21, samuti Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 208.

Or. en



AM\1172161ET.docx 7/164 PE632.090v01-00

ET

Muudatusettepanek 395
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Programmi „Naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahend“ (edaspidi 
„rahastamisvahend“) üldeesmärk peaks 
olema kaitsta ja edendada kogu maailmas 
liidu väärtusi ja huve, et ellu viia liidu 
välistegevuse eesmärke ja põhimõtteid, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
artikli 3 lõikes 5 ning artiklites 8 ja 21.

(1) Programmi „Naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahend“ (edaspidi 
„rahastamisvahend“) üldeesmärk peaks 
olema kaitsta ja edendada kogu maailmas 
liidu väärtusi ja huve, et ellu viia liidu 
välistegevuse eesmärke ja põhimõtteid, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
artikli 3 lõikes 5 ning artiklites 8 ja 21. 
Tuleb märkida, et Euroopa Liidu enda 
sisepoliitikas kuritarvitatakse 
korrapäraselt väärtusi, mida liit soovib 
rahvusvahelisel tasandil kinnistada.

Or. fr

Muudatusettepanek 396
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Programmi „Naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahend“ (edaspidi 
„rahastamisvahend“) üldeesmärk peaks 
olema kaitsta ja edendada kogu maailmas
liidu väärtusi ja huve, et ellu viia liidu 
välistegevuse eesmärke ja põhimõtteid, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
artikli 3 lõikes 5 ning artiklites 8 ja 21.

(1) Programmi „Naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahend“ (edaspidi 
„rahastamisvahend“) üldeesmärk peaks 
olema kaitsta ja edendada kestlikku 
arengut, keskkonna ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitset, võidelda 
kliimamuutustega, kaotada vaesus ja 
võidelda ebavõrdsusega liidu väärtuste ja 
huvide osana kogu maailmas, et ellu viia 
liidu välistegevuse eesmärke ja 
põhimõtteid, nagu on sätestatud Euroopa 
Liidu lepingu artikli 3 lõikes 5 ning 
artiklites 8, 21 ja 208.



PE632.090v01-00 8/164 AM\1172161ET.docx

ET

Or. en

Muudatusettepanek 397
Elly Schlein, Norbert Neuser

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Programmi „Naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahend“ (edaspidi 
„rahastamisvahend“) üldeesmärk peaks 
olema kaitsta ja edendada kogu maailmas 
liidu väärtusi ja huve, et ellu viia liidu 
välistegevuse eesmärke ja põhimõtteid, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
artikli 3 lõikes 5 ning artiklites 8 ja 21.

(1) Programmi „Naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahend“ (edaspidi 
„rahastamisvahend“) üldeesmärk peaks 
olema edendada kestlikku arengut, aidata 
kaasa vaesuse kaotamisele ja võitlusele 
ebavõrdsusega ning kaitsta ja edendada 
kogu maailmas liidu väärtusi ja huve, et 
ellu viia liidu välistegevuse eesmärke ja 
põhimõtteid, nagu on sätestatud Euroopa 
Liidu lepingu artikli 3 lõikes 5 ning 
artiklites 8 ja 21.

Or. en

Muudatusettepanek 398
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Programmi „Naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahend“ (edaspidi 
„rahastamisvahend“) üldeesmärk peaks 
olema kaitsta ja edendada kogu maailmas 
liidu väärtusi ja huve, et ellu viia liidu 
välistegevuse eesmärke ja põhimõtteid, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
artikli 3 lõikes 5 ning artiklites 8 ja 21.

(1) Programmi „Naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahend“ (edaspidi 
„rahastamisvahend“) üldeesmärk peaks 
olema edendada kestlikku arengut, aidata 
kaasa vaesuse kaotamisele, võidelda 
ebavõrduse kõigi vormide vastu ning
kaitsta ja edendada kogu maailmas liidu 
väärtusi ja huve, et ellu viia liidu 
välistegevuse eesmärke ja põhimõtteid, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
artikli 3 lõikes 5 ning artiklites 8 ja 21.
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Or. en

Muudatusettepanek 399
Doru-Claudian Frunzulică

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Programmi „Naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahend“ (edaspidi 
„rahastamisvahend“) üldeesmärk peaks 
olema kaitsta ja edendada kogu maailmas 
liidu väärtusi ja huve, et ellu viia liidu 
välistegevuse eesmärke ja põhimõtteid, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
artikli 3 lõikes 5 ning artiklites 8 ja 21.

(1) Programmi „Naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahend“ (edaspidi 
„rahastamisvahend“) üldeesmärk peaks 
olema edendada kestlikku arengut, aidata 
kaasa vaesuse kaotamisele, võidelda 
ebavõrduse kõigi vormide vastu kaitsta ja 
edendada kogu maailmas liidu väärtusi ja 
huve, et ellu viia liidu välistegevuse 
eesmärke ja põhimõtteid, nagu on 
sätestatud Euroopa Liidu lepingu artikli 3 
lõikes 5 ning artiklites 8 ja 21.

Or. en

Muudatusettepanek 400
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Programmi „Naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahend“ (edaspidi 
„rahastamisvahend“) üldeesmärk peaks 
olema kaitsta ja edendada kogu maailmas 
liidu väärtusi ja huve, et ellu viia liidu 
välistegevuse eesmärke ja põhimõtteid, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
artikli 3 lõikes 5 ning artiklites 8 ja 21.

(1) Programmi „Naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahend“ (edaspidi 
„rahastamisvahend“) üldeesmärk peaks 
olema kaitsta ja edendada kogu maailmas 
liidu väärtusi, põhimõtteid ja põhihuve, et 
ellu viia liidu välistegevuse eesmärke ja 
põhimõtteid, nagu on sätestatud Euroopa 
Liidu lepingu artikli 3 lõikes 5 ning 
artiklites 8 ja 21.

Or. en
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Muudatusettepanek 401
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Liidu lepingu artikli 21 
kohaselt taotleb liit kooskõla oma 
välistegevuse eri valdkondade vahel, 
samuti nende ja muude 
poliitikavaldkondade vahel ning taotleb 
koostöö kõrget astet kõikides 
rahvusvaheliste suhete valdkondades. 
Käesoleva määrusega tekib võimalus võtta 
mitmesuguseid meetmeid, millest peaks 
olema abi selles aluslepingu artiklis 
nimetatud eesmärkide saavutamisel.

(2) Euroopa Liidu lepingu artikli 21 
kohaselt tugineb liidu tegevus 
rahvusvahelisel areenil põhimõtetele, 
millest on juhindunud liidu enda loomine, 
arendamine ja laienemine ning mida liit 
soovib edendada ka ülejäänud maailmas:
demokraatia, õigusriik, inimõiguste ja 
põhivabaduste universaalsus ning 
jagamatus, inimväärikuse, võrdsuse ja 
solidaarsuse ning Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni põhikirja põhimõtete ja 
rahvusvahelise õiguse austamine. Liit 
taotleb kooskõla oma välistegevuse eri 
valdkondade vahel, samuti nende ja muude 
poliitikavaldkondade vahel ning taotleb 
koostöö kõrget astet kõikides 
rahvusvaheliste suhete valdkondades. 
Käesoleva määrusega tekib võimalus võtta 
mitmesuguseid meetmeid, millest peaks 
olema abi selles aluslepingu artiklis 
nimetatud eesmärkide saavutamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 402
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Liidu lepingu artikli 21 
kohaselt taotleb liit kooskõla oma
välistegevuse eri valdkondade vahel, 
samuti nende ja muude 
poliitikavaldkondade vahel ning taotleb

(2) Euroopa Liidu lepingu artikli 21 
kohaselt on ELi välistegevuse eri 
valdkondade vahel ja muude 
poliitikavaldkondade vahel sidusus ja 
kooskõla. Hoolika koordineerimise abil 
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koostöö kõrget astet kõikides 
rahvusvaheliste suhete valdkondades. 
Käesoleva määrusega tekib võimalus võtta 
mitmesuguseid meetmeid, millest peaks 
olema abi selles aluslepingu artiklis 
nimetatud eesmärkide saavutamisel.

tuleks tagada täiendavus muude 
välistegevuse rahastamisvahenditega, 
eelkõige ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendiga (IPA III). 
Käesolevas määruses tuleks sätestada 
eesmärgid ja lubada meetmed ELi reegli-
ja väärtuspõhise välispoliitika ning 
koostöö kõrge astme saavutamiseks
kõikides rahvusvaheliste suhete 
valdkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 403
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Liidu lepingu artikli 21 
kohaselt taotleb liit kooskõla oma 
välistegevuse eri valdkondade vahel, 
samuti nende ja muude 
poliitikavaldkondade vahel ning taotleb 
koostöö kõrget astet kõikides 
rahvusvaheliste suhete valdkondades. 
Käesoleva määrusega tekib võimalus võtta 
mitmesuguseid meetmeid, millest peaks 
olema abi selles aluslepingu artiklis 
nimetatud eesmärkide saavutamisel.

(2) Euroopa Liidu lepingu artikli 21 
kohaselt taotleb liit kooskõla oma 
välistegevuse eri valdkondade vahel, 
samuti nende ja muude 
poliitikavaldkondade vahel ning taotleb 
koostöö kõrget astet kõikides 
rahvusvaheliste suhete valdkondades, 
sealhulgas nende kultuurilise mõõtme 
osas. Käesoleva määrusega tekib võimalus 
võtta mitmesuguseid meetmeid, millest 
peaks olema abi selles aluslepingu artiklis 
nimetatud eesmärkide saavutamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 404
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Inimõigused on üks ELi 
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välistegevuse aluspõhimõtteid. Käesolevas 
rahastamisvahendis tuleks muuhulgas 
sätestada eesmärgid edendada ja kaitsta 
inimõigusi, demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtet, põhivabadusi, inimväärikuse, 
võrdsuse ja solidaarsuse austamist, 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
põhikirja põhimõtete ja rahvusvahelise 
õiguse austamist, võttes inimõiguste 
põhimõtteid ühtlasi arvesse kõikides 
muudes käesoleva määruse alusel 
sätestatud ja rakendatud meetmetes.

Or. en

Muudatusettepanek 405
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Liidu lepingu artikli 8 
kohaselt arendab liit naabruses asuvate 
riikidega privilegeeritud suhteid, mille 
eesmärk on luua heaolu ja 
heanaaberlikkuse ala, mis rajaneb liidu 
väärtustel ja mida iseloomustavad 
koostööl põhinevad tihedad rahumeelsed 
suhted. Käesolev määrus peaks selle 
eesmärgi saavutamisele kaasa aitama.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda lõiku ei jäeta välja, vaid see nihutatakse ettepoole.

Muudatusettepanek 406
Doru-Claudian Frunzulică

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Liidu lepingu artikli 8 
kohaselt arendab liit naabruses asuvate 
riikidega privilegeeritud suhteid, mille 
eesmärk on luua heaolu ja 
heanaaberlikkuse ala, mis rajaneb liidu 
väärtustel ja mida iseloomustavad koostööl 
põhinevad tihedad rahumeelsed suhted. 
Käesolev määrus peaks selle eesmärgi 
saavutamisele kaasa aitama.

(3) Euroopa Liidu lepingu artikli 8 
kohaselt arendab liit naabruses asuvate 
riikidega privilegeeritud suhteid, mille 
eesmärk on kõrvaldada ebavõrdsus, 
soolise võrdõiguslikkuse lõhe ning luua 
heaolu ja heanaaberlikkuse ala, mis rajaneb 
liidu väärtustel ja mida iseloomustavad 
koostööl põhinevad tihedad rahumeelsed 
suhted. Käesolev määrus peaks selle 
eesmärgi saavutamisele kaasa aitama.

Or. en

Muudatusettepanek 407
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Liidu lepingu artikli 8 
kohaselt arendab liit naabruses asuvate 
riikidega privilegeeritud suhteid, mille 
eesmärk on luua heaolu ja 
heanaaberlikkuse ala, mis rajaneb liidu 
väärtustel ja mida iseloomustavad koostööl 
põhinevad tihedad rahumeelsed suhted. 
Käesolev määrus peaks selle eesmärgi 
saavutamisele kaasa aitama.

(3) Euroopa Liidu lepingu artikli 8 
kohaselt säilitab liit naabruses asuvate 
riikidega privilegeeritud suhteid, mille 
eesmärk on luua heaolu, õiguste, 
põhimõtete ja heanaaberlikkuse ala, mis 
rajaneb liidu väärtustel ja mida 
iseloomustavad koostööl põhinevad 
tihedad rahumeelsed suhted. Käesolev 
määrus peaks selle eesmärgi saavutamisele 
kaasa aitama.

Or. en

Muudatusettepanek 408
Doru-Claudian Frunzulică

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Liidu toimimise lepingu (4) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
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artiklis 208 on sätestatud, et liidu 
arengukoostöö poliitika põhieesmärk on 
vaesuse vähendamine ja pikemas 
perspektiivis selle kaotamine. Liidu 
arengukoostöö poliitika aitab kaasa ka liidu 
välistegevuse, eriti Euroopa Liidu lepingu 
artikli 21 lõike 2 punktis d sätestatud 
eesmärkidele – toetada arengumaade 
säästvat majanduslikku, sotsiaalset ja 
keskkonnaalast arengut, seades esmaseks 
eesmärgiks vaesuse kaotamise.

artiklis 208 on sätestatud, et liidu 
arengukoostöö poliitika põhieesmärk on 
vaesuse vähendamine ja pikemas 
perspektiivis selle kaotamine ning see
peaks täiendama ja tugevdama 
liikmesriikide arengukoostöö poliitikat. 
Liidu arengukoostöö poliitika aitab kaasa 
ka liidu välistegevuse, eriti Euroopa Liidu 
lepingu artikli 21 lõike 2 punktis d 
sätestatud eesmärkidele – toetada 
arengumaade säästvat majanduslikku, 
sotsiaalset ja keskkonnaalast arengut, 
seades esmaseks eesmärgiks vaesuse 
kaotamise.

Or. en

Muudatusettepanek 409
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 208 on sätestatud, et liidu 
arengukoostöö poliitika põhieesmärk on 
vaesuse vähendamine ja pikemas 
perspektiivis selle kaotamine. Liidu 
arengukoostöö poliitika aitab kaasa ka liidu 
välistegevuse, eriti Euroopa Liidu lepingu 
artikli 21 lõike 2 punktis d sätestatud 
eesmärkidele – toetada arengumaade 
säästvat majanduslikku, sotsiaalset ja 
keskkonnaalast arengut, seades esmaseks 
eesmärgiks vaesuse kaotamise.

(4) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 208 on sätestatud, et liidu 
arengukoostöö poliitika põhieesmärk on 
vaesuse vähendamine ja pikemas 
perspektiivis selle kaotamine. Liidu 
arengukoostöö poliitika aitab kaasa ka liidu 
välistegevuse, eriti Euroopa Liidu lepingu 
artikli 21 lõike 2 punktis d sätestatud 
eesmärkidele – toetada arengumaade 
säästvat majanduslikku, sotsiaalset, 
kultuurilist, hariduslikku ja 
keskkonnaalast arengut, seades esmaseks 
eesmärgiks vaesuse kaotamise, ning 
säilitada kestvat rahu, vältida konflikte ja 
tugevdada rahvusvahelist julgeolekut, 
nagu sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
artikli 21 lõike 2 punktis c.

Or. en
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Muudatusettepanek 410
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 208 on sätestatud, et liidu 
arengukoostöö poliitika põhieesmärk on 
vaesuse vähendamine ja pikemas 
perspektiivis selle kaotamine. Liidu 
arengukoostöö poliitika aitab kaasa ka liidu 
välistegevuse, eriti Euroopa Liidu lepingu 
artikli 21 lõike 2 punktis d sätestatud 
eesmärkidele – toetada arengumaade 
säästvat majanduslikku, sotsiaalset ja 
keskkonnaalast arengut, seades esmaseks 
eesmärgiks vaesuse kaotamise.

(4) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 208 on sätestatud, et liidu 
arengukoostöö poliitika põhieesmärk on 
vaesuse vähendamine ja pikemas 
perspektiivis selle kaotamine, ent seda 
eesmärki ei ole praeguse seisuga võimalik 
saavutada. Liidu arengukoostöö poliitika 
aitab kaasa ka liidu välistegevuse, eriti 
Euroopa Liidu lepingu artikli 21 lõike 2 
punktis d sätestatud eesmärkidele – toetada 
arengumaade säästvat majanduslikku, 
sotsiaalset ja keskkonnaalast arengut, 
seades esmaseks eesmärgiks vaesuse 
kaotamise.

Or. fr

Muudatusettepanek 411
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Vaesus hõlmab kõiki valdkondi, 
kus nii meestel kui naistel on piiratud 
võimalused ning kus neisse erinevates 
ühiskondades ja kohalikes oludes 
suhtutakse kui võimetutesse. Vaesuse 
keskpunktis on majanduslik, inim-, 
poliitiline, sotsiaal-kultuuriline ja enese 
kaitsmise võimekus. Vaesus on seotud 
selliste inimvõimekustega nagu tarbimine 
ja toiduainetega kindlustatus, tervishoid, 
haridus, õiguste omamine, arvamuse 
väljendamise võimalus, inimeste (eelkõige 
vaeste) turvalisus, inimväärikus ja 
inimväärne töö. Seetõttu on vaesusega 
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võitlemine edukas üksnes sel juhul, kui 
võrdset tähtsust omistatakse inimestesse 
investeerimisele (eelkõige tervishoid, 
haridus ja võitlus HIV/AIDSi vastu), 
loodusvarade (näiteks metsa, vee, 
merevarude ja pinnase) kaitsele, 
maapiirkondade tuluallikate säilitamisele 
ja jõukust loovatele investeeringutele 
(rõhuasetusega sellistele küsimustele 
nagu ettevõtlus, töökohtade loomine, 
juurdepääs laenudele, omandiõigused ja 
infrastruktuur). Naiste sõltumatuse 
suurendamine on igasuguse arengu 
võtmetingimuseks ja sooline 
võrdõiguslikkus peaks olema kõikide 
poliitiliste strateegiate keskseks osaks.

Or. en

Muudatusettepanek 412
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Liit tagab poliitikavaldkondade 
arengukoostöö sidususe kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 208. Liit 
peaks arengukoostöö eesmärke arvestama 
tõenäoliselt arengumaid mõjutavates 
poliitikavaldkondades, mis on otsustava 
tähtsusega 2015. aasta septembris ÜROs 
vastu võetud kestliku arengu tegevuskavas 
aastani 203045 (edaspidi „tegevuskava 
2030“) kindlaks määratud kestliku arengu 
eesmärkide saavutamise strateegia jaoks. 
Tegevuskavas 2030 sisalduva 
poliitikavaldkondade kestliku arengu 
sidususe tagamine eeldab, et kõigil 
tasanditel – s.t riiklikul, liidu, muude 
riikide ja ülemaailmsel tasandil – tuleb 
arvesse võtta kõigi poliitikavaldkondade 
mõju kestlikule arengule.

(5) Liit tagab poliitikavaldkondade 
arengukoostöö sidususe kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 208. Liit 
peaks arengukoostöö eesmärke arvestama 
tõenäoliselt arengumaid mõjutavates 
poliitikavaldkondades, mis on otsustava 
tähtsusega 2015. aasta septembris ÜROs 
vastu võetud kestliku arengu tegevuskavas 
aastani 203045 (edaspidi 
„tegevuskava 2030“) kindlaks määratud 
kestliku arengu eesmärkide saavutamise 
strateegia jaoks. Tegevuskavas 2030 
sisalduva poliitikavaldkondade kestliku 
arengu sidususe tagamine eeldab, et kõigil 
tasanditel – s.t riiklikul, liidu, muude 
riikide ja ülemaailmsel tasandil – tuleb 
arvesse võtta kõigi poliitikavaldkondade 
mõju kestlikule arengule. Samuti peaks liit 
arvesse võtma poliitikavaldkondade mõju 
konfliktide dünaamikale, edendades 
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kõikides käesoleval määrusel põhinevates 
meetmetes ja programmides konfliktide 
põhjalikule analüüsile tuginevat 
konfliktitundlikku lähenemist, eesmärgiga 
vältida kahjulikku mõju ja suurendada 
kasulikku.

_________________ _________________

45 „Muudame oma maailma: Säästva 
arengu tegevuskava aastani 2030“, mis 
võeti vastu ÜRO säästva arengu 
tippkohtumisel 25. septembril 2015 
(A/RES/70/1).

45 „Muudame oma maailma: Säästva 
arengu tegevuskava aastani 2030“, mis 
võeti vastu ÜRO säästva arengu 
tippkohtumisel 25. septembril 2015 
(A/RES/70/1).

Or. en

Muudatusettepanek 413
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Liit on kindlalt pühendunud 
soolisele võrdõiguslikkusele kui 
inimõigusele, sotsiaalse õiguse osale ja 
liidu välispoliitika kesksele väärtusele. 
ELi toimimise lepingu artiklis 8 
sätestatakse kõikides ELi 
tegevusvaldkondades soolise aspekti 
arvestamise põhimõte. Soolise aspekti 
arvestamise nõuetekohaseks 
rakendamiseks on vaja piisavaid 
vahendeid ning läbipaistvust soolise 
võrdõiguslikkuse edendamise ja soolise 
diskrimineerimise vastase võitluse 
eelarveridadel.

Or. en

Muudatusettepanek 414
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Meetmete üleilme eesmärk on 
toetada reeglitel põhinevat maailmakorda, 
mille juhtpõhimõtteks on mitmepoolsus ja 
mille keskmes on Ühendatud Rahvaste 
Organisatsioon. Tegevuskava 2030 on
ühes Pariisi kliimakokkuleppe57 ja Addis 
Abeba tegevuskavaga58 rahvusvahelise 
kogukonna vastus kestliku arengu suhtes
üleilmses plaanis esinevatele 
probleemidele ja suundumustele. 
Tegevuskava 2030, mille tuuma 
moodustavad kestliku arengu eesmärgid, 
on pöördeline raamistik, millega kaotada 
kogu maailmas vaesus ja saavutada 
kestlik areng. See on universaalse 
haardega, võimaldades liidul, 
liikmesriikidel ja partneritel kohaldada 
meetmete elluviimisel põhjalikku ühist 
raamistikku. Selles leitakse tasakaal 
kestliku arengu majandusliku, sotsiaalse 
ja keskkonnaalase mõõtme vahel, 
kasutades ära eesmärkide ja sihtide olulisi 
omavahelisi seoseid. Tegevuskavaga 2030 
ei jäeta kedagi kõrvale. Tegevuskava 2030 
rakendamist koordineeritakse kooskõlas 
liidu võetud muude rahvusvaheliste 
kohustustega. Käesoleva määruse alusel 
rakendatavate meetmete puhul tuleks 
pöörata eritähelepanu kestliku arengu 
eesmärkide seostele ja integreeritud 
meetmetele, millega saab hüvesid 
võimendada ja täita sidusalt mitut 
eesmärki.

(7) Meetmete üleilmne eesmärk on 
toetada reeglitel ja väärtustel põhinevat 
maailmakorda, mille juhtpõhimõtteks on 
mitmepoolsus ja mille keskmes on 
Ühendatud Rahvaste Organisatsioon. 
Selleks peaks käesoleva määruse 
poliitikaraamistik põhinema nii Euroopa 
kui ka rahvusvahelistel kokkulepetel, 
sealhulgas tegevuskava 2030, Pariisi 
kliimakokkulepe, Addis Abeba 
tegevuskava, Euroopa Liidu üldine välis-
ja julgeolekupoliitika strateegia ning uus 
Euroopa arengukonsensus.

_________________

57 Allkirjastatud New Yorgis 22. aprillil 
2016.

58 „Arengu rahastamise kolmanda 
rahvusvahelise konverentsi Addis Abeba 
tegevuskava“, mis võeti vastu 16. juunil 
2015 ja mille ÜRO Peaassamblee kiitis 
heaks 27. juulil 2015 (A/RES/69/313).

Or. en
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Muudatusettepanek 415
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Meetmete üleilme eesmärk on 
toetada reeglitel põhinevat maailmakorda, 
mille juhtpõhimõtteks on mitmepoolsus ja 
mille keskmes on Ühendatud Rahvaste 
Organisatsioon. Tegevuskava 2030 on ühes 
Pariisi kliimakokkuleppe57 ja Addis Abeba 
tegevuskavaga58 rahvusvahelise kogukonna 
vastus kestliku arengu suhtes üleilmses 
plaanis esinevatele probleemidele ja 
suundumustele. Tegevuskava 2030, mille 
tuuma moodustavad kestliku arengu 
eesmärgid, on pöördeline raamistik, 
millega kaotada kogu maailmas vaesus ja 
saavutada kestlik areng. See on 
universaalse haardega, võimaldades liidul, 
liikmesriikidel ja partneritel kohaldada 
meetmete elluviimisel põhjalikku ühist 
raamistikku. Selles leitakse tasakaal 
kestliku arengu majandusliku, sotsiaalse ja 
keskkonnaalase mõõtme vahel, kasutades 
ära eesmärkide ja sihtide olulisi 
omavahelisi seoseid. Tegevuskavaga 2030 
ei jäeta kedagi kõrvale. Tegevuskava 2030 
rakendamist koordineeritakse kooskõlas 
liidu võetud muude rahvusvaheliste 
kohustustega. Käesoleva määruse alusel 
rakendatavate meetmete puhul tuleks 
pöörata eritähelepanu kestliku arengu 
eesmärkide seostele ja integreeritud 
meetmetele, millega saab hüvesid 
võimendada ja täita sidusalt mitut 
eesmärki.

(7) Meetmete üleilmne eesmärk on 
toetada reeglitel põhinevat maailmakorda, 
mille juhtpõhimõtteks on mitmepoolsus ja 
mille keskmes on Ühendatud Rahvaste 
Organisatsioon. Tegevuskava 2030 on ühes 
Pariisi kliimakokkuleppe57 ja Addis Abeba 
tegevuskavaga58 rahvusvahelise kogukonna 
vastus kestliku arengu suhtes üleilmses 
plaanis esinevatele probleemidele ja 
suundumustele. Tegevuskava 2030, mille 
tuuma moodustavad kestliku arengu 
eesmärgid, on pöördeline raamistik, 
millega kaotada kogu maailmas vaesus ja 
saavutada kestlik areng ning edendada 
rahumeelseid, õiglaseid ja kaasavaid 
ühiskondi. See on universaalse haardega, 
võimaldades liidul, liikmesriikidel ja 
partneritel kohaldada meetmete 
elluviimisel põhjalikku ühist raamistikku. 
Selles leitakse tasakaal kestliku arengu 
majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase 
mõõtme vahel, kasutades ära eesmärkide ja 
sihtide olulisi omavahelisi seoseid. 
Tegevuskavaga 2030 ei jäeta kedagi 
kõrvale ja tahetakse jõuda kõige 
mahajäänumateni kõigepealt. 
Tegevuskava 2030 rakendamist 
koordineeritakse kooskõlas liidu võetud 
muude rahvusvaheliste kohustustega. 
Käesoleva määruse alusel rakendatavate 
meetmete puhul tuleks pöörata 
eritähelepanu kestliku arengu eesmärkide 
seostele ja integreeritud meetmetele, 
millega saab hüvesid võimendada ja täita 
sidusalt mitut eesmärki, kahjustamata 
seejuures teisi.

_________________ _________________

57 Allkirjastatud New Yorgis 22. aprillil 57 Allkirjastatud New Yorgis 22. aprillil 
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2016. 2016.

58 „Arengu rahastamise kolmanda 
rahvusvahelise konverentsi Addis Abeba 
tegevuskava“, mis võeti vastu 16. juunil 
2015 ja mille ÜRO Peaassamblee kiitis 
heaks 27. juulil 2015 (A/RES/69/313).

58 „Arengu rahastamise kolmanda 
rahvusvahelise konverentsi Addis Abeba
tegevuskava“, mis võeti vastu 16. juunil 
2015 ja mille ÜRO Peaassamblee kiitis 
heaks 27. juulil 2015 (A/RES/69/313).

Or. en

Muudatusettepanek 416
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Meetmete üleilme eesmärk on 
toetada reeglitel põhinevat maailmakorda, 
mille juhtpõhimõtteks on mitmepoolsus ja 
mille keskmes on Ühendatud Rahvaste 
Organisatsioon. Tegevuskava 2030 on ühes 
Pariisi kliimakokkuleppe57 ja Addis Abeba 
tegevuskavaga58 rahvusvahelise kogukonna 
vastus kestliku arengu suhtes üleilmses 
plaanis esinevatele probleemidele ja 
suundumustele. Tegevuskava 2030, mille 
tuuma moodustavad kestliku arengu 
eesmärgid, on pöördeline raamistik, 
millega kaotada kogu maailmas vaesus ja 
saavutada kestlik areng. See on 
universaalse haardega, võimaldades liidul, 
liikmesriikidel ja partneritel kohaldada 
meetmete elluviimisel põhjalikku ühist 
raamistikku. Selles leitakse tasakaal 
kestliku arengu majandusliku, sotsiaalse ja 
keskkonnaalase mõõtme vahel, kasutades 
ära eesmärkide ja sihtide olulisi 
omavahelisi seoseid. Tegevuskavaga 2030 
ei jäeta kedagi kõrvale. Tegevuskava 2030 
rakendamist koordineeritakse kooskõlas 
liidu võetud muude rahvusvaheliste 
kohustustega. Käesoleva määruse alusel 
rakendatavate meetmete puhul tuleks 
pöörata eritähelepanu kestliku arengu 
eesmärkide seostele ja integreeritud 
meetmetele, millega saab hüvesid 

(7) Meetmete üleilme eesmärk on 
toetada reeglitel põhinevat maailmakorda, 
mille juhtpõhimõtteks on mitmepoolsus ja 
mille keskmes on Ühendatud Rahvaste 
Organisatsioon. Tegevuskava 2030 on ühes 
Pariisi kliimakokkuleppe57 ja Addis Abeba 
tegevuskavaga58 rahvusvahelise kogukonna 
vastus kestliku arengu suhtes üleilmses 
plaanis esinevatele probleemidele ja 
suundumustele. Tegevuskava 2030, mille 
tuuma moodustavad kestliku arengu 
eesmärgid, on pöördeline raamistik, 
millega kaotada kogu maailmas vaesus ja 
saavutada kestlik areng. See on 
universaalse haardega, võimaldades liidul, 
liikmesriikidel ja partneritel kohaldada 
meetmete elluviimisel põhjalikku ühist 
raamistikku. Selles leitakse tasakaal 
kestliku arengu majandusliku, sotsiaalse ja 
keskkonnaalase mõõtme vahel, kasutades 
ära eesmärkide ja sihtide olulisi 
omavahelisi seoseid. Tegevuskavaga 2030 
ei jäeta kedagi kõrvale. Tegevuskava 2030 
rakendamist koordineeritakse kooskõlas 
liidu võetud muude rahvusvaheliste 
kohustustega. Käesoleva määruse alusel 
rakendatavate meetmete puhul tuleks 
juhinduda eespool nimetatud 
kokkulepetes sisalduvatest põhimõtetest ja 
eesmärkidest ning pöörata eritähelepanu 
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võimendada ja täita sidusalt mitut 
eesmärki.

kestliku arengu eesmärkide seostele ja 
integreeritud meetmetele, millega saab 
hüvesid võimendada ja täita sidusalt mitut 
eesmärki.

_________________ _________________

57 Allkirjastatud New Yorgis 22. aprillil 
2016.

57 Allkirjastatud New Yorgis 22. aprillil 
2016.

58 „Arengu rahastamise kolmanda 
rahvusvahelise konverentsi Addis Abeba 
tegevuskava“, mis võeti vastu 16. juunil 
2015 ja mille ÜRO Peaassamblee kiitis 
heaks 27. juulil 2015 (A/RES/69/313).

58 „Arengu rahastamise kolmanda 
rahvusvahelise konverentsi Addis Abeba 
tegevuskava“, mis võeti vastu 16. juunil 
2015 ja mille ÜRO Peaassamblee kiitis 
heaks 27. juulil 2015 (A/RES/69/313).

Or. it

Selgitus

Rahvusvaheliste kokkulepete tähtsust kestliku arengu valdkonnas tuleb rohkem rõhutada.

Muudatusettepanek 417
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Meetmete üleilme eesmärk on 
toetada reeglitel põhinevat maailmakorda, 
mille juhtpõhimõtteks on mitmepoolsus ja 
mille keskmes on Ühendatud Rahvaste 
Organisatsioon. Tegevuskava 2030 on ühes 
Pariisi kliimakokkuleppe57 ja Addis Abeba 
tegevuskavaga58 rahvusvahelise kogukonna 
vastus kestliku arengu suhtes üleilmses 
plaanis esinevatele probleemidele ja
suundumustele. Tegevuskava 2030, mille 
tuuma moodustavad kestliku arengu 
eesmärgid, on pöördeline raamistik, 
millega kaotada kogu maailmas vaesus ja 
saavutada kestlik areng. See on 
universaalse haardega, võimaldades liidul, 
liikmesriikidel ja partneritel kohaldada 
meetmete elluviimisel põhjalikku ühist 
raamistikku. Selles leitakse tasakaal 

(7) Meetmete üleilmne eesmärk on 
toetada reeglitel põhinevat maailmakorda, 
mille juhtpõhimõteteks on mitmepoolsus 
ja riikide suveräänsus ning mille keskmes 
on Ühendatud Rahvaste Organisatsioon. 
Tegevuskava 2030 on ühes Pariisi 
kliimakokkuleppe57 ja Addis Abeba 
tegevuskavaga58 rahvusvahelise kogukonna 
vastus kestliku arengu suhtes üleilmses 
plaanis esinevatele probleemidele ja 
suundumustele. Tegevuskava 2030, mille 
tuuma moodustavad kestliku arengu 
eesmärgid, on pöördeline raamistik, 
millega kaotada kogu maailmas vaesus ja 
saavutada kestlik areng. See on 
universaalse haardega, võimaldades liidul, 
liikmesriikidel ja partneritel kohaldada 
meetmete elluviimisel põhjalikku ühist 
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kestliku arengu majandusliku, sotsiaalse ja 
keskkonnaalase mõõtme vahel, kasutades 
ära eesmärkide ja sihtide olulisi 
omavahelisi seoseid. Tegevuskavaga 2030 
ei jäeta kedagi kõrvale. Tegevuskava 2030 
rakendamist koordineeritakse kooskõlas 
liidu võetud muude rahvusvaheliste 
kohustustega. Käesoleva määruse alusel 
rakendatavate meetmete puhul tuleks 
pöörata eritähelepanu kestliku arengu 
eesmärkide seostele ja integreeritud 
meetmetele, millega saab hüvesid 
võimendada ja täita sidusalt mitut 
eesmärki.

raamistikku. Selles leitakse tasakaal 
kestliku arengu majandusliku, sotsiaalse ja 
keskkonnaalase mõõtme vahel, kasutades 
ära eesmärkide ja sihtide olulisi 
omavahelisi seoseid. Tegevuskavaga 2030 
ei jäeta kedagi kõrvale. Tegevuskava 2030 
rakendamist koordineeritakse kooskõlas 
liidu võetud muude rahvusvaheliste 
kohustustega. Käesoleva määruse alusel 
rakendatavate meetmete puhul tuleks 
pöörata eritähelepanu kestliku arengu 
eesmärkide seostele ja integreeritud 
meetmetele, millega saab hüvesid 
võimendada ja täita sidusalt mitut 
eesmärki.

_________________ _________________

57 Allkirjastatud New Yorgis 22. aprillil 
2016.

57 Allkirjastatud New Yorgis 22. aprillil 
2016.

58 „Arengu rahastamise kolmanda 
rahvusvahelise konverentsi Addis Abeba 
tegevuskava“, mis võeti vastu 16. juunil 
2015 ja mille ÜRO Peaassamblee kiitis 
heaks 27. juulil 2015 (A/RES/69/313).

58 „Arengu rahastamise kolmanda 
rahvusvahelise konverentsi Addis Abeba 
tegevuskava“, mis võeti vastu 16. juunil 
2015 ja mille ÜRO Peaassamblee kiitis 
heaks 27. juulil 2015 (A/RES/69/313).

Or. fr

Muudatusettepanek 418
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Meetmete üleilme eesmärk on 
toetada reeglitel põhinevat maailmakorda, 
mille juhtpõhimõtteks on mitmepoolsus ja 
mille keskmes on Ühendatud Rahvaste 
Organisatsioon. Tegevuskava 2030 on ühes 
Pariisi kliimakokkuleppe57 ja Addis Abeba 
tegevuskavaga58 rahvusvahelise kogukonna 
vastus kestliku arengu suhtes üleilmses 
plaanis esinevatele probleemidele ja 
suundumustele. Tegevuskava 2030, mille
tuuma moodustavad kestliku arengu 
eesmärgid, on pöördeline raamistik, 

(7) Meetmete üleilmne eesmärk on 
toetada reeglitel põhinevat maailmakorda, 
mille juhtpõhimõtteks on mitmepoolsus ja 
mille keskmes on Ühendatud Rahvaste 
Organisatsioon. Tegevuskava 2030 on ühes 
Pariisi kliimakokkuleppe57 ja Addis Abeba 
tegevuskavaga58 rahvusvahelise kogukonna 
vastus kestliku arengu suhtes üleilmses 
plaanis esinevatele probleemidele ja 
suundumustele. Tegevuskava 2030, mille 
tuuma moodustavad kestliku arengu 
eesmärgid, on pöördeline raamistik, 
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millega kaotada kogu maailmas vaesus ja 
saavutada kestlik areng. See on 
universaalse haardega, võimaldades liidul, 
liikmesriikidel ja partneritel kohaldada 
meetmete elluviimisel põhjalikku ühist 
raamistikku. Selles leitakse tasakaal 
kestliku arengu majandusliku, sotsiaalse ja 
keskkonnaalase mõõtme vahel, kasutades 
ära eesmärkide ja sihtide olulisi 
omavahelisi seoseid. Tegevuskavaga 2030 
ei jäeta kedagi kõrvale. Tegevuskava 2030 
rakendamist koordineeritakse kooskõlas 
liidu võetud muude rahvusvaheliste 
kohustustega. Käesoleva määruse alusel 
rakendatavate meetmete puhul tuleks 
pöörata eritähelepanu kestliku arengu 
eesmärkide seostele ja integreeritud 
meetmetele, millega saab hüvesid 
võimendada ja täita sidusalt mitut 
eesmärki.

millega kaotada kogu maailmas vaesus ja 
saavutada kestlik areng. See on 
universaalse haardega, võimaldades liidul, 
liikmesriikidel ja partneritel kohaldada 
meetmete elluviimisel põhjalikku ühist 
raamistikku. Selles leitakse tasakaal 
kestliku arengu majandusliku, sotsiaalse, 
kultuurilise, haridus- ja keskkonnaalase 
mõõtme vahel, kasutades ära eesmärkide ja 
sihtide olulisi omavahelisi seoseid. 
Tegevuskavaga 2030 ei jäeta kedagi 
kõrvale. Tegevuskava 2030 rakendamist 
koordineeritakse kooskõlas liidu võetud 
muude rahvusvaheliste kohustustega. 
Käesoleva määruse alusel rakendatavad 
meetmed peaksid aitama kaasa kestliku 
arengu eesmärkide ja integreeritud 
meetmete saavutamisele, millega saab 
hüvesid võimendada ja täita sidusalt mitut 
eesmärki.

_________________ _________________

57 Allkirjastatud New Yorgis 22. aprillil 
2016.

57 Allkirjastatud New Yorgis 22. aprillil 
2016.

58 „Arengu rahastamise kolmanda 
rahvusvahelise konverentsi Addis Abeba 
tegevuskava“, mis võeti vastu 16. juunil 
2015 ja mille ÜRO Peaassamblee kiitis 
heaks 27. juulil 2015 (A/RES/69/313).

58 „Arengu rahastamise kolmanda 
rahvusvahelise konverentsi Addis Abeba 
tegevuskava“, mis võeti vastu 16. juunil 
2015 ja mille ÜRO Peaassamblee kiitis 
heaks 27. juulil 2015 (A/RES/69/313).

Or. en

Muudatusettepanek 419
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Tegevuskava 2030 on ühes Pariisi 
kliimakokkuleppe1a ja Addis Abeba 
tegevuskavaga2a rahvusvahelise 
kogukonna vastus kestliku arengu suhtes 
üleilmses plaanis esinevatele 
probleemidele ja suundumustele.
Tegevuskava 2030, mille tuuma 
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moodustavad kestliku arengu eesmärgid, 
on pöördeline raamistik, millega kaotada 
kogu maailmas vaesus ja saavutada 
kestlik areng. See on universaalse 
haardega, võimaldades liidul, 
liikmesriikidel ja partneritel kohaldada 
meetmete elluviimisel põhjalikku ühist 
raamistikku. Selles leitakse tasakaal 
kestliku arengu majandusliku, sotsiaalse 
ja keskkonnaalase mõõtme vahel, 
kasutades ära eesmärkide ja sihtide olulisi 
omavahelisi seoseid. Tegevuskavaga 2030 
ei jäeta kedagi kõrvale. Tegevuskava 2030 
rakendamist koordineeritakse kooskõlas 
liidu võetud muude rahvusvaheliste 
kohustustega. Käesoleva määruse alusel 
seatud eesmärkide ja rakendatavate 
meetmete puhul tuleks pöörata 
eritähelepanu kestliku arengu eesmärkide 
seostele ja integreeritud meetmetele, 
millega saab hüvesid võimendada ja täita 
sidusalt mitut eesmärki.

_________________

1a Allkirjastatud New Yorgis 22. aprillil 
2016.

2a „Arengu rahastamise kolmanda 
rahvusvahelise konverentsi Addis Abeba 
tegevuskava“, mis võeti vastu 16. juunil 
2015 ja mille ÜRO Peaassamblee kiitis 
heaks 27. juulil 2015 (A/RES/69/313).

Or. en

Muudatusettepanek 420
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Arvestades, et Sahara-taguse 
Aafrika riikide elanikud on peamiselt 
teismelised ja noored, ning arvestades, et 
kuigi rahvastikupoliitika üle otsustamine 
on iga riigi pädevuses, siis tuleb 
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rahvastikuküsimust üldiselt käsitleda, et 
tagada praegustele ja tulevastele 
põlvkondadele vahendid, mille abil 
kasutada jätkusuutlikult kogu oma 
potentsiaali.

Or. fr

Muudatusettepanek 421
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesoleva määruse rakendamisel 
tuleks juhinduda 19. juunil 2016 
tutvustatud Euroopa Liidu üldises välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegias („üldine 
strateegia“)59 nimetatud viiest 
prioriteedist, mis väljendavad liidu 
visiooni, ning raamistikust, mille alusel 
viia teistega partnerluses ellu ühtset ja 
vastutustundlikku välistegevust, et 
edendada liidu väärtusi ja huve. Liit peaks 
tugevdama partnerlusi, edendama 
poliitikadialoogi ja üleilmsete probleemide 
lahendamiseks ühiselt tegutsemist. 
Võetavate meetmetega tuleks igakülgselt 
toetada liidu väärtusi ja huve, sealhulgas 
rahu säilitamist, konfliktide ennetamist, 
rahvusvahelise julgeoleku tugevdamist, 
võitlust ebaseadusliku rände
algpõhjustega ning nende rahvaste, riikide 
ja piirkondade abistamist, mida tabavad 
loodusõnnetused või inimtegevusest 
tingitud õnnetused, kaubanduspoliitika 
toetamist, majandusdiplomaatiat ja 
majanduskoostööd, digilahenduste ja -
tehnoloogia edendamist ning liidu 
poliitika rahvusvahelise mõõtme 
soodustamist. Oma huvide edendamisel 
peaks liit ise järgima ja üldisemalt 
edendama kõrgeid sotsiaal- ja 
keskkonnastandardeid, õigusriigi 
põhimõtet, rahvusvahelist õigust ja 

(8) Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kestliku arengu 
tegevuskava aastani 2030, Pariisi 
kliimakokkulepe, Euroopa 
arengukonsensus, Addis Abeba 
tegevuskava ja Euroopa Liidu üldine välis-
ja julgeolekupoliitika strateegia („üldine 
strateegia“)59 on osa käesoleva määruse 
kohaldamise raamistikust. Liit peaks 
tugevdama partnerlusi, edendama 
poliitikadialoogi ja üleilmsete probleemide 
lahendamiseks ühiselt tegutsemist. 
Võetavate meetmetega tuleks igakülgselt 
toetada liidu põhihuve, põhimõtteid ja 
väärtusi, sealhulgas demokraatia ja 
inimõiguste edendamist, rahu säilitamist ja 
kindlustamist, konfliktide ennetamist, 
tuumaohutuse tagamist, rahvusvahelise 
julgeoleku tugevdamist, võitlust 
sundrände ja ümberasustamise 
algpõhjustega ning nende rahvaste, riikide 
ja piirkondade abistamist, mida tabavad 
loodusõnnetused või inimtegevusest 
tingitud õnnetused, luues tingimused 
rahvusvahelise õigusraamistiku loomiseks 
kliimamuutuste ja keskkonnatingimuste 
halvenemise tõttu ümberasustatud 
inimeste kaitseks, kliimamuutustega 
võitlemise, õiglase, keskkonnasäästliku ja 
inimõigusi järgiva kaubanduspoliitika 
toetamist, majandusdiplomaatiat ja 
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inimõigusi. majanduskoostööd ning liidu poliitika 
rahvusvahelise mõõtme soodustamist. 
Oma põhihuvide, põhimõtete ja väärtuste
edendamisel peaks liit ise järgima ja 
üldisemalt edendama kõrgeid sotsiaal-, töö-
ja keskkonnastandardeid, õigusriigi 
põhimõtet, rahvusvahelist õigust ja 
inimõigusi. Inimõiguste ja demokraatlike 
põhimõtete austamise, edendamise ja 
kaitsmise kohustus on oluline element 
liidu ja kolmandate riikide lepingulistes 
suhetes.

_________________ _________________

59 „Ühtne visioon, ühine tegevus: tugevam 
Euroopa. Euroopa Liidu üldine välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegia“, juuni 2016.

59 „Ühtne visioon, ühine tegevus: tugevam 
Euroopa. Euroopa Liidu üldine välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegia“, juuni 2016.

Or. en

Muudatusettepanek 422
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesoleva määruse rakendamisel 
tuleks juhinduda 19. juunil 2016 
tutvustatud Euroopa Liidu üldises välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegias („üldine 
strateegia“)59 nimetatud viiest prioriteedist, 
mis väljendavad liidu visiooni, ning 
raamistikust, mille alusel viia teistega 
partnerluses ellu ühtset ja 
vastutustundlikku välistegevust, et 
edendada liidu väärtusi ja huve. Liit peaks 
tugevdama partnerlusi, edendama 
poliitikadialoogi ja üleilmsete probleemide 
lahendamiseks ühiselt tegutsemist. 
Võetavate meetmetega tuleks igakülgselt 
toetada liidu väärtusi ja huve, sealhulgas 
rahu säilitamist, konfliktide ennetamist, 
rahvusvahelise julgeoleku tugevdamist, 
võitlust ebaseadusliku rände algpõhjustega 
ning nende rahvaste, riikide ja piirkondade 

(8) Käesoleva määruse rakendamisel 
tuleks juhinduda ELi arengukoostöö 
poliitikaraamistikust, mis on sätestatud 
Lissaboni lepingus, kestliku arengu 
tegevuskavas aastani 2030 ja Pariisi 
kliimakokkuleppes. Selle rakendamisel 
tuleks juhinduda ka 19. juunil 2016 
tutvustatud Euroopa Liidu üldises välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegias („üldine 
strateegia“)59 nimetatud viiest prioriteedist, 
mis väljendavad liidu visiooni, ning 
raamistikust, mille alusel viia teistega 
partnerluses ellu ühtset ja 
vastutustundlikku välistegevust, et 
edendada liidu väärtusi ja huve. Liit peaks 
tugevdama partnerlusi, edendama 
poliitikadialoogi ja üleilmsete probleemide 
lahendamiseks ühiselt tegutsemist. 
Võetavate meetmetega tuleks igakülgselt 
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abistamist, mida tabavad loodusõnnetused 
või inimtegevusest tingitud õnnetused, 
kaubanduspoliitika toetamist, 
majandusdiplomaatiat ja 
majanduskoostööd, digilahenduste ja -
tehnoloogia edendamist ning liidu poliitika 
rahvusvahelise mõõtme soodustamist. Oma 
huvide edendamisel peaks liit ise järgima 
ja üldisemalt edendama kõrgeid sotsiaal- ja 
keskkonnastandardeid, õigusriigi 
põhimõtet, rahvusvahelist õigust ja 
inimõigusi.

toetada liidu väärtusi ja huve, sealhulgas 
vaesuse kaotamise toetamist, võitlust 
ebavõrdsuse kõigi vormide, eelkõige 
soolise ebavõrdsuse vastu, rahu säilitamist, 
konfliktide ennetamist, rahvusvahelise 
julgeoleku tugevdamist, võitlust 
ebaseadusliku rände ja sundrände 
algpõhjustega ning nende rahvaste, riikide 
ja piirkondade abistamist, mida tabavad 
loodusõnnetused või inimtegevusest 
tingitud õnnetused, õiglase, inimõigusi 
järgiva ja sooliselt õiglase 
kaubanduspoliitika toetamist, 
majandusdiplomaatiat ja 
majanduskoostööd, digilahenduste ja -
tehnoloogia edendamist ning liidu poliitika 
rahvusvahelise mõõtme soodustamist.. 
Oma huvide edendamisel peaks liit ise 
järgima ja edendama kõrgeid sotsiaal- ja 
keskkonnastandardeid, õigusriigi 
põhimõtet, rahvusvahelist õigust ja 
inimõigusi.

_________________ _________________

59 „Ühtne visioon, ühine tegevus: tugevam 
Euroopa. Euroopa Liidu üldine välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegia“, juuni 2016.

59 „Ühtne visioon, ühine tegevus: tugevam 
Euroopa. Euroopa Liidu üldine välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegia“, juuni 2016.

Or. en

Muudatusettepanek 423
Elly Schlein, Norbert Neuser

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesoleva määruse rakendamisel 
tuleks juhinduda 19. juunil 2016 
tutvustatud Euroopa Liidu üldises välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegias („üldine 
strateegia“)59 nimetatud viiest prioriteedist, 
mis väljendavad liidu visiooni, ning 
raamistikust, mille alusel viia teistega 
partnerluses ellu ühtset ja 
vastutustundlikku välistegevust, et 

(8) Käesoleva määruse rakendamine 
peaks põhinema ELi arengukoostöö 
poliitikaraamistikul, mis on sätestatud 
Lissaboni lepingus, kestliku arengu 
tegevuskavas aastani 2030 ja Pariisi 
kliimakokkuleppes. Selle rakendamisel 
tuleks juhinduda ka 19. juunil 2016 
tutvustatud Euroopa Liidu üldises välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegias („üldine
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edendada liidu väärtusi ja huve. Liit peaks 
tugevdama partnerlusi, edendama 
poliitikadialoogi ja üleilmsete probleemide 
lahendamiseks ühiselt tegutsemist. 
Võetavate meetmetega tuleks igakülgselt 
toetada liidu väärtusi ja huve, sealhulgas 
rahu säilitamist, konfliktide ennetamist, 
rahvusvahelise julgeoleku tugevdamist, 
võitlust ebaseadusliku rände
algpõhjustega ning nende rahvaste, riikide 
ja piirkondade abistamist, mida tabavad 
loodusõnnetused või inimtegevusest 
tingitud õnnetused, kaubanduspoliitika 
toetamist, majandusdiplomaatiat ja 
majanduskoostööd, digilahenduste ja 
tehnoloogia edendamist ning liidu poliitika 
rahvusvahelise mõõtme soodustamist. Oma 
huvide edendamisel peaks liit ise järgima 
ja üldisemalt edendama kõrgeid sotsiaal- ja 
keskkonnastandardeid, õigusriigi 
põhimõtet, rahvusvahelist õigust ja 
inimõigusi.

strateegia“)59 nimetatud viiest prioriteedist, 
mis väljendavad liidu visiooni, ning 
raamistikust, mille alusel viia teistega 
partnerluses ellu ühtset ja 
vastutustundlikku välistegevust, et 
edendada liidu väärtusi ja huve. Liit peaks 
tugevdama partnerlusi, edendama 
poliitikadialoogi ja üleilmsete probleemide 
lahendamiseks ühiselt tegutsemist. 
Võetavate meetmetega tuleks igakülgselt 
toetada liidu väärtusi ja huve, sealhulgas 
vaesuse kaotamise toetamist, võitlust 
ebavõrdsuse kõigi vormide vastu, rahu 
säilitamist, konfliktide ennetamist, 
rahvusvahelise julgeoleku tugevdamist, 
võitlust sundrände algpõhjustega ning 
nende rahvaste, riikide ja piirkondade 
abistamist, mida tabavad loodusõnnetused 
või inimtegevusest tingitud õnnetused, 
õiglase, kestliku, inimõigusi järgiva ja 
sooliselt õiglase kaubanduspoliitika 
toetamist, majandusdiplomaatiat ja 
majanduskoostööd, digilahenduste ja 
kaasava tehnoloogia edendamist ning liidu 
poliitika rahvusvahelise mõõtme 
soodustamist. Oma huvide edendamisel 
peaks liit ise järgima ja edendama kõrgeid 
sotsiaal- ja keskkonnastandardeid, 
õigusriigi põhimõtet, rahvusvahelist õigust 
ja inimõigusi.

_________________ _________________

59 „Ühtne visioon, ühine tegevus: tugevam 
Euroopa. Euroopa Liidu üldine välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegia“, juuni 2016.

59 „Ühtne visioon, ühine tegevus: tugevam 
Euroopa. Euroopa Liidu üldine välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegia“, juuni 2016.

Or. en

Muudatusettepanek 424
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesoleva määruse rakendamisel (8) Käesoleva määruse rakendamisel 
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tuleks juhinduda 19. juunil 2016 
tutvustatud Euroopa Liidu üldises välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegias („üldine 
strateegia“)59 nimetatud viiest prioriteedist, 
mis väljendavad liidu visiooni, ning 
raamistikust, mille alusel viia teistega 
partnerluses ellu ühtset ja 
vastutustundlikku välistegevust, et 
edendada liidu väärtusi ja huve. Liit peaks 
tugevdama partnerlusi, edendama 
poliitikadialoogi ja üleilmsete probleemide 
lahendamiseks ühiselt tegutsemist. 
Võetavate meetmetega tuleks igakülgselt 
toetada liidu väärtusi ja huve, sealhulgas 
rahu säilitamist, konfliktide ennetamist, 
rahvusvahelise julgeoleku tugevdamist, 
võitlust ebaseadusliku rände algpõhjustega 
ning nende rahvaste, riikide ja piirkondade 
abistamist, mida tabavad loodusõnnetused 
või inimtegevusest tingitud õnnetused, 
kaubanduspoliitika toetamist, 
majandusdiplomaatiat ja 
majanduskoostööd, digilahenduste ja -
tehnoloogia edendamist ning liidu poliitika 
rahvusvahelise mõõtme soodustamist. Oma 
huvide edendamisel peaks liit ise järgima 
ja üldisemalt edendama kõrgeid sotsiaal- ja 
keskkonnastandardeid, õigusriigi 
põhimõtet, rahvusvahelist õigust ja 
inimõigusi.

tuleks juhinduda 19. juunil 2016 
tutvustatud Euroopa Liidu üldises välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegias („üldine 
strateegia“)59 nimetatud viiest prioriteedist, 
mis väljendavad liidu visiooni, ning 
raamistikust, mille alusel viia teistega
partnerluses ellu ühtset ja 
vastutustundlikku välistegevust, et 
edendada liidu väärtusi ja huve. Liit peaks 
tugevdama partnerlusi, edendama 
poliitikadialoogi ja üleilmsete probleemide 
lahendamiseks ühiselt tegutsemist. 
Võetavate meetmetega tuleks igakülgselt 
toetada liidu väärtusi ja huve, sealhulgas 
kestva rahu säilitamist, konfliktide 
ennetamist, rahvusvahelise julgeoleku 
tugevdamist, võitlust ebaseadusliku rände 
ja elanikkonna ümberasustamise 
algpõhjustega ning nende rahvaste, riikide 
ja piirkondade abistamist, mida tabavad 
loodusõnnetused või inimtegevusest 
tingitud õnnetused, kaasava ja võrdsetel 
võimalustel põhineva kvaliteetse hariduse 
soodustamist arengu ja vaesuse kaotamise 
vahendina, kaubanduspoliitika toetamist, 
majandus- ja kultuuridiplomaatiat ja 
majanduskoostööd, innovatsiooni, 
digilahenduste ja -tehnoloogia edendamist, 
kultuuriväärtuste kaitset eelkõige 
konfliktipiirkondades ning liidu poliitika 
rahvusvahelise mõõtme soodustamist. Oma 
huvide edendamisel peaks liit ise järgima 
ja üldisemalt edendama kõrgeid sotsiaal- ja 
keskkonnastandardeid, õigusriigi 
põhimõtet, rahvusvahelist õigust ja 
inimõigusi.

_________________ _________________

59 „Ühtne visioon, ühine tegevus: tugevam 
Euroopa. Euroopa Liidu üldine välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegia“, juuni 2016.

59 „Ühtne visioon, ühine tegevus: tugevam 
Euroopa. Euroopa Liidu üldine välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegia“, juuni 2016.

Or. en

Muudatusettepanek 425
Marietje Schaake
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesoleva määruse rakendamisel
tuleks juhinduda 19. juunil 2016 
tutvustatud Euroopa Liidu üldises välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegias („üldine 
strateegia“)59 nimetatud viiest prioriteedist, 
mis väljendavad liidu visiooni, ning 
raamistikust, mille alusel viia teistega 
partnerluses ellu ühtset ja 
vastutustundlikku välistegevust, et 
edendada liidu väärtusi ja huve. Liit peaks 
tugevdama partnerlusi, edendama 
poliitikadialoogi ja üleilmsete probleemide 
lahendamiseks ühiselt tegutsemist. 
Võetavate meetmetega tuleks igakülgselt 
toetada liidu väärtusi ja huve, sealhulgas 
rahu säilitamist, konfliktide ennetamist, 
rahvusvahelise julgeoleku tugevdamist, 
võitlust ebaseadusliku rände algpõhjustega 
ning nende rahvaste, riikide ja piirkondade 
abistamist, mida tabavad loodusõnnetused 
või inimtegevusest tingitud õnnetused, 
kaubanduspoliitika toetamist, 
majandusdiplomaatiat ja 
majanduskoostööd, digilahenduste ja -
tehnoloogia edendamist ning liidu poliitika 
rahvusvahelise mõõtme soodustamist. Oma 
huvide edendamisel peaks liit ise järgima
ja üldisemalt edendama kõrgeid sotsiaal-
ja keskkonnastandardeid, õigusriigi 
põhimõtet, rahvusvahelist õigust ja 
inimõigusi.

(8) Käesoleva määrusega sätestatud 
eesmärgid peaksid muuhulgas põhinema
19. juunil 2016 tutvustatud Euroopa Liidu 
üldises välis- ja julgeolekupoliitika 
strateegias („üldine strateegia“)59

nimetatud viiel prioriteedil, mis 
väljendavad liidu visiooni, ning 
raamistikust, mille alusel viia teistega 
partnerluses ellu ühtset ja 
vastutustundlikku välistegevust, et 
edendada liidu väärtusi ja huve. Liit peaks 
tugevdama partnerlusi, edendama 
poliitikadialoogi ja üleilmsete probleemide 
lahendamiseks ühiselt tegutsemist. 
Võetavate meetmetega tuleks igakülgselt 
toetada liidu väärtusi ja huve, sealhulgas 
rahu säilitamist, konfliktide ennetamist, 
rahvusvahelise julgeoleku tugevdamist, 
võitlust ebaseadusliku rände algpõhjustega 
ning nende rahvaste, riikide ja piirkondade 
abistamist, mida tabavad loodusõnnetused 
või inimtegevusest tingitud õnnetused, 
kaubanduspoliitika toetamist, 
majandusdiplomaatiat ja 
majanduskoostööd, digilahenduste ja -
tehnoloogia edendamist ning liidu poliitika 
rahvusvahelise mõõtme soodustamist. Oma 
huvide edendamisel edendavad liit ja tema 
partnerid kõrgeid sotsiaal- ja 
keskkonnastandardeid, õigusriigi 
põhimõtet, rahvusvahelist õigust ja 
inimõigusi.

_________________ _________________

59 „Ühtne visioon, ühine tegevus: tugevam 
Euroopa. Euroopa Liidu üldine välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegia“, juuni 2016.

59 „Ühtne visioon, ühine tegevus: tugevam 
Euroopa. Euroopa Liidu üldine välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegia“, juuni 2016.

Or. en

Muudatusettepanek 426
Mireille D'Ornano, Florian Philippot
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesoleva määruse rakendamisel 
tuleks juhinduda 19. juunil 2016 
tutvustatud Euroopa Liidu üldises välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegias („üldine 
strateegia“)59 nimetatud viiest prioriteedist, 
mis väljendavad liidu visiooni, ning 
raamistikust, mille alusel viia teistega 
partnerluses ellu ühtset ja 
vastutustundlikku välistegevust, et 
edendada liidu väärtusi ja huve. Liit peaks 
tugevdama partnerlusi, edendama 
poliitikadialoogi ja üleilmsete probleemide 
lahendamiseks ühiselt tegutsemist. 
Võetavate meetmetega tuleks igakülgselt 
toetada liidu väärtusi ja huve, sealhulgas 
rahu säilitamist, konfliktide ennetamist, 
rahvusvahelise julgeoleku tugevdamist, 
võitlust ebaseadusliku rände algpõhjustega 
ning nende rahvaste, riikide ja piirkondade 
abistamist, mida tabavad loodusõnnetused 
või inimtegevusest tingitud õnnetused, 
kaubanduspoliitika toetamist, 
majandusdiplomaatiat ja 
majanduskoostööd, digilahenduste ja -
tehnoloogia edendamist ning liidu poliitika 
rahvusvahelise mõõtme soodustamist. Oma 
huvide edendamisel peaks liit ise järgima 
ja üldisemalt edendama kõrgeid sotsiaal- ja 
keskkonnastandardeid, õigusriigi 
põhimõtet, rahvusvahelist õigust ja 
inimõigusi.

(8) Käesoleva määruse rakendamisel 
tuleks juhinduda 19. juunil 2016 
tutvustatud Euroopa Liidu üldises välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegias („üldine 
strateegia“)59 nimetatud viiest prioriteedist, 
mis väljendavad liidu visiooni, ning 
raamistikust, mille alusel viia teistega 
partnerluses ellu ühtset ja 
vastutustundlikku välistegevust, et 
edendada liidu väärtusi ja huve. Liit peaks 
tugevdama partnerlusi, edendama 
poliitikadialoogi ja üleilmsete probleemide 
lahendamiseks ühiselt tegutsemist. 
Võetavate meetmetega tuleks igakülgselt 
toetada liidu väärtusi ja huve, sealhulgas 
rahu säilitamist, konfliktide ennetamist, 
rahvusvahelise julgeoleku tugevdamist, 
võitlust ebaseadusliku rände algpõhjustega 
ning nende rahvaste, riikide ja piirkondade 
abistamist, mida tabavad loodusõnnetused 
või inimtegevusest tingitud õnnetused, 
kaubanduspoliitika toetamist, 
majandusdiplomaatiat ja 
majanduskoostööd, digilahenduste ja -
tehnoloogia edendamist ning liidu poliitika 
rahvusvahelise mõõtme soodustamist. Oma 
huvide edendamisel peaks liit ise järgima 
ja üldisemalt edendama kõrgeid sotsiaal- ja 
keskkonnastandardeid, õigusriigi 
põhimõtet, rahvusvahelist õigust ja 
inimõigusi. Oma välistegevuse raames 
peab Euroopa Liit austama riikide 
suveräänsust.

_________________ _________________

59 „Ühtne visioon, ühine tegevus: tugevam 
Euroopa. Euroopa Liidu üldine välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegia“, juuni 2016.

59 „Ühtne visioon, ühine tegevus: tugevam 
Euroopa. Euroopa Liidu üldine välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegia“, juuni 2016.

Or. fr
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Muudatusettepanek 427
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesoleva määruse rakendamisel 
tuleks juhinduda 19. juunil 2016 
tutvustatud Euroopa Liidu üldises välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegias („üldine 
strateegia“)59 nimetatud viiest prioriteedist, 
mis väljendavad liidu visiooni, ning 
raamistikust, mille alusel viia teistega 
partnerluses ellu ühtset ja 
vastutustundlikku välistegevust, et 
edendada liidu väärtusi ja huve. Liit peaks 
tugevdama partnerlusi, edendama 
poliitikadialoogi ja üleilmsete probleemide 
lahendamiseks ühiselt tegutsemist. 
Võetavate meetmetega tuleks igakülgselt 
toetada liidu väärtusi ja huve, sealhulgas 
rahu säilitamist, konfliktide ennetamist, 
rahvusvahelise julgeoleku tugevdamist, 
võitlust ebaseadusliku rände algpõhjustega 
ning nende rahvaste, riikide ja piirkondade 
abistamist, mida tabavad loodusõnnetused 
või inimtegevusest tingitud õnnetused, 
kaubanduspoliitika toetamist, 
majandusdiplomaatiat ja 
majanduskoostööd, digilahenduste ja -
tehnoloogia edendamist ning liidu poliitika 
rahvusvahelise mõõtme soodustamist. Oma 
huvide edendamisel peaks liit ise järgima 
ja üldisemalt edendama kõrgeid sotsiaal- ja 
keskkonnastandardeid, õigusriigi 
põhimõtet, rahvusvahelist õigust ja 
inimõigusi.

(8) Käesoleva määruse rakendamisel 
tuleks juhinduda 19. juunil 2016 
tutvustatud Euroopa Liidu üldises välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegias („üldine 
strateegia“)59 nimetatud viiest prioriteedist, 
mis väljendavad liidu visiooni, ning 
raamistikust, mille alusel viia teistega 
partnerluses ellu ühtset ja 
vastutustundlikku välistegevust, et 
edendada liidu väärtusi ja huve. Liit peaks 
tugevdama partnerlusi, edendama 
poliitikadialoogi ja üleilmsete probleemide 
lahendamiseks ühiselt tegutsemist. 
Võetavate meetmetega tuleks igakülgselt 
toetada liidu väärtusi ja huve, sealhulgas 
rahu säilitamist, konfliktide ennetamist, 
tuumaohutuse tagamist, rahvusvahelise 
julgeoleku tugevdamist, võitlust 
ebaseadusliku rände algpõhjustega ning 
nende rahvaste, riikide ja piirkondade 
abistamist, mida tabavad loodusõnnetused 
või inimtegevusest tingitud õnnetused, 
kaubanduspoliitika toetamist, 
majandusdiplomaatiat ja 
majanduskoostööd, digilahenduste ja -
tehnoloogia edendamist ning liidu poliitika 
rahvusvahelise mõõtme soodustamist. Oma 
huvide edendamisel peaks liit ise järgima 
ja üldisemalt edendama kõrgeid sotsiaal- ja 
keskkonnastandardeid, õigusriigi 
põhimõtet, rahvusvahelist õigust ja 
inimõigusi.

_________________ _________________

59 „Ühtne visioon, ühine tegevus: tugevam 
Euroopa. Euroopa Liidu üldine välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegia“, juuni 2016.

59 „Ühtne visioon, ühine tegevus: tugevam 
Euroopa. Euroopa Liidu üldine välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegia“, juuni 2016.

Or. en
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Muudatusettepanek 428
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) 7. juuni 2017 allakirjutatud uue 
Euroopa arengukonsensusega60 loodi 
liidule ja liikmesriikidele arengukoostöö 
ühise lähenemisviisi raamistik, mida 
järgida tegevuskava 2030 ja Addis Abeba 
tegevuskava elluviimisel. Arengukoostöö 
poliitika tähtsaimad eesmärgid on vaesuse 
kaotamine, diskrimineerimise ja 
ebavõrdsuse vähendamine, mitte kellegi 
kõrvalejätmine ning vastupanuvõime 
tugevdamine.

(9) 7. juuni 2017 allakirjutatud uue 
Euroopa arengukonsensusega60 loodi 
liidule ja liikmesriikidele arengukoostöö 
ühise lähenemisviisi raamistik, mida 
järgida tegevuskava 2030 ja Addis Abeba 
tegevuskava elluviimisel. Arengukoostöö 
poliitika tähtsaimad eesmärgid on vaesuse 
kaotamine, diskrimineerimise ja 
ebavõrdsuse vähendamine, keskkonna ja 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse, võitlus 
kliimamuutustega, mitte kellegi 
kõrvalejätmine ning vastupanuvõime 
tugevdamine.

_________________ _________________

60 Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud 
liikmesriikide valitsuste esindajate, 
Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 
ühisavaldus „Euroopa uus 
arengukonsensus „Meie maailm, meie 
väärikus, meie tulevik““, 8. juuni 2017.

60 Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud 
liikmesriikide valitsuste esindajate, 
Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 
ühisavaldus „Euroopa uus 
arengukonsensus „Meie maailm, meie 
väärikus, meie tulevik““, 8. juuni 2017.

Or. en

Muudatusettepanek 429
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) 7. juuni 2017 allakirjutatud uue 
Euroopa arengukonsensusega60 loodi 
liidule ja liikmesriikidele arengukoostöö 
ühise lähenemisviisi raamistik, mida 
järgida tegevuskava 2030 ja Addis Abeba 

(9) 7. juuni 2017 allakirjutatud uue 
Euroopa arengukonsensusega60 loodi 
liidule ja liikmesriikidele arengukoostöö 
ühise lähenemisviisi raamistik, mida 
järgida tegevuskava 2030 ja Addis Abeba 
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tegevuskava elluviimisel. Arengukoostöö 
poliitika tähtsaimad eesmärgid on vaesuse 
kaotamine, diskrimineerimise ja 
ebavõrdsuse vähendamine, mitte kellegi 
kõrvalejätmine ning vastupanuvõime 
tugevdamine.

tegevuskava elluviimisel. Arengukoostöö 
poliitika tähtsaimad eesmärgid on vaesuse 
kaotamine, diskrimineerimise ja 
ebavõrdsuse vähendamine, 
keskkonnakaitse ja võitlus 
kliimamuutustega, mitte kellegi 
kõrvalejätmine ning vastupanuvõime 
tugevdamine.

_________________ _________________

60 Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud 
liikmesriikide valitsuste esindajate, 
Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 
ühisavaldus „Euroopa uus 
arengukonsensus „Meie maailm, meie 
väärikus, meie tulevik““, 8. juuni 2017.

60 Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud 
liikmesriikide valitsuste esindajate, 
Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 
ühisavaldus „Euroopa uus 
arengukonsensus „Meie maailm, meie 
väärikus, meie tulevik““, 8. juuni 2017.

Or. en

Muudatusettepanek 430
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) 7. juuni 2017 allakirjutatud uue 
Euroopa arengukonsensusega60 loodi 
liidule ja liikmesriikidele arengukoostöö 
ühise lähenemisviisi raamistik, mida 
järgida tegevuskava 2030 ja Addis Abeba 
tegevuskava elluviimisel. Arengukoostöö 
poliitika tähtsaimad eesmärgid on vaesuse 
kaotamine, diskrimineerimise ja 
ebavõrdsuse vähendamine, mitte kellegi 
kõrvalejätmine ning vastupanuvõime 
tugevdamine.

(9) 7. juuni 2017 allakirjutatud uue 
Euroopa arengukonsensusega60 loodi 
liidule ja liikmesriikidele arengukoostöö 
ühise lähenemisviisi raamistik, mida 
järgida tegevuskava 2030 ja Addis Abeba 
tegevuskava elluviimisel. Arengukoostöö 
poliitika tähtsaimad eesmärgid on vaesuse 
kaotamine, diskrimineerimise ja 
ebavõrdsuse vähendamine, mitte kellegi 
kõrvalejätmine, keskkonnakaitse, võitlus 
kliimamuutustega ning vastupanuvõime 
tugevdamine.

_________________ _________________

60 Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud 
liikmesriikide valitsuste esindajate, 
Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 
ühisavaldus „Euroopa uus 
arengukonsensus „Meie maailm, meie 
väärikus, meie tulevik““, 8. juuni 2017.

60 Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud 
liikmesriikide valitsuste esindajate, 
Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 
ühisavaldus „Euroopa uus 
arengukonsensus „Meie maailm, meie 
väärikus, meie tulevik““, 8. juuni 2017.
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Or. en

Muudatusettepanek 431
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) 7. juuni 2017 allakirjutatud uue 
Euroopa arengukonsensusega60 loodi 
liidule ja liikmesriikidele arengukoostöö 
ühise lähenemisviisi raamistik, mida 
järgida tegevuskava 2030 ja Addis Abeba 
tegevuskava elluviimisel. Arengukoostöö 
poliitika tähtsaimad eesmärgid on vaesuse 
kaotamine, diskrimineerimise ja 
ebavõrdsuse vähendamine, mitte kellegi 
kõrvalejätmine ning vastupanuvõime 
tugevdamine.

(9) 7. juuni 2017 allakirjutatud uue 
Euroopa arengukonsensusega60 loodi 
liidule ja liikmesriikidele arengukoostöö 
ühise lähenemisviisi raamistik, mida 
järgida tegevuskava 2030 ja Addis Abeba 
tegevuskava elluviimisel. Käesoleva 
määruse rakendamise alusena tuleb 
käsitleda eesmärke nagu vaesuse 
kaotamine, diskrimineerimise ja 
ebavõrdsuse vähendamine, mitte kellegi 
kõrvalejätmine ning vastupanuvõime 
tugevdamine.

_________________ _________________

60 Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud 
liikmesriikide valitsuste esindajate, 
Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 
ühisavaldus „Euroopa uus 
arengukonsensus „Meie maailm, meie 
väärikus, meie tulevik““, 8. juuni 2017.

60 Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud 
liikmesriikide valitsuste esindajate, 
Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 
ühisavaldus „Euroopa uus 
arengukonsensus „Meie maailm, meie 
väärikus, meie tulevik““, 8. juuni 2017.

Or. it

Selgitus

Arengukonsensust tuleb pidada liidu arengualase tegevuse nurgakiviks.

Muudatusettepanek 432
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(10) Selleks et rakendada
tegevuskavaga 2030, üldise strateegiaga ja 
arengukonsensusega kehtestatud uut 
rahvusvahelist raamistikku, tuleks
käesoleva määrusega püüelda liidu 
välistegevuses sidususe suurendamise ja 
tulemuslikkuse tagamise poole, koondades 
lihtsustatud rahastamisvahendi kaudu 
jõupingutusi erinevate välistegevuse 
meetmete rakendamise parandamiseks.

(10) Tegevuskava 2030, üldine 
strateegia ja arengukonsensus koos 
moodustavad käesoleva määruse 
poliitikaraamistiku, mille eesmärk on 
suurendada liidu välistegevuses sidusust, 
järjepidevust ja tulemuslikkust, koondades 
lihtsustatud rahastamisvahendi kaudu 
jõupingutusi erinevate välistegevuse 
meetmete rakendamise parandamiseks, 
võttes samal ajal alati arvesse ELi 
väärtustel ja õigustel põhinevat 
lähenemist välissuhetele.

Or. en

Muudatusettepanek 433
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et rakendada tegevuskavaga 
2030, üldise strateegiaga ja 
arengukonsensusega kehtestatud uut 
rahvusvahelist raamistikku, tuleks 
käesoleva määrusega püüelda liidu 
välistegevuses sidususe suurendamise ja 
tulemuslikkuse tagamise poole, koondades 
lihtsustatud rahastamisvahendi kaudu 
jõupingutusi erinevate välistegevuse 
meetmete rakendamise parandamiseks.

(10) Selleks et rakendada
tegevuskavaga 2030, mida täiendavad 
üldine strateegia ja arengukonsensus, 
kehtestatud uut rahvusvahelist raamistikku, 
tuleks käesoleva määrusega püüelda liidu 
välistegevuses sidususe suurendamise ja 
tulemuslikkuse tagamise poole, koondades 
lihtsustatud rahastamisvahendi kaudu 
jõupingutusi erinevate välistegevuse 
meetmete rakendamise parandamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 434
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Käesolevas poliitikaraamistikus 
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sätestatud poliitikaeesmärkide põhjal 
tuleks koostada piirkondlikud ja 
temaatilised programmraamistikud, mis 
kehtestatakse delegeeritud õigusaktiga. 
Raamistik peaks tagama kooskõla eri 
riiklike, mitut riiki hõlmavate, 
piirkondlike ja piirkonnaüleste 
programmdokumentide vahel. Riigi- ja 
teemastrateegiad peaksid sisaldama iga 
poliitikavaldkonna, abisaaja või piirkonna 
kohta selgeid ja mõõdetavaid eesmärke. 
Eesmärke tuleks rakendada meetmete ja 
tegevuste abil. Igal eesmärgil peab olema 
edusammude regulaarseks mõõtmiseks 
üks või mitu tulemusnäitajat.

Or. en

Muudatusettepanek 435
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kooskõlas üldise strateegia ja 
Sendai katastroofiohu vähendamise 
raamistikuga (2015–2030), mis võeti vastu 
18. märtsil 201561, tuleks arvesse võtta 
vajadust rakendada kriisidele reageerimise 
ja kriiside ohjeldamise asemel 
struktuursemat pikaajalist lähenemisviisi, 
mis oleks tulemuslikum ebakindlates 
oludes, loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
põhjustatud õnnetuste ning pikka aega 
kestnud kriiside korral. Riskide 
vähendamine, ennetamine ja leevendamine 
ning riskideks valmisolek eeldab suuremat 
konkreetsust ja kollektiivseid lahendusi; 
lisaks on vaja veel enam panustada kiirele 
reageerimisele ja püsivale taastumisele. 
Seepärast peaks käesolev määrus aitama 
kiirreageerimistegevuse abil tugevdada 
vastupanuvõimet ning ühendada 
humanitaarabi ja arengumeetmed.

(11) Kooskõlas üldise strateegia ja 
Sendai katastroofiohu vähendamise 
raamistikuga (2015–2030), mis võeti vastu 
18. märtsil 201561, tuleks arvesse võtta 
vajadust rakendada kriisidele reageerimise 
ja kriiside ohjeldamise asemel 
struktuursemat pikaajalist lähenemisviisi, 
mis oleks tulemuslikum ebakindlates 
oludes, loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
põhjustatud õnnetuste ning pikka aega 
kestnud kriiside korral. Riskide 
vähendamine, ennetamine ja leevendamine 
ning riskideks valmisolek eeldab suuremat 
konkreetsust ja kollektiivseid lahendusi; 
lisaks on vaja veel enam panustada kiirele 
reageerimisele ja püsivale taastumisele. 
Seepärast peaks käesolev määrus aitama 
kiirreageerimistegevuse abil tugevdada 
vastupanuvõimet ning ühendada 
humanitaarabi ja arengumeetmed, võttes 
nõuetekohaselt arvesse käesolevas 
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määruses sätestatud aruandekohustuse, 
läbipaistvuse, sidususe, järjepidevuse ja 
täiendavuse põhimõtet.

_________________ _________________

61 „Sendai katastroofiohu vähendamise 
raamistik“, mis võeti vastu 18. märtsil 
2015 ja mille ÜRO Peaassamblee kiitis 
heaks 3. juuni 2015 (A/RES/69/283).

61 „Sendai katastroofiohu vähendamise 
raamistik“, mis võeti vastu 18. märtsil 
2015 ja mille ÜRO Peaassamblee kiitis 
heaks 3. juuni 2015 (A/RES/69/283).

Or. en

Muudatusettepanek 436
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kooskõlas üldise strateegia ja 
Sendai katastroofiohu vähendamise 
raamistikuga (2015–2030), mis võeti vastu 
18. märtsil 201561, tuleks arvesse võtta 
vajadust rakendada kriisidele reageerimise 
ja kriiside ohjeldamise asemel 
struktuursemat pikaajalist lähenemisviisi, 
mis oleks tulemuslikum ebakindlates 
oludes, loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
põhjustatud õnnetuste ning pikka aega 
kestnud kriiside korral. Riskide 
vähendamine, ennetamine ja leevendamine 
ning riskideks valmisolek eeldab suuremat 
konkreetsust ja kollektiivseid lahendusi; 
lisaks on vaja veel enam panustada kiirele 
reageerimisele ja püsivale taastumisele. 
Seepärast peaks käesolev määrus aitama 
kiirreageerimistegevuse abil tugevdada 
vastupanuvõimet ning ühendada 
humanitaarabi ja arengumeetmed.

(11) Kooskõlas üldise strateegia ja 
Sendai katastroofiohu vähendamise 
raamistikuga (2015–2030), mis võeti vastu 
18. märtsil 201561, tuleks arvesse võtta 
vajadust rakendada kriisidele reageerimise 
ja kriiside ohjeldamise asemel 
struktuursemat, ennetavat pikaajalist 
lähenemisviisi, mis oleks tulemuslikum 
ebakindlates oludes, loodusõnnetuste ja 
inimtegevusest põhjustatud õnnetuste ning 
pikka aega kestnud kriiside korral. Riskide 
vähendamine, ennetamine ja leevendamine 
ning riskideks valmisolek eeldab suuremat
konkreetsust ja kollektiivseid lahendusi; 
lisaks on vaja veel enam panustada kiirele 
reageerimisele ja püsivale taastumisele. 
Seepärast peaks käesolev määrus aitama 
kiirreageerimistegevuse abil tugevdada 
vastupanuvõimet ning ühendada 
humanitaarabi ja arengumeetmed.

_________________ _________________

61 „Sendai katastroofiohu vähendamise 
raamistik“, mis võeti vastu 18. märtsil 
2015 ja mille ÜRO Peaassamblee kiitis 
heaks 3. juuni 2015 (A/RES/69/283).

61 „Sendai katastroofiohu vähendamise 
raamistik“, mis võeti vastu 18. märtsil 
2015 ja mille ÜRO Peaassamblee kiitis 
heaks 3. juuni 2015 (A/RES/69/283).
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Or. en

Muudatusettepanek 437
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kooskõlas üldise strateegia ja 
Sendai katastroofiohu vähendamise 
raamistikuga (2015–2030), mis võeti vastu 
18. märtsil 201561, tuleks arvesse võtta 
vajadust rakendada kriisidele reageerimise 
ja kriiside ohjeldamise asemel 
struktuursemat pikaajalist lähenemisviisi, 
mis oleks tulemuslikum ebakindlates 
oludes, loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
põhjustatud õnnetuste ning pikka aega 
kestnud kriiside korral. Riskide 
vähendamine, ennetamine ja leevendamine 
ning riskideks valmisolek eeldab suuremat 
konkreetsust ja kollektiivseid lahendusi; 
lisaks on vaja veel enam panustada kiirele 
reageerimisele ja püsivale taastumisele. 
Seepärast peaks käesolev määrus aitama 
kiirreageerimistegevuse abil tugevdada 
vastupanuvõimet ning ühendada 
humanitaarabi ja arengumeetmed.

(11) Kooskõlas üldise strateegia ja 
Sendai katastroofiohu vähendamise 
raamistikuga (2015–2030), mis võeti vastu 
18. märtsil 201561, tuleks arvesse võtta 
vajadust rakendada kriisidele reageerimise 
ja kriiside ohjeldamise asemel 
struktuursemat pikaajalist lähenemisviisi, 
mis oleks tulemuslikum ebakindlates 
oludes, loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
põhjustatud õnnetuste ning pikka aega 
kestnud kriiside korral. Riskide 
vähendamine, ennetamine ja leevendamine 
ning riskideks valmisolek eeldab suuremat 
konkreetsust ja kollektiivseid lahendusi; 
lisaks on vaja veel enam panustada kiirele 
reageerimisele ja püsivale taastumisele. 
Seepärast peaks käesolev määrus aitama, 
sealhulgas kiirreageerimistegevuse abil,
tugevdada vastupanuvõimet ning ühendada 
humanitaarabi ja arengumeetmed.

_________________ _________________

61 „Sendai katastroofiohu vähendamise 
raamistik“, mis võeti vastu 18. märtsil 
2015 ja mille ÜRO Peaassamblee kiitis 
heaks 3. juuni 2015 (A/RES/69/283).

61 „Sendai katastroofiohu vähendamise 
raamistik“, mis võeti vastu 18. märtsil 
2015 ja mille ÜRO Peaassamblee kiitis 
heaks 3. juuni 2015 (A/RES/69/283).

Or. en

Muudatusettepanek 438
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kooskõlas arengu tõhususe vallas 
2011. aastal Busanis vastu võetud 
rahvusvaheliste kohustustega, mida 
kinnitati Nairobis 2016. aastal toimunud 
kõrgetasemelisel kohtumisel ja hiljem ka 
arengukokkuleppes, tuleks liidu 
arengukoostöös kohaldada arengu tõhususe 
põhimõtteid, nimelt arengumaade 
isevastutust arenguprioriteetide suhtes, 
tulemustele orienteeritust, kaasavaid 
arengupartnerlusi, samuti läbipaistvust ja 
aruandluskohustust.

(12) Kooskõlas arengu tõhususe vallas 
2011. aastal Busanis vastu võetud 
rahvusvaheliste kohustustega, mida 
kinnitati Nairobis 2016. aastal toimunud 
kõrgetasemelisel kohtumisel ja hiljem ka 
arengukokkuleppes, tuleks liidu 
arengukoostöös kohaldada arengu tõhususe 
põhimõtteid, nimelt arengumaade 
isevastutust arenguprioriteetide suhtes, 
tulemustele orienteeritust, kaasavaid 
arengupartnerlusi, samuti läbipaistvust ja 
aruandluskohustust. Tuleb märkida, et 
arenguabi on seda tõhusam, kui seda 
pakub üksus, millel on asjaomase riigiga 
tugevad kultuurilised sidemed. Järelikult 
suudavad liikmesriigid ellu viia 
tõhusamaid sihipäraseid meetmeid kui 
Euroopa Liit, kuna neil on mitmete 
arengumaadega ajaloolised ja 
kultuurilised sidemed.

Or. fr

Muudatusettepanek 439
Doru-Claudian Frunzulică

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kooskõlas arengu tõhususe vallas 
2011. aastal Busanis vastu võetud 
rahvusvaheliste kohustustega, mida 
kinnitati Nairobis 2016. aastal toimunud 
kõrgetasemelisel kohtumisel ja hiljem ka 
arengukokkuleppes, tuleks liidu 
arengukoostöös kohaldada arengu tõhususe 
põhimõtteid, nimelt arengumaade 
isevastutust arenguprioriteetide suhtes, 
tulemustele orienteeritust, kaasavaid 
arengupartnerlusi, samuti läbipaistvust ja 
aruandluskohustust.

(12) Kooskõlas arengu tõhususe vallas 
2011. aastal Busanis vastu võetud 
rahvusvaheliste kohustustega, mida 
kinnitati Nairobis 2016. aastal toimunud 
kõrgetasemelisel kohtumisel ja hiljem ka 
arengukokkuleppes, tuleks liidu 
arengukoostöös kohaldada arengu tõhususe 
põhimõtteid, nimelt arengumaade 
isevastutust arenguprioriteetide suhtes, 
tulemustele orienteeritust, kooskõla, 
ühtlustamist, kaasavaid arengupartnerlusi, 
samuti läbipaistvust ja aruandluskohustust.

Or. en
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Muudatusettepanek 440
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kooskõlas arengu tõhususe vallas 
2011. aastal Busanis vastu võetud 
rahvusvaheliste kohustustega, mida 
kinnitati Nairobis 2016. aastal toimunud 
kõrgetasemelisel kohtumisel ja hiljem ka 
arengukokkuleppes, tuleks liidu 
arengukoostöös kohaldada arengu 
tõhususe põhimõtteid, nimelt arengumaade 
isevastutust arenguprioriteetide suhtes, 
tulemustele orienteeritust, kaasavaid 
arengupartnerlusi, samuti läbipaistvust ja 
aruandluskohustust.

(12) Kooskõlas arengu tõhususe vallas 
2011. aastal Busanis vastu võetud 
rahvusvaheliste kohustustega, mida 
kinnitati Nairobis 2016. aastal toimunud 
kõrgetasemelisel kohtumisel ja hiljem ka 
arengukokkuleppes, peaks liit oma 
ametliku arenguabi kontsekstis 
kohaldama kõikide abi andmise viiside 
puhul arengu tõhususe põhimõtteid, nimelt 
arengumaade isevastutust 
arenguprioriteetide suhtes, tulemustele 
orienteeritust, kaasavaid arengupartnerlusi, 
samuti läbipaistvust ja aruandluskohustust.

Or. en

Muudatusettepanek 441
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kooskõlas arengu tõhususe vallas 
2011. aastal Busanis vastu võetud 
rahvusvaheliste kohustustega, mida 
kinnitati Nairobis 2016. aastal toimunud 
kõrgetasemelisel kohtumisel ja hiljem ka 
arengukokkuleppes, tuleks liidu 
arengukoostöös kohaldada arengu tõhususe 
põhimõtteid, nimelt arengumaade 
isevastutust arenguprioriteetide suhtes, 
tulemustele orienteeritust, kaasavaid 
arengupartnerlusi, samuti läbipaistvust ja 
aruandluskohustust.

(12) Kooskõlas arengu tõhususe vallas 
2011. aastal Busanis vastu võetud 
rahvusvaheliste kohustustega, mida 
kinnitati Nairobis 2016. aastal toimunud 
kõrgetasemelisel kohtumisel ja hiljem ka 
arengukokkuleppes, tuleks liidu 
arengukoostöös kohaldada arengu tõhususe 
põhimõtteid, nimelt arengumaade 
isevastutust arenguprioriteetide suhtes, 
kooskõla, ühtlustamist, tulemustele
orienteeritust, kaasavaid arengupartnerlusi, 
samuti vastastikust läbipaistvust ja 
aruandluskohustust.
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Or. en

Muudatusettepanek 442
Mirja Vehkaperä

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kooskõlas arengu tõhususe vallas 
2011. aastal Busanis vastu võetud 
rahvusvaheliste kohustustega, mida 
kinnitati Nairobis 2016. aastal toimunud 
kõrgetasemelisel kohtumisel ja hiljem ka 
arengukokkuleppes, tuleks liidu 
arengukoostöös kohaldada arengu tõhususe 
põhimõtteid, nimelt arengumaade 
isevastutust arenguprioriteetide suhtes, 
tulemustele orienteeritust, kaasavaid 
arengupartnerlusi, samuti läbipaistvust ja 
aruandluskohustust.

(12) Kooskõlas arengu tõhususe vallas 
2011. aastal Busanis vastu võetud 
rahvusvaheliste kohustustega, mida 
kinnitati Nairobis 2016. aastal toimunud 
kõrgetasemelisel kohtumisel ja hiljem ka 
arengukokkuleppes, tuleks liidu 
arengukoostöös kohaldada arengu tõhususe 
põhimõtteid, nimelt arengumaade 
isevastutust arenguprioriteetide suhtes, 
kooskõla, ühtlustamist, tulemustele 
orienteeritust, kaasavaid arengupartnerlusi, 
samuti läbipaistvust ja aruandluskohustust.

Or. en

Muudatusettepanek 443
Urmas Paet

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kestliku arengu eesmärkide 
kohaselt tuleks käesoleva määrusega aidata 
kaasa tugevamale järelevalvele ja 
aruandlusele, mis tulemustele orienteeritult 
hõlmaks väljundid, tagajärjed ja mõju liidu 
välistegevusega seotud rahalist abi saavates 
partnerriikides. Konkreetselt tuleks, nagu 
arengukokkuleppes kokku lepitud, 
käesoleva määruse alusel võetavate 
meetmetega panustada 20 % käesoleva 
määruse alusel rahastatavast ametlikust 
arenguabist sotsiaalsele kaasatusele ja 
inimarengule, sealhulgas soolisele 

(13) Kestliku arengu eesmärkide 
kohaselt tuleks käesoleva määrusega aidata 
kaasa tugevamale järelevalvele ja 
aruandlusele, mis tulemustele orienteeritult 
hõlmaks väljundid, tagajärjed ja mõju liidu 
välistegevusega seotud rahalist abi saavates 
partnerriikides. Juurdepääs põhiteenustele 
ja nende osutamine on arengu tulemuste 
ja kestliku arengu eesmärkide 
saavutamiseks hädavajalik. Kooskõlas 
arengukonsensusega on EL pühendunud 
partnerite aitamisele, et parandada 
vajalike avalike põhiteenuste (nt 
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võrdõiguslikkusele ja naiste mõjuvõimu 
suurendamisele.

tervishoid, haridus, toitumine, vesi, 
kanalisatsioon ja hügieen) osutamist, 
sotsiaalkaitset ning toiduga kindlustatuse 
ja juurdepääsetava, inimväärse ja 
taskukohase eluaseme saamise võimaluse 
võrdset tagamist ning parandada kiiresti 
suureneva linnaelanike hulga 
elukvaliteeti. Konkreetselt tuleks, nagu 
arengukokkuleppes kokku lepitud, 
käesoleva määruse alusel võetavate 
meetmetega panustada 20 % käesoleva 
määruse alusel rahastatavast ametlikust 
arenguabist sotsiaalsele kaasatusele ja 
inimarengule.

Or. en

Muudatusettepanek 444
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile 
Kashetu Kyenge

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kestliku arengu eesmärkide 
kohaselt tuleks käesoleva määrusega aidata 
kaasa tugevamale järelevalvele ja 
aruandlusele, mis tulemustele orienteeritult 
hõlmaks väljundid, tagajärjed ja mõju liidu 
välistegevusega seotud rahalist abi saavates 
partnerriikides. Konkreetselt tuleks, nagu 
arengukokkuleppes kokku lepitud, 
käesoleva määruse alusel võetavate 
meetmetega panustada 20 % käesoleva 
määruse alusel rahastatavast ametlikust 
arenguabist sotsiaalsele kaasatusele ja 
inimarengule, sealhulgas soolisele 
võrdõiguslikkusele ja naiste mõjuvõimu 
suurendamisele.

(13) Kestliku arengu eesmärkide 
kohaselt tuleks käesoleva määrusega aidata 
kaasa tugevamale järelevalvele ja 
aruandlusele, mis tulemustele orienteeritult 
hõlmaks väljundid, tagajärjed ja mõju liidu 
välistegevusega seotud rahalist abi saavates 
partnerriikides. Konkreetselt tuleks, nagu 
arengukokkuleppes kokku lepitud, 
käesoleva määruse alusel võetavate 
meetmetega panustada vähemalt 20 % 
käesoleva määruse alusel rahastatavast 
ametlikust arenguabist sotsiaalsele 
kaasatusele ja inimarengule, keskendudes 
põhilistele sotsiaalteenustele, eelkõige 
tervise ja hariduse vallas, arvestades
soolist võrdõiguslikkust ja naiste 
mõjuvõimu suurendamist horisontaalse 
küsimusena. 10 % käesoleva määruse 
alusel antavast ametlikust arenguabist on 
mõeldud haridusele, eesmärgiga 
suurendada seda näitajat 2030. aastal 



PE632.090v01-00 44/164 AM\1172161ET.docx

ET

15 %ni.

Or. en

Muudatusettepanek 445
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kestliku arengu eesmärkide 
kohaselt tuleks käesoleva määrusega aidata 
kaasa tugevamale järelevalvele ja 
aruandlusele, mis tulemustele orienteeritult 
hõlmaks väljundid, tagajärjed ja mõju liidu 
välistegevusega seotud rahalist abi saavates 
partnerriikides. Konkreetselt tuleks, nagu 
arengukokkuleppes kokku lepitud, 
käesoleva määruse alusel võetavate 
meetmetega panustada 20 % käesoleva 
määruse alusel rahastatavast ametlikust 
arenguabist sotsiaalsele kaasatusele ja 
inimarengule, sealhulgas soolisele 
võrdõiguslikkusele ja naiste mõjuvõimu 
suurendamisele.

(13) Kestliku arengu eesmärkide 
kohaselt tuleks käesoleva määrusega aidata 
kaasa tugevamale järelevalvele ja 
aruandlusele, mis tulemustele orienteeritult 
hõlmaks väljundid, tagajärjed ja mõju liidu 
välistegevusega seotud rahalist abi saavates 
partnerriikides. Konkreetselt tuleks, nagu 
arengukokkuleppes kokku lepitud, 
käesoleva määruse alusel võetavate 
meetmetega panustada 20 % käesoleva 
määruse alusel rahastatavast ametlikust 
arenguabist sotsiaalsele kaasatusele ja 
inimarengule, sealhulgas soolisele 
võrdõiguslikkusele ja naiste mõjuvõimu 
suurendamisele. Lisaks tuleks vastavalt nii 
arengukonsensusele kui ka ELi 
toitumisalasele tegevuskavale erilist 
tähelepanu pöörata alatoitumuse 
vastasele võitlusele.

Or. it

Selgitus

Toitumine on arenguabi valdkonnas oluline küsimus ja seda tuleb siinkohal mainida.

Muudatusettepanek 446
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kestliku arengu eesmärkide 
kohaselt tuleks käesoleva määrusega aidata 
kaasa tugevamale järelevalvele ja 
aruandlusele, mis tulemustele orienteeritult 
hõlmaks väljundid, tagajärjed ja mõju liidu 
välistegevusega seotud rahalist abi saavates 
partnerriikides. Konkreetselt tuleks, nagu 
arengukokkuleppes kokku lepitud, 
käesoleva määruse alusel võetavate 
meetmetega panustada 20 % käesoleva 
määruse alusel rahastatavast ametlikust 
arenguabist sotsiaalsele kaasatusele ja 
inimarengule, sealhulgas soolisele 
võrdõiguslikkusele ja naiste mõjuvõimu 
suurendamisele.

(13) Kestliku arengu eesmärkide 
kohaselt tuleks käesoleva määrusega aidata 
kaasa tugevamale järelevalvele ja 
aruandlusele, mis tulemustele orienteeritult 
hõlmaks väljundid, tagajärjed ja mõju liidu 
välistegevusega seotud rahalist abi saavates 
partnerriikides. Konkreetselt tuleks, nagu 
arengukokkuleppes kokku lepitud, 
käesoleva määruse alusel võetavate 
meetmetega panustada 20 % käesoleva 
määruse alusel rahastatavast ametlikust 
arenguabist sotsiaalsele kaasatusele ja 
inimarengule, sealhulgas haridusele ja 
kultuurile, soolisele võrdõiguslikkusele 
ning naiste ja laste mõjuvõimu 
suurendamisele kestliku arengu 
saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 447
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kestliku arengu eesmärkide 
kohaselt tuleks käesoleva määrusega aidata 
kaasa tugevamale järelevalvele ja 
aruandlusele, mis tulemustele orienteeritult 
hõlmaks väljundid, tagajärjed ja mõju liidu 
välistegevusega seotud rahalist abi saavates 
partnerriikides. Konkreetselt tuleks, nagu 
arengukokkuleppes kokku lepitud, 
käesoleva määruse alusel võetavate 
meetmetega panustada 20 % käesoleva 
määruse alusel rahastatavast ametlikust 
arenguabist sotsiaalsele kaasatusele ja 
inimarengule, sealhulgas soolisele 
võrdõiguslikkusele ja naiste mõjuvõimu 
suurendamisele.

(13) Kestliku arengu eesmärkide 
kohaselt tuleks käesoleva määrusega aidata 
kaasa tugevamale järelevalvele ja 
aruandlusele, mis tulemustele orienteeritult 
hõlmaks väljundid, tagajärjed ja mõju liidu 
välistegevusega seotud rahalist abi saavates 
partnerriikides. Konkreetselt tuleks, nagu 
arengukokkuleppes kokku lepitud, 
käesoleva määruse alusel võetavate 
meetmetega panustada 20 % käesoleva 
määruse alusel rahastatavast ametlikust 
arenguabist sotsiaalsele kaasatusele ja
inimarengule.

Or. en



PE632.090v01-00 46/164 AM\1172161ET.docx

ET

Muudatusettepanek 448
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kestliku arengu eesmärkide 
kohaselt tuleks käesoleva määrusega aidata 
kaasa tugevamale järelevalvele ja 
aruandlusele, mis tulemustele orienteeritult 
hõlmaks väljundid, tagajärjed ja mõju liidu 
välistegevusega seotud rahalist abi saavates 
partnerriikides. Konkreetselt tuleks, nagu 
arengukokkuleppes kokku lepitud, 
käesoleva määruse alusel võetavate 
meetmetega panustada 20 % käesoleva 
määruse alusel rahastatavast ametlikust 
arenguabist sotsiaalsele kaasatusele ja 
inimarengule, sealhulgas soolisele 
võrdõiguslikkusele ja naiste mõjuvõimu 
suurendamisele.

(13) Kestliku arengu eesmärkide 
kohaselt tuleks käesoleva määrusega aidata 
kaasa tugevamale järelevalvele ja 
aruandlusele, mis tulemustele orienteeritult 
hõlmaks väljundid, tagajärjed ja mõju liidu 
välistegevusega seotud rahalist abi saavates 
partnerriikides. Konkreetselt tuleks, nagu 
arengukokkuleppes kokku lepitud, 20 % 
käesoleva määruse alusel rahastatavast 
ametlikust arenguabist panustada
sotsiaalsele kaasatusele ja inimarengule, 
keskendudes põhilistele sotsiaalteenustele, 
täpsemalt tervisele, sealhulgas toitumisele, 
haridusele ja sotsiaalkaitsele.

Or. en

Muudatusettepanek 449
Mirja Vehkaperä

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kestliku arengu eesmärkide 
kohaselt tuleks käesoleva määrusega aidata 
kaasa tugevamale järelevalvele ja 
aruandlusele, mis tulemustele orienteeritult 
hõlmaks väljundid, tagajärjed ja mõju liidu 
välistegevusega seotud rahalist abi saavates 
partnerriikides. Konkreetselt tuleks, nagu 
arengukokkuleppes kokku lepitud, 
käesoleva määruse alusel võetavate 
meetmetega panustada 20 % käesoleva 
määruse alusel rahastatavast ametlikust 

(13) Kestliku arengu eesmärkide 
kohaselt tuleks käesoleva määrusega aidata 
kaasa tugevamale järelevalvele ja 
aruandlusele, mis tulemustele orienteeritult 
hõlmaks väljundid, tagajärjed ja mõju liidu 
välistegevusega seotud rahalist abi saavates 
partnerriikides. Konkreetselt tuleks, nagu 
arengukokkuleppes kokku lepitud, 
käesoleva määruse alusel võetavate 
meetmetega panustada 20 % käesoleva 
määruse alusel rahastatavast ametlikust 
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arenguabist sotsiaalsele kaasatusele ja 
inimarengule, sealhulgas soolisele 
võrdõiguslikkusele ja naiste mõjuvõimu 
suurendamisele.

arenguabist sotsiaalsele kaasatusele ja 
inimarengule.

Or. en

Muudatusettepanek 450
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Lapsed ja noored on olulised 
muutuste läbiviijad ja kestliku arengu 
tegevuskava aastani 2030 elluviimisele 
kaasaaitajad, nagu on tunnistatud 
Euroopa arengukonsensuses ja Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 3. Liidu käesoleval 
määrusel põhinevas välistegevuses tuleks 
pöörata erilist tähelepanu nende 
vajadustele ja mõjuvõimu suurendamisele 
ning aidata kaasa nende kui muutuste 
peamiste elluviijate potentsiaali 
rakendamisele, investeerides 
inimarengusse ja sotsiaalsesse 
kaasamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 451
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Lapsed ja noored on olulised 
muutuste läbiviijad ja kestliku arengu 
tegevuskava aastani 2030 elluviimisele 
kaasaaitajad, nagu on tunnistatud 
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Euroopa arengukonsensuses ja Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 3. Liidu käesoleval 
määrusel põhinevas välistegevuses 
pööratakse erilist tähelepanu nende 
õigustele ja mõjuvõimu suurendamisele 
ning aidatakse kaasa nende kui muutuste 
peamiste elluviijate potentsiaali 
rakendamisele, investeerides 
inimarengusse ja sotsiaalsesse 
kaasamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 452
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Kooskõlas ELi soolise 
võrdõiguslikkuse teises tegevuskavas 
võetud kohustustega peaks vähemalt 85 % 
ametliku arenguabi raames rahastatavate 
programmide peamine või oluline 
eesmärk olema sooline võrdõiguslikkus. 
Lisaks peaks 20 % kogu käesoleva 
määruse alusel rahastatava ametliku 
arenguabi puhul olema peamine eesmärk 
sooline võrdõiguslikkus. Neid kohustusi 
kajastatakse rahastamisvahendi kõigis 
sammastes erieesmärkide kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 453
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Kooskõlas ELi soolise 
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võrdõiguslikkuse teises tegevuskavas 
võetud kohustustega peaks vähemalt 85 % 
käesoleva määruse kohaselt rahastatavate 
ametliku arenguabi programmide raames 
olema oluline eesmärk kõigis 
programmides, nii geograafiliselt kui ka 
temaatiliselt, igal aastal ja selle meetmete 
kestel, sooline võrdõiguslikkus ning naiste 
ja tütarlaste õigused ja nende mõjuvõimu 
suurendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 454
Mirja Vehkaperä

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Vähemalt 85 % ametliku 
arenguabi raames rahastatavates 
programmides peaks, nii geograafiliselt 
kui ka temaatiliselt, olema peamine või 
oluline eesmärk sooline võrdõiguslikkus. 
Lisaks peaks 20 % ametliku arenguabi 
puhul olema peamine eesmärk sooline 
võrdõiguslikkus.

Or. en

Muudatusettepanek 455
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Kooskõlas põhimõttega „rohkema 
eest rohkem“ kasutatakse riikide puhul, 
kes on teinud demokraatia, inimõiguste ja 
õigusriigi põhimõtte valdkonnas 
positiivseid või negatiivseid samme, nii 
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positiivseid kui ka negatiivseid rahalisi 
stiimuleid.

Or. en

Muudatusettepanek 456
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Lapsed ja noored on olulised 
muutuste läbiviijad ja kestliku arengu 
tegevuskava aastani 2030 elluviimisele 
kaasaaitajad, nagu on tunnistatud 
Euroopa arengukonsensuses ja Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 3. Liidu käesoleval 
määrusel põhinevas välistegevuses 
pööratakse erilist tähelepanu nende 
vajadustele ja mõjuvõimu suurendamisele 
ning aidatakse kaasa nende kui muutuste 
peamiste elluviijate potentsiaali 
rakendamisele, investeerides 
inimarengusse ja sotsiaalsesse 
kaasamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 457
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Kooskõlas ELi soolise 
võrdõiguslikkuse teises tegevuskavas 
võetud kohustustega peaks vähemalt 85 % 
ametliku arenguabi raames rahastatavate 
programmide peamine või oluline 
eesmärk olema sooline võrdõiguslikkus. 
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Lisaks peaks 20 % kogu käesoleva 
määruse alusel rahastatava ametliku 
arenguabi puhul olema peamine eesmärk 
sooline võrdõiguslikkus. Neid kohustusi 
kajastatakse rahastamisvahendi kõigis 
sammastes erieesmärkide kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 458
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Käesolevas määruses pööratakse 
erilist tähelepanu laste ja noorte, eelkõige 
tütarlaste ja noorte naiste vajadustele ja 
nende mõjuvõimu suurendamisele, ning 
aidatakse kaasa nende kui muutuste 
peamiste elluviijate potentsiaali 
rakendamisele, investeerides 
inimarengusse ja sotsiaalsesse kaasatusse.

Or. en

Muudatusettepanek 459
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Liidu käesoleval määrusel 
põhinevas arengupoliitikas pööratakse 
erilist tähelepanu laste ja noorte 
vajadustele ja nende mõjuvõimu 
suurendamisele ning aidatakse kaasa 
nende kui muutuste peamiste elluviijate 
potentsiaali rakendamisele, investeerides 
inimarengusse ja sotsiaalsesse 
kaasamisse.
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Or. en

Muudatusettepanek 460
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 c) Käesolevas määruses pööratakse 
erilist tähelepanu laste ja noorte, eelkõige 
tütarlaste ja noorte naiste vajadustele ja 
nende mõjuvõimu suurendamisele, ning 
aidatakse kaasa nende kui muutuste 
peamiste elluviijate potentsiaali 
rakendamisele, investeerides 
inimarengusse ja sotsiaalsesse 
kaasamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 461
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kui see on võimalik ja asjakohane,
tuleks liidu välistegevuse tulemuste 
jälgimiseks ja hindamiseks kasutada
eelnevalt kindlaks määratud läbipaistvaid, 
riigipõhiseid ja mõõdetavaid näitajaid,
mida on kohandatud asjaomase 
rahastamisvahendi eripäradele ja 
eesmärkidele ning eelistatult partnerriigi 
tulemusraamistiku alusel.

(14) Komisjon peaks seadma sisse 
selged järelevalve- ja 
hindamismehhanismid tagamaks, et 
käesoleva määrusega sätestatud ja 
rakendatud eesmärgid ning meetmed on 
pidevalt asjakohased ja teostatavad, 
samuti mõõtma regulaarselt edusamme. 
Selleks tuleks iga eesmärgi puhul 
kehtestada üks või mitu eelnevalt kindlaks 
määratud läbipaistvat, riigipõhist ja 
mõõdetavat tulemusnäitajat, mis 
põhinevad võimaluse korral partnerriigi 
ja/või abisaaja eripäradel. Edusamme 
tuleks mõõta vähemalt kord aastas, et 
otsustada, kas tulemuslikkuse preemia on 
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õigustatud ning sama korrapäraselt tuleks 
sellest teatada Euroopa Parlamendile.

Or. en

Muudatusettepanek 462
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kui see on võimalik ja asjakohane, 
tuleks liidu välistegevuse tulemuste 
jälgimiseks ja hindamiseks kasutada 
eelnevalt kindlaks määratud läbipaistvaid, 
riigipõhiseid ja mõõdetavaid näitajaid, 
mida on kohandatud asjaomase 
rahastamisvahendi eripäradele ja 
eesmärkidele ning eelistatult partnerriigi 
tulemusraamistiku alusel.

(14) Liidu välistegevuse tulemuste 
jälgimiseks ja hindamiseks tuleks kasutada 
eelnevalt kindlaks määratud läbipaistvaid, 
riigipõhiseid ja mõõdetavaid näitajaid, 
mida on kohandatud asjaomase 
rahastamisvahendi eripäradele ja 
eesmärkidele ning partnerriigi 
tulemusraamistiku alusel. Hinnangud 
edastatakse korrapäraselt Euroopa 
Parlamendile ja tehakse avalikult 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 463
Urmas Paet

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Lapsed ja noored on olulised 
muutuste läbiviijad ja kestliku arengu 
tegevuskava aastani 2030 elluviimisele 
kaasaaitajad, nagu on tunnistatud 
Euroopa arengukonsensuses ja Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 3. Liidu käesoleval 
määrusel põhinevas välistegevuses 
pööratakse erilist tähelepanu nende 
vajadustele ja mõjuvõimu suurendamisele 
ning aidatakse kaasa nende kui muutuste 
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peamiste elluviijate potentsiaali 
rakendamisele, investeerides 
inimarengusse ja sotsiaalsesse 
kaasamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 464
Elly Schlein, Norbert Neuser

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Määrus peaks toetama liidu ühist 
eesmärki – saavutada tegevuskava 2030 
kestuse jooksul, et ametlik arenguabi 
moodustaks 0,7 % kogurahvatulust. Seda 
silmas pidades peaks vähemalt 92 %
käesoleva määruse alusel antavast 
rahastusest minema meetmetele, mis on 
kavandatud selliselt, et need vastavad 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni arenguabi komitee 
kehtestatud ametliku arenguabi 
kriteeriumidele.

(15) Määrus peab toetama liidu ühist 
eesmärki – saavutada tegevuskava 2030 
kestuse jooksul, et ametlik arenguabi 
moodustaks 0,7 % kogurahvatulust. See 
kohustus peaks põhinema ELi ja tema 
liikmesriikide selgel kaval määrata selle 
saavutamise tähtajad ja viisid. Seda silmas 
pidades peaks vähemalt 95 % käesoleva 
määruse alusel antavast rahastusest 
minema meetmetele, mis on kavandatud 
selliselt, et need vastavad 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni arenguabi komitee 
kehtestatud ametliku arenguabi 
kriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 465
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Määrus peaks toetama liidu ühist 
eesmärki – saavutada tegevuskava 2030 
kestuse jooksul, et ametlik arenguabi 
moodustaks 0,7 % kogurahvatulust. Seda 

(15) Määrus peaks toetama liidu ühist 
eesmärki – saavutada tegevuskava 2030 
kestuse jooksul, et ametlik arenguabi 
moodustaks 0,7 % kogurahvatulust. Seda 
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silmas pidades peaks vähemalt 92 %
käesoleva määruse alusel antavast 
rahastusest minema meetmetele, mis on 
kavandatud selliselt, et need vastavad 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni arenguabi komitee 
kehtestatud ametliku arenguabi 
kriteeriumidele.

silmas pidades peaks vähemalt 97 %
käesoleva määruse alusel antavast 
rahastusest minema meetmetele, mis on 
kavandatud selliselt, et need vastavad 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni arenguabi komitee 
kehtestatud ametliku arenguabi 
kriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 466
Elly Schlein, Norbert Neuser

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et tagada ressursid seal, kus 
neid kõige enam vajatakse, eelkõige vähim 
arenenud riikides ja ebakindlates või 
konfliktiolukorras riikides, peaks käesolev 
määrus toetama ühist eesmärki saavutada 
vähim arenenud riikide suhtes tegevuskava 
2030 kestuse jooksul ametlik arenguabi, 
mis moodustab 0,20 % liidu 
kogurahvatulust.

(16) Selleks et tagada ressursid seal, kus 
neid kõige enam vajatakse, eelkõige vähim 
arenenud riikides ja ebakindlates või 
konfliktiolukorras riikides, peab käesolev 
määrus toetama ühist eesmärki saavutada 
vähim arenenud riikide suhtes 
tegevuskava 2030 kestuse jooksul ametlik 
arenguabi, mis moodustab 0,20 % liidu 
kogurahvatulust. See kohustus peaks 
põhinema ELi ja tema liikmesriikide 
selgel kaval määrata selle saavutamise 
tähtajad ja viisid.

Or. en

Muudatusettepanek 467
Elly Schlein, Norbert Neuser

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Käesolev määrus peaks kajastama 
vajadust keskenduda strateegilistele 
prioriteetidele nii geograafiliselt – Euroopa 

(17) Käesolev määrus peaks kajastama 
vajadust keskenduda strateegilistele 
prioriteetidele nii geograafiliselt – Euroopa 
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naabruses ja Aafrikas, samuti haavatavates 
ja enim abi vajavates riikides – kui ka 
temaatiliselt – julgeoleku, rände,
kliimamuutuste ja inimõiguste valdkonnas.

naabruses ja Aafrikas, samuti 
vähimarenenud riikides ja muudes
haavatavates ja enim abi vajavates riikides 
– kui ka temaatiliselt – kestliku arengu 
tegevuskava 2030 saavutamise, inimeste 
turvalisuse, turvalise ja nõuetekohase 
rände, kliimamuutuste ja 
keskkonnaseisundi halvenemisega 
võitlemise, ebavõrdsusega võitlemise ning
inimõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
saavutamisele kaasaaitamise valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 468
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Ricardo Serrão Santos, Kathleen Van 
Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Käesolev määrus peaks kajastama 
vajadust keskenduda strateegilistele 
prioriteetidele nii geograafiliselt – Euroopa 
naabruses ja Aafrikas, samuti haavatavates 
ja enim abi vajavates riikides – kui ka 
temaatiliselt – julgeoleku, rände, 
kliimamuutuste ja inimõiguste valdkonnas.

(17) Käesolev määrus peaks kajastama 
vajadust keskenduda strateegilistele 
prioriteetidele nii geograafiliselt – Euroopa 
naabruses ja Aafrikas, samuti haavatavates 
ja enim abi vajavates, eelkõige 
vähimarenenud riikides – kui ka 
temaatiliselt – demokraatia ja inimõiguste, 
soolise võrdõiguslikkuse, kestliku arengu, 
vaesuse kaotamise ja ebavõrdsusega 
võitlemise, julgeoleku, rände, 
kliimamuutuste, bioloogilise 
mitmekesisuse, keskkonna ja üleilmsete 
rahvatervise ohtude valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 469
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Käesolev määrus peaks kajastama 
vajadust keskenduda strateegilistele 
prioriteetidele nii geograafiliselt – Euroopa 
naabruses ja Aafrikas, samuti haavatavates 
ja enim abi vajavates riikides – kui ka 
temaatiliselt – julgeoleku, rände, 
kliimamuutuste ja inimõiguste valdkonnas.

(17) Käesolev määrus peaks kajastama 
vajadust keskenduda strateegilistele 
prioriteetidele nii geograafiliselt – Euroopa 
naabruses ja Aafrikas, samuti haavatavates 
ja enim abi vajavates riikides – kui ka 
temaatiliselt – julgeoleku, rände,
kliimamuutuste, hariduse ja kultuuri, 
noorte kaasamise, kodanike osaluse, hea 
valitsemistava, soolise võrdõiguslikkuse 
ning inimõiguste valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 470
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Käesolev määrus peaks kajastama 
vajadust keskenduda strateegilistele 
prioriteetidele nii geograafiliselt – Euroopa 
naabruses ja Aafrikas, samuti haavatavates 
ja enim abi vajavates riikides – kui ka 
temaatiliselt – julgeoleku, rände, 
kliimamuutuste ja inimõiguste valdkonnas.

(17) Käesolev määrus peaks kajastama 
vajadust keskenduda strateegilistele 
prioriteetidele nii geograafiliselt – Euroopa 
naabruses ja Aafrikas, samuti haavatavates 
ja enim abi vajavates riikides – kui ka 
temaatiliselt – kestliku arengu, vaesuse 
kaotamise, julgeoleku, rahu, 
kliimamuutuste, keskkonnaseisundi 
halvenemise ning inimõiguste teostamise 
toetamise ja soolise võrdõiguslikkuse
valdkonnas kogu maailmas.

Or. en

Muudatusettepanek 471
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(17) Käesolev määrus peaks kajastama 
vajadust keskenduda strateegilistele 
prioriteetidele nii geograafiliselt – Euroopa 
naabruses ja Aafrikas, samuti haavatavates 
ja enim abi vajavates riikides – kui ka 
temaatiliselt – julgeoleku, rände,
kliimamuutuste ja inimõiguste valdkonnas.

(17) Käesolev määrus peaks kajastama 
vajadust keskenduda strateegilistele 
prioriteetidele nii geograafiliselt – Euroopa 
naabruses, Aafrikas, samuti haavatavates 
enim abi vajavates või välis- või siseohtude 
surve all riikides – kui ka temaatiliselt –
kliimamuutuste, kodanikuühiskonna,
inimõiguste, demokraatia, õigusriigi, 
vähemuste õiguste ja väljendusvabaduse
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 472
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Käesolev määrus peaks kajastama 
vajadust keskenduda strateegilistele 
prioriteetidele nii geograafiliselt – Euroopa 
naabruses ja Aafrikas, samuti haavatavates 
ja enim abi vajavates riikides – kui ka 
temaatiliselt – julgeoleku, rände, 
kliimamuutuste ja inimõiguste valdkonnas.

(17) Käesolev määrus peaks kajastama 
vajadust keskenduda strateegilistele 
prioriteetidele nii geograafiliselt – Euroopa 
naabruses ja Aafrikas, samuti haavatavates 
ja enim abi vajavates riikides – kui ka 
temaatiliselt – demokraatia, inimõiguste, 
õigusriigi, hea valitsemistava, julgeoleku, 
rände, kliimamuutuste valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 473
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Käesolev määrus peaks kajastama 
vajadust keskenduda strateegilistele 
prioriteetidele nii geograafiliselt – Euroopa 
naabruses ja Aafrikas, samuti haavatavates 
ja enim abi vajavates riikides – kui ka 

(17) Käesolev määrus peaks kajastama 
vajadust keskenduda strateegilistele 
prioriteetidele nii geograafiliselt – Euroopa 
naabruses ja Aafrikas, samuti haavatavates 
ja enim abi vajavates riikides – kui ka 
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temaatiliselt – julgeoleku, rände, 
kliimamuutuste ja inimõiguste valdkonnas.

temaatiliselt – julgeoleku, rände, 
kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise ning inimõiguste valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 474
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Käesolev määrus peaks panustama 
vastupanuvõime suurendamisse riiklikul 
ja ühiskondlikul tasandil maailma 
rahvatervise valdkonnas, tegeledes 
üleilmsete rahvatervise ohtudega, 
tugevdades tervishoiusüsteeme, tagades 
ravikindlustuskaitse kõigile, ennetades ja 
võideldes nakkushaigustega ning aidates 
tagada jõukohase hinnaga ravimid, 
sealhulgas geneerilised ravimid, ja 
vaktsiinid kõigile.

Or. fr

Muudatusettepanek 475
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesoleva määrusega tuleks toetada 
2015. aastal läbivaadatud Euroopa 
naabruspoliitika ja piirkondliku koostöö 
raamistike rakendamist, sealhulgas 
piiriülese koostöö ning makropiirkondlike 
ja vesistute strateegiate ja poliitika 
välisaspektide rakendamist. Kõnealused 
algatused loovad poliitilise raamistiku 
suhete tugevdamisel partnerriikidega ja 

(18) Käesoleva määrusega tuleks toetada 
2015. aastal läbivaadatud Euroopa 
naabruspoliitika ja piirkondliku koostöö 
raamistike rakendamist, sealhulgas 
piiriülese koostöö ning makropiirkondlike 
ja vesistute strateegiate ja poliitika 
välisaspektide rakendamist. Kõnealused 
algatused loovad poliitilise raamistiku 
suhete tugevdamisel partnerriikidega ja 
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partnerriikide endi vahel, tuginedes 
vastastikuse aruandluskohustuse, jagatud 
isevastutuse ja ühise vastutustunde 
põhimõtetele.

partnerriikide endi vahel, tuginedes 
vastastikuse aruandluskohustuse, jagatud 
isevastutuse ja ühise vastutustunde 
põhimõtetele. Tõsise või järjepideva 
demokraatia, inimõiguste või õigusriigi 
halvenemise korral ühes I lisas käsitletud 
partnerriikidest tuleks toetamine peatada.

Or. en

Muudatusettepanek 476
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesoleva määrusega tuleks toetada 
2015. aastal läbivaadatud Euroopa 
naabruspoliitika ja piirkondliku koostöö 
raamistike rakendamist, sealhulgas 
piiriülese koostöö ning makropiirkondlike 
ja vesistute strateegiate ja poliitika 
välisaspektide rakendamist. Kõnealused 
algatused loovad poliitilise raamistiku 
suhete tugevdamisel partnerriikidega ja 
partnerriikide endi vahel, tuginedes 
vastastikuse aruandluskohustuse, jagatud 
isevastutuse ja ühise vastutustunde 
põhimõtetele.

(18) Käesoleva määrusega tuleks toetada 
2015. aastal läbivaadatud Euroopa 
naabruspoliitika ja piirkondliku koostöö 
raamistike rakendamist, sealhulgas 
piiriülese koostöö ning makropiirkondlike 
ja vesistute strateegiate ja poliitika 
välisaspektide rakendamist. Kõnealused 
algatused loovad täiendava poliitika ja 
poliitilise raamistiku suhete tugevdamisel 
partnerriikidega ja partnerriikide endi 
vahel, tuginedes vastastikuse 
aruandluskohustuse, jagatud isevastutuse ja 
ühise vastutustunde põhimõtetele. 
Tulemuspõhine lähenemisviis on üks 
Euroopa naabruspoliitika 
aluspõhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 477
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(19) 2015. aastal läbivaadatud Euroopa 
naabruspoliitika62 eesmärk on liidu 
peamiste poliitiliste prioriteetide raames 
stabiliseerida naaberriike ja tugevdada 
vastupanuvõimet, hoogustades selleks 
eelkõige majanduse arengut. Selle 
eesmärgi saavutamiseks on läbivaadatud 
Euroopa naabruspoliitikas kindlaks 
määratud neli prioriteetset valdkonda: hea 
valitsemistava, demokraatia, õigusriik ja 
inimõigused, sealhulgas eriti olulisena 
kodanikuühiskonna suurem kaasamine; 
majanduse areng; julgeolek; ränne ja 
liikuvus, sealhulgas võitlus ebaseadusliku 
rände ja sundrände algpõhjustega. Euroopa 
naabruspoliitikat iseloomustab eristamine 
ja ühise isevastutuse suurendamine, sest 
arvestatakse erinevaid kaasamistasemeid ja 
iga riigi huvisid seoses tema ja liidu 
partnerluse laadi ja põhivaldkondadega.

(19) Euroopa naabruspoliitika62 eesmärk 
on liidu peamiste poliitiliste prioriteetide 
raames süvendada demokraatiat, 
edendada inimõigusi, austada õigusriiki,
stabiliseerida naaberriike ja tugevdada 
vastupanuvõimet, hoogustades selleks 
eelkõige majanduse arengut. Selle 
eesmärgi saavutamiseks on läbivaadatud 
Euroopa naabruspoliitikas kindlaks 
määratud neli prioriteetset valdkonda: hea 
valitsemistava, demokraatia, õigusriik ja 
inimõigused, sealhulgas eriti olulisena 
kodanikuühiskonna suurem kaasamine; 
sotsiaal-majanduslik areng; võitlus noorte 
töötuse vastu, eeskätt naiste ja noorte 
ülikoolilõpetajate puhul; julgeolek; ränne 
ja liikuvus, sealhulgas võitlus 
ebaseadusliku rände ja sundrände 
algpõhjustega. Euroopa naabruspoliitikat 
iseloomustab eristamine ja ühise 
isevastutuse suurendamine, sest 
arvestatakse erinevaid kaasamistasemeid ja 
iga riigi huvisid seoses tema ja liidu 
partnerluse laadi ja põhivaldkondadega. 
Naabruspoliitika rahastamisvahend on 
peamine hoogustav tegur, mille abil 
tegeleda ühiste sõlmküsimustega, nagu 
ebaseaduslik ränne ja võitlus kliima 
soojenemise vastu ning majandusliku 
arengu ja paremate valitsemistavade 
kaudu jõukuse, julgeoleku ja stabiilsuse 
suurendamine. Liidu abi nähtavust tuleks 
naabruspiirkondades suurendada. 
Naabruspoliitika raames teeb liit koostööd 
mitmete naabruses asuvate 
partnerriikidega edasipüüdlike, 
täieulatuslike ja põhjalike 
vabakaubanduslepingute läbirääkimises 
ja sõlmimises. Nende lepingutega 
soovitakse parandada juurdepääsu turule 
ja soodustada investeerimiskliimat, aga ka 
aidata kaasa naabruspoliitika üldiste 
eesmärkide saavutamisele, näiteks 
jätkusuutlik, kaasav ja kõikidele kasulik 
majandus- ja sotsiaalne areng. 
Läbirääkimisprotsessi, aga ka nende 
lepingute rakendamise järelevalvesse 
tuleb kaasata iga partnerriigi ja liidu 
liikmesriigi kodanikuühiskond, riikide 
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parlamendid ja Euroopa Parlament. 
Käesoleva määrusega tuleks järelikult 
toetada nende lepingute läbirääkimist ja 
sõlmitud lepingute nõuetekohast 
rakendamist.

_________________ _________________

62 Ühisteatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa naabruspoliitika 
ülevaade“, 18. november 2015.

62 Ühisteatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa naabruspoliitika 
ülevaade“, 18. november 2015.

Or. fr

Muudatusettepanek 478
Elly Schlein, Norbert Neuser

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) 2015. aastal läbivaadatud Euroopa 
naabruspoliitika62 eesmärk on liidu 
peamiste poliitiliste prioriteetide raames 
stabiliseerida naaberriike ja tugevdada 
vastupanuvõimet, hoogustades selleks 
eelkõige majanduse arengut. Selle 
eesmärgi saavutamiseks on läbivaadatud 
Euroopa naabruspoliitikas kindlaks 
määratud neli prioriteetset valdkonda: hea 
valitsemistava, demokraatia, õigusriik ja 
inimõigused, sealhulgas eriti olulisena 
kodanikuühiskonna suurem kaasamine; 
majanduse areng; julgeolek; ränne ja 
liikuvus, sealhulgas võitlus ebaseadusliku 
rände ja sundrände algpõhjustega. Euroopa 
naabruspoliitikat iseloomustab eristamine 
ja ühise isevastutuse suurendamine, sest 
arvestatakse erinevaid kaasamistasemeid ja 
iga riigi huvisid seoses tema ja liidu 
partnerluse laadi ja põhivaldkondadega.

(19) 2015. aastal läbivaadatud Euroopa 
naabruspoliitika62 eesmärk on liidu 
peamiste poliitiliste prioriteetide raames 
stabiliseerida naaberriike ja tugevdada 
vastupanuvõimet, hoogustades selleks 
eelkõige majanduse arengut. Selle 
eesmärgi saavutamiseks on läbivaadatud 
Euroopa naabruspoliitikas kindlaks 
määratud neli prioriteetset valdkonda: hea 
valitsemistava, demokraatia, õigusriik ja 
inimõigused, sealhulgas eriti olulisena 
kodanikuühiskonna suurem kaasamine; 
majanduse areng; julgeolek; ränne ja 
liikuvus, sealhulgas võitlus sundrände 
algpõhjustega ja nende rahvaste, riikide ja 
piirkondade toetamine, kes puutuvad 
kokku rändesurvega. Euroopa 
naabruspoliitikat iseloomustab eristamine 
ja ühise isevastutuse suurendamine, sest 
arvestatakse erinevaid kaasamistasemeid ja 
iga riigi huvisid seoses tema ja liidu 
partnerluse laadi ja põhivaldkondadega. 
Käesolevas määruses sätestatud meetmed 
peaksid samuti aitama saavutada kestliku 
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arengu tegevuskava 2030 Euroopa 
naabruspoliitikas kontekstis ning tagada 
poliitikavaldkondade arengu sidususe 
kõigis selle eesmärkides.

_________________ _________________

62 Ühisteatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa naabruspoliitika 
ülevaade“, 18. november 2015.

62 Ühisteatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa naabruspoliitika 
ülevaade“, 18. november 2015.

Or. en

Muudatusettepanek 479
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) 2015. aastal läbivaadatud Euroopa 
naabruspoliitika62 eesmärk on liidu 
peamiste poliitiliste prioriteetide raames 
stabiliseerida naaberriike ja tugevdada 
vastupanuvõimet, hoogustades selleks 
eelkõige majanduse arengut. Selle 
eesmärgi saavutamiseks on läbivaadatud 
Euroopa naabruspoliitikas kindlaks 
määratud neli prioriteetset valdkonda: hea 
valitsemistava, demokraatia, õigusriik ja 
inimõigused, sealhulgas eriti olulisena 
kodanikuühiskonna suurem kaasamine; 
majanduse areng; julgeolek; ränne ja 
liikuvus, sealhulgas võitlus ebaseadusliku 
rände ja sundrände algpõhjustega. Euroopa 
naabruspoliitikat iseloomustab eristamine 
ja ühise isevastutuse suurendamine, sest 
arvestatakse erinevaid kaasamistasemeid ja 
iga riigi huvisid seoses tema ja liidu 
partnerluse laadi ja põhivaldkondadega.

(19) 2015. aastal läbivaadatud Euroopa 
naabruspoliitika62 eesmärk on liidu 
peamiste poliitiliste prioriteetide raames 
stabiliseerida naaberriike ja tugevdada 
vastupanuvõimet, hoogustades selleks 
eelkõige majanduse arengut. Selle 
eesmärgi saavutamiseks on läbivaadatud 
Euroopa naabruspoliitikas kindlaks 
määratud neli prioriteetset valdkonda: hea 
valitsemistava, demokraatia, õigusriik ja 
inimõigused, sealhulgas eriti olulisena 
kodanikuühiskonna suurem kaasamine, 
kvaliteetse hariduse ja koolituse ning 
inimestevahelise käsitluse edendamine; 
majanduse ja sotsiaalne areng; julgeolek; 
ränne ja liikuvus, sealhulgas võitlus 
ebaseadusliku rände ja sundrände 
algpõhjustega, sealhulgas hariduse ja 
kultuurikoostöö kaudu. Euroopa 
naabruspoliitikat iseloomustab eristamine 
ja ühise isevastutuse suurendamine, sest 
arvestatakse erinevaid kaasamistasemeid ja 
iga riigi huvisid seoses tema ja liidu 
partnerluse laadi ja põhivaldkondadega.
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_________________ _________________

62 Ühisteatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa naabruspoliitika 
ülevaade“, 18. november 2015.

62 Ühisteatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa naabruspoliitika 
ülevaade“, 18. november 2015.

Or. en

Muudatusettepanek 480
Lola Sánchez Caldentey

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) 2015. aastal läbivaadatud Euroopa 
naabruspoliitika62 eesmärk on liidu 
peamiste poliitiliste prioriteetide raames 
stabiliseerida naaberriike ja tugevdada 
vastupanuvõimet, hoogustades selleks 
eelkõige majanduse arengut. Selle 
eesmärgi saavutamiseks on läbivaadatud 
Euroopa naabruspoliitikas kindlaks 
määratud neli prioriteetset valdkonda: hea 
valitsemistava, demokraatia, õigusriik ja 
inimõigused, sealhulgas eriti olulisena 
kodanikuühiskonna suurem kaasamine; 
majanduse areng; julgeolek; ränne ja 
liikuvus, sealhulgas võitlus ebaseadusliku 
rände ja sundrände algpõhjustega. Euroopa 
naabruspoliitikat iseloomustab eristamine 
ja ühise isevastutuse suurendamine, sest 
arvestatakse erinevaid kaasamistasemeid ja 
iga riigi huvisid seoses tema ja liidu 
partnerluse laadi ja põhivaldkondadega.

(19) Euroopa naabruspoliitika62 eesmärk 
on liidu peamiste poliitiliste prioriteetide 
raames süvendada demokraatiat, 
edendada inimõigusi ja õigusriigi 
toetamist, stabiliseerida naaberriike ja 
tugevdada vastupanuvõimet, hoogustades 
selleks eelkõige majanduse arengut. Selle 
eesmärgi saavutamiseks on läbivaadatud 
Euroopa naabruspoliitikas kindlaks 
määratud neli prioriteetset valdkonda: hea 
valitsemistava, demokraatia, õigusriik ja 
inimõigused, sealhulgas eriti olulisena 
kodanikuühiskonna suurem kaasamine; 
majanduse areng; julgeolek; ränne ja 
liikuvus, sealhulgas võitlus ebaseadusliku 
rände ja sundrände algpõhjustega. Euroopa 
naabruspoliitikat iseloomustab eristamine 
ja ühise isevastutuse suurendamine, sest 
arvestatakse erinevaid kaasamistasemeid ja 
iga riigi huvisid seoses tema ja liidu 
partnerluse laadi ja põhivaldkondadega. 
Naabruspoliitika rahastamisvahend on 
peamine hoob, et tegeleda ühiste 
sõlmküsimustega.

_________________ _________________

62 Ühisteatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa naabruspoliitika 

62 Ühisteatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa naabruspoliitika 
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ülevaade“, 18. november 2015. ülevaade“, 18. november 2015.

Or. en

Muudatusettepanek 481
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) 2015. aastal läbivaadatud Euroopa 
naabruspoliitika62 eesmärk on liidu 
peamiste poliitiliste prioriteetide raames 
stabiliseerida naaberriike ja tugevdada 
vastupanuvõimet, hoogustades selleks 
eelkõige majanduse arengut. Selle 
eesmärgi saavutamiseks on läbivaadatud 
Euroopa naabruspoliitikas kindlaks 
määratud neli prioriteetset valdkonda: hea 
valitsemistava, demokraatia, õigusriik ja 
inimõigused, sealhulgas eriti olulisena 
kodanikuühiskonna suurem kaasamine; 
majanduse areng; julgeolek; ränne ja 
liikuvus, sealhulgas võitlus ebaseadusliku 
rände ja sundrände algpõhjustega. Euroopa 
naabruspoliitikat iseloomustab eristamine 
ja ühise isevastutuse suurendamine, sest 
arvestatakse erinevaid kaasamistasemeid ja 
iga riigi huvisid seoses tema ja liidu 
partnerluse laadi ja põhivaldkondadega.

(19) 2015. aastal läbivaadatud Euroopa 
naabruspoliitika62 eesmärk on liidu 
peamiste prioriteetide raames stabiliseerida 
naaberriike ja tugevdada vastupanuvõimet, 
edendades selleks eelkõige poliitilist ja 
sotsiaalset reformi ning hoogustades 
majanduse arengut. Selle eesmärgi 
saavutamiseks on läbivaadatud Euroopa 
naabruspoliitikas kindlaks määratud neli 
prioriteetset valdkonda: hea valitsemistava, 
demokraatia, õigusriik ja inimõigused, 
sealhulgas eriti olulisena 
kodanikuühiskonna suurem kaasamine; 
majanduse areng; julgeolek; ränne ja 
liikuvus, sealhulgas võitlus ebaseadusliku 
rände ja sundrände algpõhjustega. Euroopa 
naabruspoliitikat iseloomustab eristamine 
ja ühise isevastutuse suurendamine, sest 
arvestatakse erinevaid kaasamistasemeid ja 
iga riigi huvisid seoses tema ja liidu 
partnerluse laadi ja põhivaldkondadega.

_________________ _________________

62 Ühisteatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa naabruspoliitika 
ülevaade“, 18. november 2015.

62 Ühisteatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa naabruspoliitika 
ülevaade“, 18. november 2015.

Or. en

Muudatusettepanek 482
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) 2015. aastal läbivaadatud Euroopa 
naabruspoliitika62 eesmärk on liidu 
peamiste poliitiliste prioriteetide raames 
stabiliseerida naaberriike ja tugevdada 
vastupanuvõimet, hoogustades selleks 
eelkõige majanduse arengut. Selle 
eesmärgi saavutamiseks on läbivaadatud 
Euroopa naabruspoliitikas kindlaks 
määratud neli prioriteetset valdkonda: hea 
valitsemistava, demokraatia, õigusriik ja 
inimõigused, sealhulgas eriti olulisena 
kodanikuühiskonna suurem kaasamine; 
majanduse areng; julgeolek; ränne ja 
liikuvus, sealhulgas võitlus ebaseadusliku 
rände ja sundrände algpõhjustega. 
Euroopa naabruspoliitikat iseloomustab 
eristamine ja ühise isevastutuse 
suurendamine, sest arvestatakse erinevaid 
kaasamistasemeid ja iga riigi huvisid 
seoses tema ja liidu partnerluse laadi ja 
põhivaldkondadega.

(19) 2015. aastal läbivaadatud Euroopa 
naabruspoliitika62 eesmärk on liidu 
peamiste poliitiliste prioriteetide raames 
stabiliseerida naaberriike ja tugevdada 
vastupanuvõimet, hoogustades selleks 
eelkõige majanduse arengut. Selle 
eesmärgi saavutamiseks on läbivaadatud 
Euroopa naabruspoliitikas kindlaks 
määratud neli prioriteetset valdkonda: hea 
valitsemistava, demokraatia, õigusriik ja 
inimõigused, sealhulgas eriti olulisena 
kodanikuühiskonna suurem kaasamine; 
majanduse areng; julgeolek; ränne ja 
liikuvus. Teine põhiküsimus on 
keskkonnasäästlikkus. Euroopa 
naabruspoliitikat iseloomustab eristamine 
ja ühise isevastutuse suurendamine, sest 
arvestatakse erinevaid kaasamistasemeid ja 
iga riigi huvisid seoses tema ja liidu 
partnerluse laadi ja põhivaldkondadega.

_________________ _________________

62 Ühisteatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa naabruspoliitika 
ülevaade“, 18. november 2015.

62 Ühisteatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa naabruspoliitika 
ülevaade“, 18. november 2015.

Or. en

Muudatusettepanek 483
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Käesoleva määrusega tuleks toetada 
Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani 

(20) Käesoleva määrusega tuleks toetada 
Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani 
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piirkonna (edaspidi „AKV“) riikide rühma 
kuuluvate riikidega ajakohastatud 
assotsieerimislepingu rakendamist ning 
võimaldada ELil ja tema AKV riikide 
rühma partneritel partnerlussuhteid 
üleilmsete probleemide lahendamiseks 
veelgi süvendada. Eelkõige tuleks 
käesoleva määrusega toetada Aafrika ja 
ELi ühisstrateegia raames ELi ja Aafrika 
Liidu vahel alustatud koostöö jätkamist 
ning panustada AKV–ELi 2020. aasta 
järgsele lepingule, sealhulgas Aafrika 
suhtes mandriviisilise lähenemise 
rakendamisega.

piirkonna (edaspidi „AKV“) riikide rühma 
kuuluvate riikidega ajakohastatud 
assotsieerimislepingu rakendamist ning
võimaldada ELil ja tema AKV riikide 
rühma partneritel partnerlussuhteid 
üleilmsete ja ühiste probleemide 
lahendamiseks veelgi süvendada. Eelkõige 
tuleks käesoleva määrusega toetada 
Aafrika ja ELi ühisstrateegia raames ELi ja 
Aafrika Liidu vahel alustatud koostöö 
jätkamist ning panustada AKV–ELi 2020. 
aasta järgsele lepingule, sealhulgas ELi ja 
Aafrika vastastikku kasuliku võrdse 
partnerluse kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 484
Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Käesoleva määrusega tuleks toetada 
Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani 
piirkonna (edaspidi „AKV“) riikide rühma 
kuuluvate riikidega ajakohastatud 
assotsieerimislepingu rakendamist ning 
võimaldada ELil ja tema AKV riikide 
rühma partneritel partnerlussuhteid 
üleilmsete probleemide lahendamiseks 
veelgi süvendada. Eelkõige tuleks 
käesoleva määrusega toetada Aafrika ja 
ELi ühisstrateegia raames ELi ja Aafrika 
Liidu vahel alustatud koostöö jätkamist 
ning panustada AKV–ELi 2020. aasta 
järgsele lepingule, sealhulgas Aafrika 
suhtes mandriviisilise lähenemise 
rakendamisega.

(20) Käesoleva määrusega tuleks toetada 
Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani 
piirkonna (edaspidi „AKV“) riikide rühma 
kuuluvate riikidega ajakohastatud 
assotsieerimislepingu rakendamist ning
võimaldada ELil ja tema partneritel 
partnerlussuhteid üleilmsete probleemide 
lahendamiseks veelgi süvendada. Eelkõige 
tuleks käesoleva määrusega toetada 
Aafrika ja ELi ühisstrateegia raames ELi ja 
Aafrika Liidu vahel alustatud koostöö 
jätkamist ning panustada AKV–ELi 2020. 
aasta järgsele lepingule, sealhulgas Aafrika 
suhtes mandriviisilise lähenemise 
rakendamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 485
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Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Käesoleva määrusega tuleks 
edendada Pekingi tegevusprogrammi ja 
elanikkonna ja arengu rahvusvahelise 
konverentsi (ICPD) tegevusprogrammi 
ning nende läbivaatamist käsitlevate 
konverentside tulemuste täielikku ja 
tõhusat rakendamist ning sellega 
pühendutakse seksuaal- ja 
reproduktiivtervisele ning seonduvatele 
õigustele. Sellega edendatakse, kaitstakse 
ja täidetakse iga inimese õigust omada 
täielikku kontrolli ja otsustada vabalt ja 
vastutustundlikult oma seksuaalsuse ning 
seksuaal- ja reproduktiivtervisega seotud 
küsimuste üle ilma diskrimineerimise, 
sundimise ja vägivallata. Määrusega
pööratakse eritähelepanu vajadusele 
tagada üldine juurdepääs igakülgsele 
kvaliteetsele ja taskukohasele seksuaal- ja 
reproduktiivtervise alasele teabele ja 
haridusele, sealhulgas põhjalikule 
seksuaalkasvatusele, ning 
tervishoiuteenustele.

Or. en

Muudatusettepanek 486
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 b) Käesolev määrus peaks aitama 
kaasa ka liidu välissuhete kaubandusega 
seotud aspektidele, nagu ÜRO äritegevuse 
ja inimõiguste juhtpõhimõtete ning 
OECD suuniste rakendamine 
hargmaistele ettevõtjatele, samuti koostöö 
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kolmandate riikidega tarneahelaga seotud 
hoolsuskohustuses, näiteks määruse (EL) 
nr 2017/821 kaudu, kehtestatakse 
konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, 
tantaali, volframi ja nende maakide ning 
kulla liidu importijatele tarneahelaga 
seotud hoolsuskohustus, Kimberley 
protsessi sertifitseerimissüsteem, 
jätkusuutlikkuse kokkulepe, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
nr 978/20121a(üldiste tariifsete 
soodustuste kava käsitlev määrus) alusel 
kolmandate riikide võetud kohustuste 
jälgimine, metsaõigusnormide täitmise 
järelevalve, metsahaldus ja 
puidukaubandus ning kaubandusabi 
algatused, tagada ELi kaubanduspoliitika 
ja arengueesmärkide ning meetmete vahel 
järjepidevus ja vastastikune toetus;

_________________

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) 
nr 978/2012 üldiste tariifsete soodustuste 
kava kohaldamise ning nõukogu määruse 
(EÜ) nr 732/2008 kehtetuks tunnistamise 
kohta (ELT L 303, 31.10.2012, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 487
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Liit peaks otsima võimalusi 
olemasolevate vahendite kõige tõhusamaks 
kasutamiseks, et saavutada välistegevuses 
optimaalne mõju. See tuleks saavutada 
liidu välistegevuse rahastamisvahendite, 
sealhulgas eelkõige ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi63, humanitaarabi 
rahastamisvahendi64, ülemeremaade ja -
territooriumide otsuse65, Euratomi 

(21) Liit peaks otsima võimalusi 
olemasolevate vahendite kõige tõhusamaks 
kasutamiseks, et saavutada välistegevuses 
optimaalne mõju. See tuleks saavutada 
liidu välistegevuse rahastamisvahendite, 
sealhulgas eelkõige ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi63, humanitaarabi 
rahastamisvahendi64, ülemeremaade ja -
territooriumide otsuse65, Euratomi 
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asutamislepingu alusel naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahendit täiendava Euroopa 
tuumaohutuse rahastamisvahendi66, ühise 
välis- ja julgeolekupoliitika ning hiljuti 
välja pakutud ja väljaspool ELi eelarvet 
rahastatava Euroopa rahutagamisrahastu67

sidususe ja täiendavusega, samuti liidu 
muude poliitikameetmete ja programmide 
suhtes koostoime tagamisega. See hõlmab 
vajaduse korral ka sidusust ja täiendavust 
makromajandusliku finantsabiga. Ühise 
eesmärgi saavutamiseks rakendatavate 
kombineeritud sekkumiste võimalikult 
suure mõju huvides peaks käesolev 
määrus võimaldama kombineerida 
rahastamist liidu muude programmidega, 
tingimusel et need ei kata samu kulusid.

asutamislepingu alusel naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahendit täiendava Euroopa 
tuumaohutuse rahastamisvahendi66, ühise 
välis- ja julgeolekupoliitika ning hiljuti 
välja pakutud ja väljaspool ELi eelarvet 
rahastatava Euroopa rahutagamisrahastu67

sidususe ja täiendavusega, samuti liidu 
muude poliitikameetmete ja programmide 
suhtes koostoime tagamisega. See hõlmab 
vajaduse korral ka sidusust ja täiendavust 
makromajandusliku finantsabiga. Ühise 
eesmärgi saavutamiseks rakendatavate 
kombineeritud sekkumiste võimalikult 
suure mõju huvides tuleks käesoleva 
määrusega ette näha abi peatamise 
ranged tingimused ning võimaldada 
kombineerida rahastamist liidu muude 
programmidega, tingimusel et need ei kata 
samu kulusid.

_________________ _________________

63 COM (2018) 465 final. Ettepanek: 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega luuakse ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend (IPA III).

63 COM (2018) 465 final. Ettepanek: 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega luuakse ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend (IPA III).

64 Nõukogu 20. juuni 1996. aasta määrus 
(EÜ) nr 1257/96 humanitaarabi kohta 
(EÜT L 163, 2.7.1996, lk 1).

64 Nõukogu 20. juuni 1996. aasta määrus 
(EÜ) nr 1257/96 humanitaarabi kohta 
(EÜT L 163, 2.7.1996, lk 1).

65 COM(2018) 461 final. Ettepanek: 
Nõukogu otsus ülemeremaade ja -
territooriumide Euroopa Liiduga 
assotsieerimise kohta, sh ühelt poolt 
Euroopa Liidu ning teiselt poolt 
Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelised 
suhted (ÜMTde assotsieerimise otsus).

65 COM(2018) 461 final. Ettepanek: 
Nõukogu otsus ülemeremaade ja -
territooriumide Euroopa Liiduga 
assotsieerimise kohta, sh ühelt poolt 
Euroopa Liidu ning teiselt poolt 
Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelised 
suhted (ÜMTde assotsieerimise otsus).

66 COM(2018) 462 final. Ettepanek: 
Nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa 
tuumaohutuse rahastamisvahend, mis 
Euratomi asutamislepingu alusel täiendab 
naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahendit.

66 COM(2018) 462 final. Ettepanek: 
Nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa 
tuumaohutuse rahastamisvahend, mis 
Euratomi asutamislepingu alusel täiendab 
naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahendit.

67 C(2018) 3800 final. Liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
ettepanek nõukogule: Nõukogu otsus, 
millega luuakse Euroopa 
rahutagamisrahastu.

67 C(2018) 3800 final. Liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
ettepanek nõukogule: Nõukogu otsus, 
millega luuakse Euroopa 
rahutagamisrahastu.
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Or. en

Muudatusettepanek 488
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Liit peaks otsima võimalusi 
olemasolevate vahendite kõige tõhusamaks
kasutamiseks, et saavutada välistegevuses 
optimaalne mõju. See tuleks saavutada 
liidu välistegevuse rahastamisvahendite, 
sealhulgas eelkõige ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi63, humanitaarabi 
rahastamisvahendi64, ülemeremaade ja -
territooriumide otsuse65, Euratomi 
asutamislepingu alusel naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahendit täiendava Euroopa 
tuumaohutuse rahastamisvahendi66, ühise 
välis- ja julgeolekupoliitika ning hiljuti 
välja pakutud ja väljaspool ELi eelarvet 
rahastatava Euroopa rahutagamisrahastu67

sidususe ja täiendavusega, samuti liidu 
muude poliitikameetmete ja programmide 
suhtes koostoime tagamisega. See hõlmab 
vajaduse korral ka sidusust ja täiendavust 
makromajandusliku finantsabiga. Ühise 
eesmärgi saavutamiseks rakendatavate 
kombineeritud sekkumiste võimalikult 
suure mõju huvides peaks käesolev 
määrus võimaldama kombineerida 
rahastamist liidu muude programmidega, 
tingimusel et need ei kata samu kulusid.

(21) Liit peaks otsima võimalusi 
olemasolevate vahendite kõige tõhusamaks 
kasutamiseks, et saavutada välistegevuses 
optimaalne mõju. See tuleks saavutada 
liidu välistegevuse rahastamisvahendite, 
sealhulgas eelkõige ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi63, humanitaarabi 
rahastamisvahendi64, ülemeremaade ja -
territooriumide otsuse65, Euratomi 
asutamislepingu alusel naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahendit täiendava Euroopa 
tuumaohutuse rahastamisvahendi66, ühise 
välis- ja julgeolekupoliitika ning hiljuti 
välja pakutud ja väljaspool ELi eelarvet 
rahastatava Euroopa rahutagamisrahastu67

sidususe ja täiendavusega, samuti liidu 
muude poliitikameetmete ja programmide 
suhtes koostoime tagamisega. See hõlmab 
vajaduse korral ka sidusust ja täiendavust 
makromajandusliku finantsabiga. Ühise 
eesmärgi saavutamiseks rakendatavate 
kombineeritud sekkumiste võimalikult 
suure mõju huvides tuleks käesoleva 
määrusega ette näha abi peatamise 
ranged tingimused ning võimaldada 
kombineerida rahastamist liidu muude 
programmidega, tingimusel et need ei kata 
samu kulusid.

_________________ _________________

63 COM (2018) 465 final. Ettepanek: 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega luuakse ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend (IPA III).

63 COM (2018) 465 final. Ettepanek: 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega luuakse ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend (IPA III).

64 Nõukogu 20. juuni 1996. aasta määrus 64 Nõukogu 20. juuni 1996. aasta määrus 
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(EÜ) nr 1257/96 humanitaarabi kohta 
(EÜT L 163, 2.7.1996, lk 1).

(EÜ) nr 1257/96 humanitaarabi kohta 
(EÜT L 163, 2.7.1996, lk 1).

65 COM(2018) 461 final. Ettepanek: 
Nõukogu otsus ülemeremaade ja -
territooriumide Euroopa Liiduga 
assotsieerimise kohta, sh ühelt poolt 
Euroopa Liidu ning teiselt poolt 
Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelised 
suhted (ÜMTde assotsieerimise otsus).

65 COM(2018) 461 final. Ettepanek: 
Nõukogu otsus ülemeremaade ja -
territooriumide Euroopa Liiduga 
assotsieerimise kohta, sh ühelt poolt 
Euroopa Liidu ning teiselt poolt 
Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelised 
suhted (ÜMTde assotsieerimise otsus).

66 COM(2018) 462 final. Ettepanek: 
Nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa 
tuumaohutuse rahastamisvahend, mis 
Euratomi asutamislepingu alusel täiendab 
naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahendit.

66 COM(2018) 462 final. Ettepanek: 
Nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa 
tuumaohutuse rahastamisvahend, mis 
Euratomi asutamislepingu alusel täiendab 
naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahendit.

67 C(2018) 3800 final. Liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
ettepanek nõukogule: Nõukogu otsus, 
millega luuakse Euroopa 
rahutagamisrahastu.

67 C(2018) 3800 final. Liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
ettepanek nõukogule: Nõukogu otsus, 
millega luuakse Euroopa 
rahutagamisrahastu.

Or. en

Muudatusettepanek 489
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Liit peaks otsima võimalusi 
olemasolevate vahendite kõige tõhusamaks 
kasutamiseks, et saavutada välistegevuses 
optimaalne mõju. See tuleks saavutada 
liidu välistegevuse rahastamisvahendite, 
sealhulgas eelkõige ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi63, humanitaarabi 
rahastamisvahendi64, ülemeremaade ja -
territooriumide otsuse65, Euratomi 
asutamislepingu alusel naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahendit täiendava Euroopa 
tuumaohutuse rahastamisvahendi66, ühise 
välis- ja julgeolekupoliitika ning hiljuti 
välja pakutud ja väljaspool ELi eelarvet 

(21) Liit peaks otsima võimalusi 
olemasolevate vahendite kõige tõhusamaks 
kasutamiseks, et saavutada välistegevuses 
optimaalne mõju. See tuleks saavutada 
liidu välistegevuse rahastamisvahendite, 
sealhulgas eelkõige ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi63, humanitaarabi 
rahastamisvahendi64, ülemeremaade ja -
territooriumide otsuse65, Euratomi 
asutamislepingu alusel naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahendit täiendava Euroopa 
tuumaohutuse rahastamisvahendi66, ühise 
välis- ja julgeolekupoliitika ning hiljuti 
välja pakutud ja väljaspool ELi eelarvet 
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rahastatava Euroopa rahutagamisrahastu67

sidususe ja täiendavusega, samuti liidu 
muude poliitikameetmete ja programmide 
suhtes koostoime tagamisega. See hõlmab 
vajaduse korral ka sidusust ja täiendavust 
makromajandusliku finantsabiga. Ühise 
eesmärgi saavutamiseks rakendatavate 
kombineeritud sekkumiste võimalikult 
suure mõju huvides peaks käesolev määrus 
võimaldama kombineerida rahastamist 
liidu muude programmidega, tingimusel et 
need ei kata samu kulusid.

rahastatava Euroopa rahutagamisrahastu67

sidususe, järjepidevuse ja täiendavusega, 
samuti liidu ning ELi liikmesriikide 
muude poliitikameetmete ja programmide 
suhtes koostoime tagamisega. See hõlmab 
vajaduse korral ka sidusust ja täiendavust 
makromajandusliku finantsabiga. Ühise 
eesmärgi saavutamiseks rakendatavate 
kombineeritud sekkumiste võimalikult 
suure mõju huvides peaks käesolev määrus 
võimaldama kombineerida rahastamist 
liidu muude programmidega, tingimusel et 
need ei kata samu kulusid.

_________________ _________________

63 COM (2018) 465 final. Ettepanek: 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega luuakse ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend (IPA III).

63 COM (2018) 465 final. Ettepanek: 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega luuakse ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend (IPA III).

64 Nõukogu 20. juuni 1996. aasta määrus 
(EÜ) nr 1257/96 humanitaarabi kohta 
(EÜT L 163, 2.7.1996, lk 1).

64 Nõukogu 20. juuni 1996. aasta määrus 
(EÜ) nr 1257/96 humanitaarabi kohta 
(EÜT L 163, 2.7.1996, lk 1).

65 COM(2018) 461 final. Ettepanek: 
Nõukogu otsus ülemeremaade ja -
territooriumide Euroopa Liiduga 
assotsieerimise kohta, sh ühelt poolt 
Euroopa Liidu ning teiselt poolt 
Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelised 
suhted (ÜMTde assotsieerimise otsus).

65 COM(2018) 461 final. Ettepanek: 
Nõukogu otsus ülemeremaade ja -
territooriumide Euroopa Liiduga 
assotsieerimise kohta, sh ühelt poolt 
Euroopa Liidu ning teiselt poolt 
Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelised 
suhted (ÜMTde assotsieerimise otsus).

66 COM(2018) 462 final. Ettepanek: 
Nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa 
tuumaohutuse rahastamisvahend, mis 
Euratomi asutamislepingu alusel täiendab 
naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahendit.

66 COM(2018) 462 final. Ettepanek: 
Nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa 
tuumaohutuse rahastamisvahend, mis 
Euratomi asutamislepingu alusel täiendab 
naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahendit.

67 C(2018) 3800 final. Liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
ettepanek nõukogule: Nõukogu otsus, 
millega luuakse Euroopa 
rahutagamisrahastu.

67 C(2018) 3800 final. Liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
ettepanek nõukogule: Nõukogu otsus, 
millega luuakse Euroopa 
rahutagamisrahastu.

Or. en

Muudatusettepanek 490
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
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Liucija Andrikienė, Clare Moody

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Käesoleva määrusega tuleks uuesti 
kinnitada tuumaohutust ELi välistegevuse 
olulise osana ning soodustada (Euroopa 
tuumaohutuse rahastamisvahendi) 
määruses sätestatud koostööeesmärkide 
saavutamist. Seepärast juhul, kui 
partnerriik ei täida järjepidevalt peamisi 
tuumaohutusnorme, nagu Rahvusvahelise 
Aatomienergiaagentuuriga seotud 
asjaomased rahvusvahelised 
konventsioonid, Espoo ja Århusi 
konventsioon ja nende muudatused, 
tuumarelva leviku tõkestamise leping ja 
selle lisaprotokollid, vastupidavustestide 
läbiviimise kohustus ja sellega seotud 
meetmed ning (Euroopa tuumaohutuse 
rahastamisvahendi) määruses sätestatud 
koostööeesmärgid, tuleks käesoleva 
määruse alusel asjaomasele riigile antav 
abi uuesti läbi vaadata ning see võidakse 
peatada või osaliselt peatada.

Or. en

Muudatusettepanek 491
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Käesoleva määrusega tuleks uuesti 
kinnitada tuumaohutust ELi välistegevuse 
olulise osana ning soodustada (Euroopa 
tuumaohutuse rahastamisvahendi) 
määruses sätestatud koostööeesmärkide 
saavutamist. Seepärast juhul, kui 
partnerriik ei täida järjepidevalt peamisi 
tuumaohutusnorme, nagu Rahvusvahelise 
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Aatomienergiaagentuuriga seotud 
asjaomased rahvusvahelised 
konventsioonid, Espoo ja Århusi 
konventsioon ja nende muudatused, 
tuumarelva leviku tõkestamise leping ja 
selle lisaprotokollid, vastupidavustestide 
läbiviimise kohustus ja sellega seotud 
meetmed ning (Euroopa tuumaohutuse 
rahastamisvahendi) määruses sätestatud 
koostööeesmärgid, tuleks käesoleva 
määruse alusel asjaomasele riigile antav 
abi uuesti läbi vaadata ning see võidakse 
peatada või osaliselt peatada.

Or. en

Muudatusettepanek 492
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Käesoleva määruse 
rahastamispaketti tuleks kasutada ka 
programmi „Loov Euroopa“ 
rahvusvahelisest mõõtmest tulenevate ja 
programmi „Loov Euroopa“ määruse 
kohaselt rakendatavate meetmete 
rahastamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 493
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Käesoleva määruse alusel 
rahastatavate meetmete jaoks tuleks 
peamiselt kasutada geograafilisi 

(23) Käesoleva määruse alusel 
rahastatavad meetmed võib jaotada 
geograafilisteks ja valdkondlikeks 
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programme, et maksimeerida liidu abi ning 
liidu tegevust partnerriikidele ja nende 
elanikele lähemale tuua. Lisaks sellisele 
üldisele lähenemisviisile tuleks vajaduse 
korral kasutada teemaprogramme ja
kiirreageerimistegevust.

programmideks, et maksimeerida liidu abi 
ning liidu tegevust partnerriikidele ja nende 
elanikele lähemale tuua, toetades samal 
ajal valdkondlikke prioriteete, nagu 
inimõigused, kodanikuühiskond ja 
kestlikkus. Geograafiliste ja valdkondlike 
programmide eesmärgid peaksid olema 
järjepidevad ja üksteise suhtes sidusad 
ning neile lisaks tuleks vajaduse korral 
kasutada kiirreageerimistegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 494
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Käesoleva määruse alusel 
rahastatavate meetmete jaoks tuleks 
peamiselt kasutada geograafilisi 
programme, et maksimeerida liidu abi 
ning liidu tegevust partnerriikidele ja 
nende elanikele lähemale tuua. Lisaks 
sellisele üldisele lähenemisviisile tuleks
vajaduse korral kasutada
teemaprogramme ja 
kiirreageerimistegevust.

(23) Käesoleva määruse alusel 
rahastatavate meetmete jaoks tuleks 
kasutada geograafilisi programme ning 
vajaduse korral kasutada valdkondlikke 
programme ja kiirreageerimistegevust. 
Kõiki elemente koondav ühine 
programmeerimistöö peaks tagama ELi 
toetuse täiendavuse, tõhususe ja 
tulemuslikkuse partnerriikidele.

Or. en

Muudatusettepanek 495
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Kooskõlas arengukokkuleppega 
peaks liit ühes liikmesriikidega parandama 
ühist programmitööd, et suurendada 

(24) Kooskõlas arengukokkuleppega 
peaks liit ühes liikmesriikidega parandama 
ühist programmitööd, et suurendada 



AM\1172161ET.docx 77/164 PE632.090v01-00

ET

ressursside ja võimekuste koondamisega 
ühist mõju. Ühises programmitöös tuleks 
lähtuda partnerriikide kaasatusest, 
assigneeringutest ja isevastustusest. Liit ja 
selle liikmesriigid peaksid samuti aitama 
partnerriike vajaduse korral ühise 
rakendamisega.

ressursside ja võimekuste koondamisega 
ühist mõju. Ühises programmitöös tuleks 
lähtuda partnerriikide poliitilistest 
prioriteetidest, kaasatusest, 
assigneeringutest ja isevastustusest. Liit ja 
selle liikmesriigid peaksid samuti aitama 
partnerriike vajaduse korral ühise 
rakendamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 496
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Kooskõlas arengukokkuleppega 
peaks liit ühes liikmesriikidega parandama 
ühist programmitööd, et suurendada 
ressursside ja võimekuste koondamisega 
ühist mõju. Ühises programmitöös tuleks 
lähtuda partnerriikide kaasatusest, 
assigneeringutest ja isevastustusest. Liit ja 
selle liikmesriigid peaksid samuti aitama 
partnerriike vajaduse korral ühise 
rakendamisega.

(24) Kooskõlas arengukokkuleppega 
peaks liit ühes liikmesriikidega parandama 
ühist programmitööd, et suurendada 
ressursside ja võimekuste koondamisega 
ühist mõju. Ühises programmitöös tuleks 
lähtuda partnerriikide kaasatusest, 
assigneeringutest ja isevastustusest. Liit ja 
selle liikmesriigid peaksid samuti aitama 
partnerriike vajaduse korral ühise 
tegevusega.

Or. en

Muudatusettepanek 497
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Demokraatia ja inimõiguste 
eesmärke, sealhulgas soolist 
võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu 
suurendamist tuleks käesoleva määruse 
rakendamisel muidugi läbivalt kohaldada, 

(25) Demokraatia ja inimõiguste 
eesmärke, sealhulgas soolist 
võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu 
suurendamist, puuetega inimeste 
kaasamist ja vähemuste kaitset tuleks 
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kuid arvestades selle ülemaailmset olemust 
ja meetmete sõltumatust asjaomaste 
kolmandate riikide valitsuste ja 
ametivõimude nõusolekust, peaks 
inimõiguste ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonide edendamise 
teemaprogrammide kaudu antaval liidu abil 
olema konkreetsed täiendavad 
lisaeesmärgid.

käesoleva määruse rakendamisel muidugi 
läbivalt kohaldada, kuid arvestades selle 
ülemaailmset olemust ja meetmete 
sõltumatust asjaomaste kolmandate riikide 
valitsuste ja ametivõimude nõusolekust, 
peaks inimõiguste ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonide edendamise 
teemaprogrammide kaudu antaval liidu abil 
olema konkreetsed täiendavad 
lisaeesmärgid.

Or. fr

Muudatusettepanek 498
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Demokraatia ja inimõiguste 
eesmärke, sealhulgas soolist 
võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu
suurendamist tuleks käesoleva määruse 
rakendamisel muidugi läbivalt kohaldada, 
kuid arvestades selle ülemaailmset 
olemust ja meetmete sõltumatust 
asjaomaste kolmandate riikide valitsuste 
ja ametivõimude nõusolekust, peaks 
inimõiguste ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonide edendamise 
teemaprogrammide kaudu antaval liidu 
abil olema konkreetsed täiendavad 
lisaeesmärgid.

(25) Demokraatia ja inimõiguste, 
sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse, naiste 
mõjuvõimu suurendamise ja vähemuste, 
sealhulgas LGBTI-inimeste õiguste 
edendamist ja kaitset tuleks käesoleva 
määruse rakendamisel läbivalt kohaldada
nii iseseisva eesmärgina kui integreerida 
kõikidesse käesolevas määruses sätestatud 
geograafilistesse programmidesse.

Or. en

Muudatusettepanek 499
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Demokraatia ja inimõiguste 
eesmärke, sealhulgas soolist 
võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu 
suurendamist tuleks käesoleva määruse 
rakendamisel muidugi läbivalt kohaldada, 
kuid arvestades selle ülemaailmset olemust 
ja meetmete sõltumatust asjaomaste 
kolmandate riikide valitsuste ja 
ametivõimude nõusolekust, peaks 
inimõiguste ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonide edendamise 
teemaprogrammide kaudu antaval liidu abil 
olema konkreetsed täiendavad 
lisaeesmärgid.

(25) Demokraatia ja inimõiguste 
eesmärke, sealhulgas soolist 
võrdõiguslikkust ning naiste ja tütarlaste 
mõjuvõimu suurendamist tuleks käesoleva 
määruse rakendamisel muidugi läbivalt 
kohaldada, kuid arvestades selle 
ülemaailmset olemust ja meetmete 
sõltumatust asjaomaste kolmandate riikide 
valitsuste ja ametivõimude nõusolekust, 
peaks inimõiguste ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonide edendamise 
teemaprogrammide kaudu antaval liidu abil 
olema konkreetsed täiendavad 
lisaeesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 500
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Inimõiguste universaalsus nõuab 
programmitöö raamistikku, mis 
võimaldab rahastamisviise, mille käigus 
inimõiguste kaitsjaid, ajakirjanikke, 
kodanikuühiskonna osalejaid ja 
organisatsioone on võimalik rahastada 
otse ja sõltumatult kolmandate riikide 
valitsustest, ametiasutustest või organitest. 
Eritähelepanu tuleks pöörata 
kodanikuühiskonna ahenevale 
tegutsemisruumile, inimõigusi ja 
põhivabadusi ohustavatele olukordadele 
ning rühmadele ja üksikisikutele, kes 
tegutsevad inimõiguste, demokraatia, 
õigusriigi, aruandluskohustuse, võrdsuse, 
väljendusvabaduse ja 
ajakirjandusvabaduse edendamiseks 
surve all.

Or. en
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Muudatusettepanek 501
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kodanikuühiskond peaks 
hõlmama erinevate rollide ja volitustega 
osalejaid, sealhulgas kõiki mitteriiklikke, 
mittetulunduslikke, erapooletuid ja 
rahumeelseid struktuure, millesse 
inimesed koonduvad, et töötada ühiste 
poliitiliste, kultuuriliste, sotsiaalsete või 
majanduslike eesmärkide ja ideaalide 
edendamise nimel. Nad võivad tegutseda 
kohalikul, riiklikul, piirkondlikul ja 
rahvusvahelisel tasandil, nende hulgas on 
linna- ja maapiirkonna ning ametlikke ja 
mitteametlikke organisatsioone.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 502
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kodanikuühiskond peaks hõlmama 
erinevate rollide ja volitustega osalejaid, 
sealhulgas kõiki mitteriiklikke, 
mittetulunduslikke, erapooletuid ja 
rahumeelseid struktuure, millesse inimesed 
koonduvad, et töötada ühiste poliitiliste, 
kultuuriliste, sotsiaalsete või majanduslike 
eesmärkide ja ideaalide edendamise nimel. 
Nad võivad tegutseda kohalikul, riiklikul, 
piirkondlikul ja rahvusvahelisel tasandil, 
nende hulgas on linna- ja maapiirkonna 
ning ametlikke ja mitteametlikke 
organisatsioone.

(26) Kodanikuühiskond peaks hõlmama 
erinevate rollide ja volitustega osalejaid, 
sealhulgas kõiki mitteriiklikke, 
mittetulunduslikke, erapooletuid ja 
rahumeelseid struktuure, millesse inimesed 
koonduvad, et töötada ühiste poliitiliste, 
kultuuriliste, sotsiaalsete või majanduslike 
eesmärkide ja ideaalide edendamise nimel. 
Nad võivad tegutseda kohalikul, riiklikul, 
piirkondlikul ja rahvusvahelisel tasandil, 
nende hulgas on linna- ja maapiirkonna 
ning ametlikke ja mitteametlikke 
organisatsioone. Kooskõlas 
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arengukonsensusega tugevdab käesolev 
määrus partnerlusi kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega kestliku arengu 
toetamisel, edendades kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele tegutsemisruumi ja 
võimalusi pakkuva keskkonna jätmist, et 
nad saaksid täita oma arvukaid 
ülesandeid demokraatia, õigusriigi 
põhimõtte, sotsiaalse õigluse ja 
inimõiguste edendajatena, õiguste 
valdajate, kliimameetmete ja 
keskkonnakaitse kaitsjatena, ametiasutusi 
jälgivate ja neilt vastutust nõudvate 
sõltumatute advokaatidena, muutuste 
elluviijate ja vahendajatena, sealhulgas 
arengualase hariduse ja teadlikkuse 
suurendamise kaudu. Käesoleva 
määrusega edendatakse 
kodanikuühiskonnale tegutsemisruumi 
jätmist ning toetatakse intensiivsemalt
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
kaalukuse ja suutlikkuse suurendamist 
arenguprotsessis ning aidatakse kaasa 
kestliku arengu eesmärkide 
saavutamisele. Käesoleva määrusega 
tuleks anda võimalus ka väga väikestele 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele 
saada kiiresti ja bürokraatiavabalt 
väikeseid toetusi, eelkõige ebakindlas, 
kriisi- ja kogukonnasiseste pingete 
olukorras.

Or. en

Muudatusettepanek 503
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kodanikuühiskond peaks hõlmama 
erinevate rollide ja volitustega osalejaid, 
sealhulgas kõiki mitteriiklikke, 
mittetulunduslikke, erapooletuid ja 
rahumeelseid struktuure, millesse inimesed 

(26) Kodanikuühiskond peaks hõlmama 
erinevate rollide ja volitustega osalejaid, 
sealhulgas kõiki mitteriiklikke, 
mittetulunduslikke, erapooletuid ja 
rahumeelseid struktuure, millesse inimesed 
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koonduvad, et töötada ühiste poliitiliste, 
kultuuriliste, sotsiaalsete või majanduslike 
eesmärkide ja ideaalide edendamise nimel. 
Nad võivad tegutseda kohalikul, riiklikul, 
piirkondlikul ja rahvusvahelisel tasandil, 
nende hulgas on linna- ja maapiirkonna 
ning ametlikke ja mitteametlikke 
organisatsioone.

koonduvad, et töötada ühiste poliitiliste, 
kultuuriliste, sotsiaalsete või majanduslike 
eesmärkide ja ideaalide edendamise nimel. 
Nad võivad tegutseda kohalikul, riiklikul, 
piirkondlikul ja rahvusvahelisel tasandil, 
nende hulgas on linna- ja maapiirkonna 
ning ametlikke ja mitteametlikke 
organisatsioone. Kooskõlas 
arengukonsensusega peaks käesolev 
määrus tugevdama partnerlusi 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega 
kestliku arengu toetamisel, edendades 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele 
tegutsemisruumi ja võimalusi pakkuva 
keskkonna jätmist, et nad saaksid täita 
oma arvukaid ülesandeid demokraatia, 
õigusriigi põhimõtte, sotsiaalse õigluse ja 
inimõiguste, õiguste valdajate kaitsjatena, 
ametiasutusi jälgivate ja neilt vastutust 
nõudvate sõltumatute advokaatidena, 
muutuste elluviijate ja vahendajatena, 
sealhulgas arengualase hariduse ja 
teadlikkuse suurendamise kaudu. 
Käesoleva määrusega tuleks edendada 
kodanikuühiskonnale tegutsemisruumi 
jätmist ning toetatakse intensiivsemalt 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
kaalukuse ja suutlikkuse suurendamist 
arenguprotsessis ning poliitilise, 
sotsiaalse, keskkonnaalase ja 
majandusliku progressi arendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 504
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kodanikuühiskond peaks hõlmama 
erinevate rollide ja volitustega osalejaid, 
sealhulgas kõiki mitteriiklikke, 
mittetulunduslikke, erapooletuid ja 
rahumeelseid struktuure, millesse inimesed 

(26) Kodanikuühiskond peaks hõlmama 
erinevate rollide ja volitustega osalejaid, 
sealhulgas kõiki mitteriiklikke, 
mittetulunduslikke, erapooletuid ja 
rahumeelseid struktuure, millesse inimesed 
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koonduvad, et töötada ühiste poliitiliste, 
kultuuriliste, sotsiaalsete või majanduslike 
eesmärkide ja ideaalide edendamise nimel. 
Nad võivad tegutseda kohalikul, riiklikul, 
piirkondlikul ja rahvusvahelisel tasandil, 
nende hulgas on linna- ja maapiirkonna 
ning ametlikke ja mitteametlikke 
organisatsioone.

koonduvad, et töötada ühiste poliitiliste, 
kultuuriliste, sotsiaalsete või majanduslike 
eesmärkide ja ideaalide edendamise nimel. 
Nad võivad tegutseda kohalikul, riiklikul, 
piirkondlikul ja rahvusvahelisel tasandil, 
nende hulgas on linna- ja maapiirkonna 
ning ametlikke ja mitteametlikke 
organisatsioone. Tuleb tagada, et 
partneritest kodanikuühiskonna 
organisatsioonid oleksid aususe ja 
inimõiguste väärtustamise seisukohast 
laitmatud.

Or. fr

Muudatusettepanek 505
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kodanikuühiskond peaks hõlmama 
erinevate rollide ja volitustega osalejaid, 
sealhulgas kõiki mitteriiklikke, 
mittetulunduslikke, erapooletuid ja 
rahumeelseid struktuure, millesse inimesed 
koonduvad, et töötada ühiste poliitiliste, 
kultuuriliste, sotsiaalsete või majanduslike 
eesmärkide ja ideaalide edendamise nimel. 
Nad võivad tegutseda kohalikul, riiklikul, 
piirkondlikul ja rahvusvahelisel tasandil, 
nende hulgas on linna- ja maapiirkonna 
ning ametlikke ja mitteametlikke 
organisatsioone.

(26) Kodanikuühiskond peaks hõlmama 
erinevate rollide ja volitustega osalejaid, 
sealhulgas kõiki mitteriiklikke, 
mittetulunduslikke, erapooletuid ja 
rahumeelseid struktuure, millesse inimesed 
koonduvad, et töötada ühiste poliitiliste, 
kultuuriliste, sotsiaalsete, keskkonna- või 
majanduslike eesmärkide ja ideaalide 
edendamise nimel. Nad võivad tegutseda 
kohalikul, riiklikul, piirkondlikul ja 
rahvusvahelisel tasandil, nende hulgas on 
linna- ja maapiirkonna ning ametlikke ja 
mitteametlikke organisatsioone.

Or. en

Muudatusettepanek 506
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Liit ja selle liikmesriigid peaksid 
edendama kodanikuühiskonna 
organisatsioonide ja kohalike asutuste 
osalemist ÜRO kestliku arengu 
eesmärkide elluviimisel, sealhulgas 
demokraatia, õigusriigi, põhivabaduste, 
inimõiguste, kliimameetmete ja 
keskkonnakaitse, sotsiaalse õigluse 
valdkondades, ning toetama neid kui seda 
enim vajavatele inimrühmadele peamiste 
sotsiaalteenuste pakkujaid. Liit ja 
liikmesriigid peaksid tunnustama mitmeid 
rolle, mida täidavad kodanikuühiskonna 
organisatsioonid ja kohalikud asutused, 
kes edendavad piirkondlikku 
lähenemisviisi arengule, sealhulgas 
detsentraliseerimise protsesse, osalust, 
järelevalvet ja aruandluskohustust. Liit ja 
liikmesriigid peaksid edendama 
kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ja 
veelgi suurendama oma toetust 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
kohalike asutuste võimekuse tõstmiseks, et 
tugevdada nende rolli kestliku arengu 
protsessis ja edendada poliitilist, 
sotsiaalset ja majanduslikku dialoogi, 
sealhulgas kodanikuühiskonna 
toetusprogrammide kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 507
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Euroopa Liit toetab 
kodanikuühiskonna organisatsioone ja 
soodustab nende suuremat strateegilist 
kaasatust kõikides välisvahendites ja -
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programmides, sealhulgas käesolevas 
määruses nimetatud geograafilistes 
programmides ja 
kiirreageerimismeetmetes, kooskõlas 
nõukogu 19. juuni 2017. aasta 
järeldustega teemal „Demokraatia ja 
säästva arengu juured: Euroopa koostöö 
kodanikuühiskonnaga välissuhete 
valdkonnas“.

Or. it

Selgitus

Kodanikuühiskond peaks olema liidu välistegevuses rohkem kaasatud ja seetõttu tuleb 
suurendada selle osalust ka käesoleva määruse eesmärkide saavutamises.

Muudatusettepanek 508
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Liit tunnustab olulist rolli, mida 
kohalikud asutused etendavad kestliku 
arengu tegevuskava 2030 rakendamisel ja 
peaks kohalike asutuste suutlikkuse 
suurendamist rohkem toetama.

Or. en

Muudatusettepanek 509
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 b) Nõukogu kiitis 8. detsembril 2008 
heaks laiaulatusliku lähenemisviisi naisi, 
rahu ja julgeolekut käsitlevate ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1325 
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(2000) ja 1820 (2008) rakendamisele liidu 
poolt, tunnistades rahu, julgeoleku, 
arengu ja soolise võrdõiguslikkuse 
küsimuste tihedat seotust. Liit on 
järjekindlalt kutsunud üles täielikult 
rakendama naiste-, rahu- ja 
julgeolekualaseid meetmeid, mis on 
esitatud vastavates ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsioonides, 
ning eelkõige rõhutanud vajadust 
võidelda konfliktiolukordades esineva 
naistevastase vägivalla vastu ning 
soodustada naiste osalemist rahu 
kindlustamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 510
Judith Sargentini, Michel Reimon
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 c) Rahu kindlustamist, konfliktide 
vältimist ja stabiilsust loetakse üldises 
strateegias liidu välistegevuse peamisteks 
poliitikavaldkondadeks. Võttes arvesse 
liidu suurenevat ebastabiilsust ja konflikti 
liidu naabruses ja kaugemal, põhjendavad 
need poliitikavaldkonnad asjaomaste 
vahendite kahekordistamist võrreldes 
finantsperspektiiviga 2014–2020. Võrdselt 
oluline on liidu asjaomase poliitika 
ulatust säilitada ja laiendada. Sellega 
rakendatakse asjaomaseid liidu 
strateegiaid nagu näiteks ELi 
integreeritud lähenemisviis 
väliskonfliktidele ja kriisidele, 
vägivaldsete konfliktide ennetamise liidu 
programm, ELi vahendustegevuse ja 
dialoogi-alase suutlikkuse tugevdamise 
kontseptsioon, julgeolekusektori reformi 
toetava kogu ELi hõlmav strateegiline 
raamistik, ebaseaduslike tulirelvade,
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väike- ja kergrelvade ning nende 
laskemoona vastase võitluse ELi 
strateegia ning ELi kontseptsioon 
desarmeerimise, demobiliseerimise ja 
taasintegreerimise toetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 511
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kajastades kliimamuutusega 
toimetuleku olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega Pariisi kliimaleppe 
rakendamise osas ning selleks et saavutada 
ÜRO kestliku arengu eesmärke, peaks 
käesolev määrus toetama liidu poliitikas 
kliimameetmete arvesse võtmist ja 
panustama üldeesmärki, et liidu 
eelarvekulutustest eraldataks 25 % 
kliimaeesmärkide saavutamise 
toetamiseks. Käesoleva määruse alusel 
rakendatavate meetmetega suunatakse 
eeldatavalt 25 % määruse kogu 
rahastamispaketist kliimakaitse eesmärkide 
saavutamisele. Asjakohased meetmed 
määratakse kindlaks käesoleva määruse 
rakendamise käigus ning käesoleva 
määruse koondtulemusi tuleks arvestada 
asjakohastes hindamis- ja 
läbivaatamismenetlustes.

(28) Kajastades kliimamuutusega 
toimetuleku, keskkonnakaitse ja looduse 
kadumise vastase võitluse olulisust 
kooskõlas liidu kohustustega Pariisi 
kliimaleppe, bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni rakendamise osas ning 
selleks et saavutada ÜRO kestliku arengu 
eesmärke, peaks käesolev määrus toetama 
liidu poliitikas kliima- ja 
keskkonnameetmete arvesse võtmist ja 
panustama üldeesmärki, et liidu 
eelarvekulutustest eraldataks 50 % kliima-
ja keskkonnaeesmärkide saavutamise 
toetamiseks. Käesoleva määruse alusel 
rakendatavate meetmetega suunatakse 
eeldatavalt 50 % määruse kogu 
rahastamispaketist kliima- ja keskkonnaga 
seotud eesmärkide saavutamisele ning 
selget ja määratletavat 
valdkondadevahelist kasu toovate 
meetmete toetamisele. Asjakohased 
meetmed määratakse kindlaks käesoleva 
määruse rakendamise käigus ning 
käesoleva määruse koondtulemusi tuleks 
arvestada asjakohastes hindamis- ja 
läbivaatamismenetlustes. Üldjuhul peaks 
kogu liidu tegevus ja kulud olema 
kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppe 
eesmärkidega ega tohiks aidata kaasa 
keskkonnaseisundi halvenemisele. Erilist 
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rõhku tuleks panna kliimamuutustega 
kohanemise toetamisele vaestes, väga 
haavatavates riikides. Kliimameetmete 
rahastamine käesoleva määruse alusel 
aitab täita arenenud riikide kohustust 
panustada alates 2020. aastast 
arengumaade vajaduste rahuldamisse 
100 miljardit USA dollarit aastas.

Or. en

Muudatusettepanek 512
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kajastades kliimamuutusega 
toimetuleku olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega Pariisi kliimaleppe 
rakendamise osas ning selleks et saavutada 
ÜRO kestliku arengu eesmärke, peaks 
käesolev määrus toetama liidu poliitikas 
kliimameetmete arvesse võtmist ja 
panustama üldeesmärki, et liidu 
eelarvekulutustest eraldataks 25 % 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
Käesoleva määruse alusel rakendatavate 
meetmetega suunatakse eeldatavalt 25 % 
määruse kogu rahastamispaketist 
kliimakaitse eesmärkide saavutamisele. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
käesoleva määruse rakendamise käigus 
ning käesoleva määruse koondtulemusi 
tuleks arvestada asjakohastes hindamis- ja 
läbivaatamismenetlustes.

(28) Kajastades kliimamuutusega 
toimetuleku, keskkonnakaitse ja 
bioloogilise mitmekesisuse kadumise 
vastase võitluse olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega Pariisi kliimaleppe, 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
rakendamise osas ning selleks et saavutada 
ÜRO kestliku arengu eesmärke, peaks 
käesolev määrus toetama liidu poliitikas 
kliima- ja keskkonnameetmete arvesse 
võtmist ja panustama üldeesmärki, et liidu 
eelarvekulutustest eraldataks 50 % 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
Käesoleva määruse alusel rakendatavate 
meetmetega suunatakse eeldatavalt 50 % 
määruse kogu rahastamispaketist kliima- ja 
keskkonnaga seotud eesmärkide 
saavutamisele. See hõlmab eesmärki 
eraldada 10 % bioloogilisele 
mitmekesisusele. Asjakohased meetmed 
määratakse kindlaks käesoleva määruse 
rakendamise käigus. Käesoleva määruse 
koondtulemusi tuleks arvestada 
asjakohastes hindamis- ja 
läbivaatamismenetlustes. Liidu tegevus 
selles valdkonnas peaks toetama Pariisi 
kliimakokkuleppe ja Rio konventsioonide 
täitmist. Kliima- ja keskkonnaeesmärkide 
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täitmist toetava tegevuse ja meetmete 
puhul võetakse arvesse kliima, rahu ja 
julgeoleku, naiste mõjuvõimu 
suurendamise ja vaesusevastase võitluse 
seoseid.

Or. en

Muudatusettepanek 513
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kajastades kliimamuutusega
toimetuleku olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega Pariisi kliimaleppe 
rakendamise osas ning selleks et saavutada 
ÜRO kestliku arengu eesmärke, peaks 
käesolev määrus toetama liidu poliitikas 
kliimameetmete arvesse võtmist ja 
panustama üldeesmärki, et liidu 
eelarvekulutustest eraldataks 25 % 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
Käesoleva määruse alusel rakendatavate 
meetmetega suunatakse eeldatavalt 25 % 
määruse kogu rahastamispaketist 
kliimakaitse eesmärkide saavutamisele. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
käesoleva määruse rakendamise käigus 
ning käesoleva määruse koondtulemusi 
tuleks arvestada asjakohastes hindamis- ja 
läbivaatamismenetlustes.

(28) Kajastades kliimamuutuse ja 
bioloogilise mitmekesisuse kadumise, 
keskkonnakaitsega toimetuleku olulisust 
kooskõlas liidu kohustustega Pariisi 
kliimaleppe rakendamise osas ning selleks 
et saavutada ÜRO kestliku arengu 
eesmärke ja rakendada bioloogilise 
mitmekesisuse konventsioon, peaks 
käesolev määrus toetama liidu poliitikas 
kliima- ja keskkonnameetmete arvesse 
võtmist ja panustama üldeesmärki, et liidu 
eelarvekulutustest eraldataks 45 % 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
Käesoleva määruse alusel rakendatavate 
meetmetega suunatakse eeldatavalt 50 % 
määruse kogu rahastamispaketist kliima- ja 
keskkonnaga seotud eesmärkide 
saavutamisele. Asjakohased meetmed 
määratakse kindlaks käesoleva määruse 
rakendamise käigus ning käesoleva 
määruse koondtulemusi tuleks arvestada 
asjakohastes hindamis- ja 
läbivaatamismenetlustes. Üldjuhul peaks 
kogu liidu tegevus ja kulud olema 
kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppe ja 
kestliku arengu eesmärkidega ega tohiks 
aidata kaasa keskkonnaseisundi 
halvenemisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 514
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kajastades kliimamuutusega 
toimetuleku olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega Pariisi kliimaleppe 
rakendamise osas ning selleks et saavutada 
ÜRO kestliku arengu eesmärke, peaks 
käesolev määrus toetama liidu poliitikas 
kliimameetmete arvesse võtmist ja 
panustama üldeesmärki, et liidu 
eelarvekulutustest eraldataks 25 % 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
Käesoleva määruse alusel rakendatavate 
meetmetega suunatakse eeldatavalt 25 % 
määruse kogu rahastamispaketist 
kliimakaitse eesmärkide saavutamisele. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
käesoleva määruse rakendamise käigus 
ning käesoleva määruse koondtulemusi 
tuleks arvestada asjakohastes hindamis- ja 
läbivaatamismenetlustes.

(28) Kajastades kliimamuutusega 
toimetuleku, keskkonnakaitse ja looduse 
kadumise vastase võitluse olulisust 
kooskõlas liidu kohustustega Pariisi 
kliimaleppe, bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni rakendamise osas ning 
selleks et saavutada ÜRO kestliku arengu 
eesmärke, peaks käesolev määrus toetama 
liidu poliitikas kliima- ja 
keskkonnameetmete arvesse võtmist ja 
panustama üldeesmärki, et liidu 
eelarvekulutustest eraldataks 35 % 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
Käesoleva määruse alusel rakendatavate 
meetmetega suunatakse eeldatavalt 35 % 
määruse kogu rahastamispaketist 
kliimakaitse eesmärkide saavutamisele. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
käesoleva määruse rakendamise käigus 
ning käesoleva määruse koondtulemusi 
tuleks arvestada asjakohastes hindamis- ja 
läbivaatamismenetlustes.

Or. en

Muudatusettepanek 515
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kajastades kliimamuutusega 
toimetuleku olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega Pariisi kliimaleppe 
rakendamise osas ning selleks et saavutada 

(28) Kajastades kliimamuutusega 
toimetuleku olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega Pariisi kliimaleppe 
rakendamise osas ning selleks et saavutada 
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ÜRO kestliku arengu eesmärke, peaks 
käesolev määrus toetama liidu poliitikas 
kliimameetmete arvesse võtmist ja 
panustama üldeesmärki, et liidu 
eelarvekulutustest eraldataks 25 % 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
Käesoleva määruse alusel rakendatavate 
meetmetega suunatakse eeldatavalt 25 % 
määruse kogu rahastamispaketist 
kliimakaitse eesmärkide saavutamisele. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
käesoleva määruse rakendamise käigus 
ning käesoleva määruse koondtulemusi 
tuleks arvestada asjakohastes hindamis- ja 
läbivaatamismenetlustes.

ÜRO kestliku arengu eesmärke, peaks 
käesolev määrus toetama liidu poliitikas 
kliimameetmete arvesse võtmist ja 
panustama üldeesmärki, et liidu 
eelarvekulutustest eraldataks 40 % 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
Käesoleva määruse alusel rakendatavate 
meetmetega suunatakse eeldatavalt 40 % 
määruse kogu rahastamispaketist 
kliimakaitse eesmärkide saavutamisele. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
käesoleva määruse kohaldamise käigus 
ning käesoleva määruse koondtulemusi 
tuleks arvestada asjakohastes hindamis- ja 
läbivaatamismenetlustes. Liidu tegevus 
selles valdkonnas peaks soodustama 
Pariisi kokkuleppe järgimist.

Or. fr

Muudatusettepanek 516
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kajastades kliimamuutusega 
toimetuleku olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega Pariisi kliimaleppe 
rakendamise osas ning selleks et saavutada 
ÜRO kestliku arengu eesmärke, peaks 
käesolev määrus toetama liidu poliitikas 
kliimameetmete arvesse võtmist ja 
panustama üldeesmärki, et liidu 
eelarvekulutustest eraldataks 25 % 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
Käesoleva määruse alusel rakendatavate 
meetmetega suunatakse eeldatavalt 25 % 
määruse kogu rahastamispaketist 
kliimakaitse eesmärkide saavutamisele. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
käesoleva määruse rakendamise käigus 
ning käesoleva määruse koondtulemusi 
tuleks arvestada asjakohastes hindamis- ja 
läbivaatamismenetlustes.

(28) Kajastades kliimamuutusega 
toimetuleku olulisust, millest on saanud 
üleilmne kiireloomuline küsimus,
kooskõlas liidu kohustustega Pariisi 
kliimaleppe rakendamise osas ning selleks 
et saavutada ÜRO kestliku arengu 
eesmärke, peaks käesolev määrus toetama 
liidu poliitikas kliimameetmete arvesse 
võtmist ja panustama üldeesmärki, et liidu 
eelarvekulutustest eraldataks 25 % 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
Käesoleva määruse alusel rakendatavate 
meetmetega suunatakse eeldatavalt 25 % 
määruse kogu rahastamispaketist 
kliimakaitse eesmärkide saavutamisele. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
käesoleva määruse rakendamise käigus 
ning käesoleva määruse koondtulemusi 
tuleks arvestada asjakohastes hindamis- ja 
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läbivaatamismenetlustes.

Or. fr

Muudatusettepanek 517
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kajastades kliimamuutusega 
toimetuleku olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega Pariisi kliimaleppe 
rakendamise osas ning selleks et saavutada 
ÜRO kestliku arengu eesmärke, peaks 
käesolev määrus toetama liidu poliitikas 
kliimameetmete arvesse võtmist ja 
panustama üldeesmärki, et liidu 
eelarvekulutustest eraldataks 25 % 
kliimaeesmärkide saavutamise 
toetamiseks. Käesoleva määruse alusel 
rakendatavate meetmetega suunatakse 
eeldatavalt 25 % määruse kogu 
rahastamispaketist kliimakaitse eesmärkide
saavutamisele. Asjakohased meetmed 
määratakse kindlaks käesoleva määruse 
rakendamise käigus ning käesoleva 
määruse koondtulemusi tuleks arvestada 
asjakohastes hindamis- ja 
läbivaatamismenetlustes.

(28) Kajastades kliimamuutusega 
toimetuleku olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega Pariisi kliimaleppe 
rakendamise osas ning selleks et saavutada 
ÜRO kestliku arengu eesmärke, peaks 
käesolev määrus toetama liidu poliitikas 
kliimameetmete arvesse võtmist ja 
panustama üldeesmärki, et liidu 
eelarvekulutustest eraldataks 50 % kliima-
ja keskkonnaeesmärkide saavutamise 
toetamiseks. Käesoleva määruse alusel 
rakendatavate meetmetega suunatakse 
eeldatavalt 50 % määruse kogu 
rahastamispaketist kliimakaitse ja 
keskkonnaeesmärkide saavutamisele. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
käesoleva määruse rakendamise käigus 
ning käesoleva määruse koondtulemusi 
tuleks arvestada asjakohastes hindamis- ja 
läbivaatamismenetlustes.

Or. fr

Muudatusettepanek 518
Thierry Cornillet

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kajastades kliimamuutusega 
toimetuleku olulisust kooskõlas liidu 

(28) Kajastades kliimamuutusega 
toimetuleku olulisust kooskõlas liidu 
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kohustustega Pariisi kliimaleppe 
rakendamise osas ning selleks et saavutada 
ÜRO kestliku arengu eesmärke, peaks 
käesolev määrus toetama liidu poliitikas 
kliimameetmete arvesse võtmist ja 
panustama üldeesmärki, et liidu 
eelarvekulutustest eraldataks 25 % 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
Käesoleva määruse alusel rakendatavate 
meetmetega suunatakse eeldatavalt 25 % 
määruse kogu rahastamispaketist 
kliimakaitse eesmärkide saavutamisele. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
käesoleva määruse rakendamise käigus 
ning käesoleva määruse koondtulemusi 
tuleks arvestada asjakohastes hindamis- ja 
läbivaatamismenetlustes.

kohustustega Pariisi kliimaleppe 
rakendamise osas ning selleks et saavutada 
ÜRO kestliku arengu eesmärke, peaks 
käesolev määrus toetama liidu poliitikas 
kliimameetmete arvesse võtmist ja 
panustama üldeesmärki, et liidu 
eelarvekulutustest eraldataks 50 % 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
Käesoleva määruse alusel rakendatavate 
meetmetega suunatakse eeldatavalt 50 % 
määruse kogu rahastamispaketist 
kliimakaitse eesmärkide saavutamisele. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
käesoleva määruse rakendamise käigus 
ning käesoleva määruse koondtulemusi 
tuleks arvestada asjakohastes hindamis- ja 
läbivaatamismenetlustes.

Or. en

Muudatusettepanek 519
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kajastades kliimamuutusega 
toimetuleku olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega Pariisi kliimaleppe 
rakendamise osas ning selleks et saavutada 
ÜRO kestliku arengu eesmärke, peaks 
käesolev määrus toetama liidu poliitikas 
kliimameetmete arvesse võtmist ja 
panustama üldeesmärki, et liidu 
eelarvekulutustest eraldataks 25 % 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
Käesoleva määruse alusel rakendatavate 
meetmetega suunatakse eeldatavalt 25 % 
määruse kogu rahastamispaketist 
kliimakaitse eesmärkide saavutamisele. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
käesoleva määruse rakendamise käigus 
ning käesoleva määruse koondtulemusi 
tuleks arvestada asjakohastes hindamis- ja 
läbivaatamismenetlustes.

(28) Kajastades kliimamuutusega 
toimetuleku olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega Pariisi kliimaleppe 
rakendamise osas ning selleks et saavutada 
ÜRO kestliku arengu eesmärke, peaks 
käesolev määrus toetama liidu poliitikas 
kliimameetmete arvesse võtmist ja 
panustama üldeesmärki, et liidu 
eelarvekulutustest eraldataks 30 % 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
Käesoleva määruse alusel rakendatavate 
meetmetega suunatakse eeldatavalt 30 % 
määruse kogu rahastamispaketist 
kliimakaitse eesmärkide saavutamisele. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
käesoleva määruse rakendamise käigus 
ning käesoleva määruse koondtulemusi 
tuleks arvestada asjakohastes hindamis- ja 
läbivaatamismenetlustes.
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Or. en

Muudatusettepanek 520
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia ja -
teenused võimaldavad tõendatult kestlikku 
arengut ja kaasavat majanduskasvu. Need 
võivad osutuda kodanike elu 
parandamisel väga oluliseks isegi kõige 
vaesemates riikides, suurendades eelkõige 
naiste ja tütarlaste mõjuvõimu, 
parandades demokraatlikku 
valitsemistava ja läbipaistvust ning 
ergutades tootlikkust ja töökohtade 
loomist. Sellegipoolest jäävad ühenduvus 
ja taskukohasus probleemiks nii 
piirkondade vahel kui ka sees, sest suure 
ja väikse sissetulekuga riikide ning 
linnade ja maapiirkondades vahel on 
suured erinevused; käesoleva määrusega 
tuleks aidata ELil integreerida 
digitaliseerimine veelgi enam ELi 
arengupoliitikasse, nagu ette nähtud juba 
selle strateegia „Digitaalsus arengu 
heaks“ raamistikus, mida tuleb 
ajakohastada 2020. aastale järgnevaks 
ajaks.

Or. en

Muudatusettepanek 521
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(28 a) Säästva põllumajanduse ja 
jätkusuutlike toidusüsteemide, sealhulgas 
säästva kalapüügi puhul tuleb pöörata 
tähelepanu maailma kasvava rahvastiku 
toidu- ja toitumisalase kindlustatuse 
vajadustele, kaitstes samal ajal ka 
keskkonda. Käesolev määrus peaks 
edendama säästvat põllumajandust, 
selliste loodusvarade säästvat 
majandamist, nagu vesi, muld ja metsad. 
Eelduste kohaselt annavad selle paketi 
meetmed 10 % kogu toidu- ja 
toitumisalasele kindlustatusele mõeldud 
rahastamispaketist, suurendades toetust 
väiketalunikele ja 
mahepõllundustootjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 522
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Võttes arvesse hariduse ja kultuuri 
käsitlemise asjakohasust kooskõlas 
kestliku arengu tegevuskavaga 2030 ning 
rahvusvaheliste kultuurisuhete ELi 
strateegiaga, peaks käesolev määrus 
aitama tagada kaasavat ja võrdsetel 
võimalustel põhinevat kvaliteetset 
haridust, edendama elukestva õppe 
võimalusi kõigi jaoks ja soodustama 
rahvusvahelisi kultuurisuhteid, pidades 
silmas ELi rolli ülemaailmse osalejana.

Or. en

Muudatusettepanek 523
Elly Schlein, Norbert Neuser

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Oluline on süvendada rändealast 
koostööd partnerriikidega, et võtta 
maksimumi hästi hallatud ja regulaarsest
rändest ning tulemuslikult võidelda 
ebaseaduslikku rändega. Selline koostöö 
peaks aitama kaasa rahvusvahelisele 
kaitsele juurdepääsu tagamisele, 
ebaseadusliku rände algpõhjustega 
tegelemisele, piirihalduse parandamisele, 
samuti ebaseadusliku rände, rändajate 
ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja 
inimkaubanduse vastu võitlemise 
süvendamisele ning vajaduse korral 
tagasisaatmiste, tagasivõtmiste ja 
taasintegreerimise korraldamisele 
vastastikuse aruandluskohustuse alusel 
ning täites kõiki humanitaar- ja 
inimõigustega seotud kohustusi. Seega 
peaks selles valdkonnas kolmandate 
riikide tulemuslik koostöö liiduga olema 
käesoleva määruse üldpõhimõtete 
lahutamatu osa. Rände- ja 
arengukoostööpoliitika vaheline suurem 
sidusus on oluline tagamaks, et 
arenguabiga toetatakse partnerriikide 
poolt rände tulemuslikumat haldamist.
Käesolev määrus peaks aitama kaasa rände 
suhtes koordineeritud, tervikliku ja 
struktuurse lähenemise saavutamisele, 
milleks maksimeeritakse sünergiaid ja 
kohaldatakse vajalike hoobi.

(29) Oluline on süvendada rändealast 
koostööd partnerriikidega, et võtta 
maksimumi nõuetekohasest, ohutust ja 
vastutustundlikust rändest kooskõlas 
tegevuskavaga 2030 ning tulemuslikult 
võidelda ebaseadusliku rändega, eelkõige 
turvaliste ja seaduslike võimaluste 
loomise abil. Selline koostöö peaks aitama 
kaasa rahvusvahelisele kaitsele 
juurdepääsu tagamisele, sundrände
algpõhjustega tegelemisele, rändajate 
ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja 
inimkaubanduse vastu võitlemise 
süvendamisele ning turvaliste, 
lugupidavate ja kestlike tagasisaatmiste, 
tagasivõtmiste ja taasintegreerimise 
korraldamisele vastastikuse 
aruandluskohustuse alusel, täites kõiki 
humanitaar- ja inimõigustega seotud 
kohustusi. Käesolev määrus peaks aitama 
kaasa rände suhtes koordineeritud, 
tervikliku ja struktuurse lähenemise 
saavutamisele, milleks maksimeeritakse 
sünergiaid ning rände ja liikuvuse 
positiivset mõju arengule.

Or. en

Muudatusettepanek 524
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Oluline on süvendada rändealast (29) Rändealane koostöö 
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koostööd partnerriikidega, et võtta 
maksimumi hästi hallatud ja regulaarsest 
rändest ning tulemuslikult võidelda 
ebaseadusliku rändega. Selline koostöö
peaks aitama kaasa rahvusvahelisele 
kaitsele juurdepääsu tagamisele, 
ebaseadusliku rände algpõhjustega 
tegelemisele, piirihalduse parandamisele, 
samuti ebaseadusliku rände, rändajate 
ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja 
inimkaubanduse vastu võitlemise 
süvendamisele ning vajaduse korral 
tagasisaatmiste, tagasivõtmiste ja 
taasintegreerimise korraldamisele 
vastastikuse aruandluskohustuse alusel 
ning täites kõiki humanitaar- ja 
inimõigustega seotud kohustusi. Seega 
peaks selles valdkonnas kolmandate 
riikide tulemuslik koostöö liiduga olema 
käesoleva määruse üldpõhimõtete 
lahutamatu osa. Rände- ja 
arengukoostööpoliitika vaheline suurem 
sidusus on oluline tagamaks, et 
arenguabiga toetatakse partnerriikide 
poolt rände tulemuslikumat haldamist. 
Käesolev määrus peaks aitama kaasa 
rände suhtes koordineeritud, tervikliku ja 
struktuurse lähenemise saavutamisele, 
milleks maksimeeritakse sünergiaid ja 
kohaldatakse vajalike hoobi.

partnerriikidega peaks põhinema 
ülemaailmse turvalise, korrakohase ja 
seadusliku rände kokkuleppel ja üleilmsel 
pagulasi käsitleval kokkuleppel ning 
võimaldama arengumaadel võtta 
maksimumi hästi hallatud ja regulaarsest 
rändest, tulemuslikult võidelda sundrände 
ja sundümberasustamise algpõhjustega, 
samuti leevendada kogu maailmas kõige 
arvukamalt pagulasi vastuvõtvate 
arengumaade koormust. See peaks aitama 
kaasa rahvusvahelisele kaitsele 
juurdepääsu tagamisele ja korraldama 
pärast tagasipöördumist vajaduse korral 
taasintegreerimise konfliktitundlikul viisil, 
et vältida kahjulikku mõju konflikti 
dünaamikale. Koostöö peaks aitama 
kaasa turvalisele ja seaduslikule rändele, 
kontaktidele diasporaaga, 
finantsvahendajatele ja programmidele, 
mis suurendavad rahasaadetiste mõju 
arengule. Selline koostöö peaks põhinema 
vastastikusel aruandluskohustusel, täites 
kõiki humanitaar- ja inimõigustega seotud 
kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 525
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Oluline on süvendada rändealast 
koostööd partnerriikidega, et võtta 
maksimumi hästi hallatud ja regulaarsest 
rändest ning tulemuslikult võidelda 
ebaseaduslikku rändega. Selline koostöö 
peaks aitama kaasa rahvusvahelisele 

(29) Rändealane koostöö
partnerriikidega võib viia vastastikku 
kasulike seaduslike rändevoogudeni, 
võideldes tulemuslikult ebaseadusliku
rändega. Selline koostöö peaks aitama 
kaasa rahvusvahelisele kaitsele 
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kaitsele juurdepääsu tagamisele, 
ebaseadusliku rände algpõhjustega 
tegelemisele, piirihalduse parandamisele, 
samuti ebaseadusliku rände, rändajate 
ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja 
inimkaubanduse vastu võitlemise 
süvendamisele ning vajaduse korral 
tagasisaatmiste, tagasivõtmiste ja 
taasintegreerimise korraldamisele 
vastastikuse aruandluskohustuse alusel 
ning täites kõiki humanitaar- ja 
inimõigustega seotud kohustusi. Seega 
peaks selles valdkonnas kolmandate 
riikide tulemuslik koostöö liiduga olema 
käesoleva määruse üldpõhimõtete 
lahutamatu osa. Rände- ja 
arengukoostööpoliitika vaheline suurem
sidusus on oluline tagamaks, et 
arenguabiga toetatakse partnerriikide 
poolt rände tulemuslikumat haldamist.
Käesolev määrus peaks aitama kaasa 
rände suhtes koordineeritud, tervikliku ja 
struktuurse lähenemise saavutamisele, 
milleks maksimeeritakse sünergiaid ja 
kohaldatakse vajalike hoobi.

juurdepääsu tagamisele, sundrände
algpõhjustega tegelemisele, piirihalduse 
parandamisele, samuti ebaseadusliku 
rände, rändajate ebaseadusliku üle piiri 
toimetamise ja inimkaubanduse vastu 
võitlemise süvendamisele ning vajaduse 
korral tagasisaatmiste, tagasivõtmiste ja 
taasintegreerimise korraldamisele 
vastastikuse aruandluskohustuse alusel 
ning täites kõiki liidu õigusi ja väärtuseid, 
samuti rahvusvahelisi ja Euroopa 
humanitaar- ja inimõigustega seotud 
norme ja kohustusi. Ebaseadusliku rände 
algpõhjused vastavad suures osas 
olemasolevatele arengukoostöö 
eesmärkidele, nagu võitlus vaesuse ja 
ebavõrdsusega ning õiguste ja vabaduste 
edendamine. Seepärast võib rände- ja 
arengukoostööpoliitika vaheline sidusus 
aidata kaasa rändealasele koostööle 
partnerriikidega.

Or. en

Muudatusettepanek 526
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Oluline on süvendada rändealast 
koostööd partnerriikidega, et võtta 
maksimumi hästi hallatud ja regulaarsest 
rändest ning tulemuslikult võidelda 
ebaseaduslikku rändega. Selline koostöö 
peaks aitama kaasa rahvusvahelisele 
kaitsele juurdepääsu tagamisele, 
ebaseadusliku rände algpõhjustega 
tegelemisele, piirihalduse parandamisele, 
samuti ebaseadusliku rände, rändajate 
ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja 

(29) Oluline on süvendada rändealast 
koostööd partnerriikidega, et võtta 
maksimumi hästi hallatud ja regulaarsest 
rändest, tulemuslikult võidelda 
ebaseaduslikku rändega ja vähendada 
võimalikult kiiresti seaduslikke ja 
ebaseaduslikke sisserändevooge Euroopa 
Liidu riikide suunas. Selline koostöö 
peaks aitama kaasa rahvusvahelisele 
kaitsele juurdepääsu tagamisele, 
ebaseadusliku rände algpõhjustega 
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inimkaubanduse vastu võitlemise 
süvendamisele ning vajaduse korral 
tagasisaatmiste, tagasivõtmiste ja 
taasintegreerimise korraldamisele 
vastastikuse aruandluskohustuse alusel 
ning täites kõiki humanitaar- ja 
inimõigustega seotud kohustusi. Seega 
peaks selles valdkonnas kolmandate riikide 
tulemuslik koostöö liiduga olema 
käesoleva määruse üldpõhimõtete 
lahutamatu osa. Rände- ja 
arengukoostööpoliitika vaheline suurem 
sidusus on oluline tagamaks, et 
arenguabiga toetatakse partnerriikide poolt 
rände tulemuslikumat haldamist. Käesolev 
määrus peaks aitama kaasa rände suhtes 
koordineeritud, tervikliku ja struktuurse 
lähenemise saavutamisele, milleks 
maksimeeritakse sünergiaid ja 
kohaldatakse vajalike hoobi.

tegelemisele, piirihalduse parandamisele, 
samuti ebaseadusliku rände, rändajate 
ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja 
inimkaubanduse vastu võitlemise 
süvendamisele ning vajaduse korral 
tagasisaatmiste, tagasivõtmiste ja 
taasintegreerimise korraldamisele 
vastastikuse aruandluskohustuse alusel 
ning täites kõiki humanitaar- ja 
inimõigustega seotud kohustusi. Seega 
peaks selles valdkonnas kolmandate riikide 
tulemuslik koostöö liiduga olema 
käesoleva määruse üldpõhimõtete 
lahutamatu osa. Rände- ja 
arengukoostööpoliitika vaheline suurem 
sidusus on oluline tagamaks, et 
arenguabiga toetatakse partnerriikide poolt 
rände tulemuslikumat haldamist. Käesolev
määrus peaks aitama kaasa rände suhtes 
koordineeritud, tervikliku ja struktuurse 
lähenemise saavutamisele, milleks 
maksimeeritakse sünergiaid ja 
kohaldatakse vajalike hoobi.

Or. fr

Muudatusettepanek 527
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Oluline on süvendada rändealast 
koostööd partnerriikidega, et võtta 
maksimumi hästi hallatud ja regulaarsest 
rändest ning tulemuslikult võidelda 
ebaseaduslikku rändega. Selline koostöö 
peaks aitama kaasa rahvusvahelisele 
kaitsele juurdepääsu tagamisele, 
ebaseadusliku rände algpõhjustega 
tegelemisele, piirihalduse parandamisele, 
samuti ebaseadusliku rände, rändajate 
ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja 
inimkaubanduse vastu võitlemise 

(29) Oluline on süvendada rändealast 
koostööd partnerriikidega, et võtta 
maksimumi hästi hallatud ja regulaarsest 
rändest ning tulemuslikult võidelda 
ebaseaduslikku rändega. Selline koostöö 
peaks aitama kaasa rahvusvahelisele 
kaitsele juurdepääsu tagamisele, 
ebaseadusliku rände algpõhjustega 
tegelemisele, piirihalduse parandamisele, 
samuti ebaseadusliku rände, rändajate 
ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja 
inimkaubanduse vastu võitlemise 
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süvendamisele ning vajaduse korral 
tagasisaatmiste, tagasivõtmiste ja
taasintegreerimise korraldamisele 
vastastikuse aruandluskohustuse alusel 
ning täites kõiki humanitaar- ja 
inimõigustega seotud kohustusi. Seega 
peaks selles valdkonnas kolmandate riikide 
tulemuslik koostöö liiduga olema 
käesoleva määruse üldpõhimõtete 
lahutamatu osa. Rände- ja 
arengukoostööpoliitika vaheline suurem 
sidusus on oluline tagamaks, et 
arenguabiga toetatakse partnerriikide poolt 
rände tulemuslikumat haldamist. Käesolev 
määrus peaks aitama kaasa rände suhtes 
koordineeritud, tervikliku ja struktuurse 
lähenemise saavutamisele, milleks 
maksimeeritakse sünergiaid ja 
kohaldatakse vajalike hoobi.

süvendamisele ning vajaduse korral tagasi 
saadetud rändajate taasintegreerimise 
korraldamisele vastastikuse 
aruandluskohustuse alusel ning täites kõiki 
humanitaar- ja inimõigustega seotud 
kohustusi. Seega peaks selles valdkonnas 
kolmandate riikide tulemuslik koostöö 
liiduga olema käesoleva määruse 
üldpõhimõtete lahutamatu osa. Rände- ja 
arengukoostööpoliitika vaheline suurem 
sidusus on oluline tagamaks, et 
arenguabiga toetatakse partnerriikide poolt
rände tulemuslikumat haldamist. Käesolev 
määrus peaks aitama kaasa rände suhtes 
koordineeritud, tervikliku ja struktuurse 
lähenemise saavutamisele, milleks 
maksimeeritakse sünergiaid ja 
kohaldatakse vajalike hoobi.

Or. en

Muudatusettepanek 528
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Käesolev määrus peaks 
võimaldama liidul rändepoliitika 
täiendusena võtta veel meetmeid, et 
reageerida rändega seotud probleemidele, 
vajadustele ja võimalustele. Seda silmas 
pidades ja ettenägematute asjaolude
puudumisel eeldatakse, et 10 % selle 
rahastamispaketist kasutatakse viisil, mis 
aitaks võidelda ebaseadusliku rände ja 
sundrände algpõhjustega ning toetada 
rände haldamist ja valitsemist, sealhulgas
pagulaste kaitset ja rändajate õigusi, kui 
see kuulub käesoleva määruse eesmärkide 
hulka.

(30) Käesolev määrus peaks 
võimaldama liidul rändepoliitika 
täiendusena võtta veel meetmeid, et 
reageerida rändega seotud probleemidele, 
vajadustele ja võimalustele. Seda silmas 
pidades ja olenemata tekkivatest 
probleemidest, uutest vajadustest ning 
avaliku arenguabi märkimisväärsest 
suurenemisest muudes valdkondades
eeldatakse, et 10 % selle rahastamispaketist 
kasutatakse viisil, mis aitaks võidelda 
ebaseadusliku rände ja sundrände 
algpõhjustega, et soodustada turvalist, 
organiseeritud ja regulaarset rännet, aga 
ka vastutustundliku ja rände seisukohast 
hästi hallatud poliitika rakendamist,
võttes eelkõige arvesse pagulaste ja 
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rändajate õiguste kaitset, kui see kuulub 
käesoleva määruse eesmärkide hulka, ja 
ajude äravoolu silmas pidades. Käesolev 
määrus peaks ühtlasi aitama vastuvõtvatel 
kogukondadel pakkuda põgenikele 
konkreetset tuge, tagades eelkõige 
juurdepääsu põhiteenustele ja 
toimetulekuvõimalustele.

Or. fr

Muudatusettepanek 529
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Käesolev määrus peaks 
võimaldama liidul rändepoliitika 
täiendusena võtta veel meetmeid, et
reageerida rändega seotud probleemidele, 
vajadustele ja võimalustele. Seda silmas 
pidades ja ettenägematute asjaolude 
puudumisel eeldatakse, et 10 % selle 
rahastamispaketist kasutatakse viisil, mis 
aitaks võidelda ebaseadusliku rände ja 
sundrände algpõhjustega ning toetada 
rände haldamist ja valitsemist, sealhulgas 
pagulaste kaitset ja rändajate õigusi, kui 
see kuulub käesoleva määruse eesmärkide 
hulka.

(30) Käesolev määrus peaks 
võimaldama liidul rändepoliitika 
täiendusena võtta veel meetmeid, et 
reageerida rändega seotud probleemidele, 
vajadustele ja võimalustele. Seda silmas 
pidades ning esile kerkivate probleemide
ja uute vajadustega seotud ettenägematute 
asjaolude puudumisel eeldatakse, et 10 % 
selle rahastamispaketist kasutatakse viisil, 
mis aitaks võidelda ebaseadusliku rände ja 
sundrände algpõhjustega ning toetada 
rände haldamist ja valitsemist, sealhulgas 
pagulaste kaitset ja rändajate õigusi, kui 
see kuulub käesoleva määruse eesmärkide 
hulka. Käesoleva määrusega tuleks samuti 
aidata vastuvõtval kogukonnal osutada 
põhiteenuseid pagulastele ja põgenikele. 
Selline toetus tuleks tagada avaliku ja 
erasektorite partnerluste ning sobivaimate 
partnerite, sealhulgas kodanikuühiskonna 
organisatsioonid, tuvastamise 
hõlbustamise teel. Eritähelepanu tuleks 
pöörata hariduse kättesaadavusele 
pagulaste laste jaoks.

Or. it
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Selgitus

Avaliku ja erasektori partnerlused on tõhus viis põhiteenuste osutamiseks. Nende hulgas on 
võtmetähtsusega tagada hariduse kättesaadavus pagulaste laste jaoks.

Muudatusettepanek 530
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Käesolev määrus peaks 
võimaldama liidul rändepoliitika 
täiendusena võtta veel meetmeid, et 
reageerida rändega seotud probleemidele, 
vajadustele ja võimalustele. Seda silmas 
pidades ja ettenägematute asjaolude 
puudumisel eeldatakse, et 10 % selle 
rahastamispaketist kasutatakse viisil, mis 
aitaks võidelda ebaseadusliku rände ja 
sundrände algpõhjustega ning toetada 
rände haldamist ja valitsemist, sealhulgas 
pagulaste kaitset ja rändajate õigusi, kui 
see kuulub käesoleva määruse eesmärkide 
hulka.

(30) Käesolev määrus peaks 
võimaldama liidul rändepoliitika 
täiendusena võtta veel meetmeid, et 
reageerida rändega seotud probleemidele, 
vajadustele ja võimalustele. Seda silmas 
pidades ja esilekerkivate uute 
sõlmküsimuste ja uute vajaduste 
puudumisel eeldatakse, et 10 % selle 
rahastamispaketist kasutatakse viisil, mis 
aitaks võidelda ebaseadusliku rände ja 
sundrände algpõhjustega, et aidata 
vastuvõtvatel kogukondadel pakkuda 
põgenikele konkreetset tuge, eelkõige 
juurdepääsu põhiteenustele ja 
toimetulekuvõimalustele, ning toetada 
tugevdatud kaasatust, et soodustada 
turvalist, nõuetekohast, seaduslikku ja 
vastutustundlikku rännet ning 
kavandatud ja hästi hallatud 
rändepoliitika rakendamist ja valitsemist, 
sealhulgas pagulaste kaitset ja rändajate 
õigusi, kui see kuulub käesoleva määruse 
eesmärkide hulka.

Or. en

Muudatusettepanek 531
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30



AM\1172161ET.docx 103/164 PE632.090v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Käesolev määrus peaks 
võimaldama liidul rändepoliitika 
täiendusena võtta veel meetmeid, et 
reageerida rändega seotud probleemidele, 
vajadustele ja võimalustele. Seda silmas 
pidades ja ettenägematute asjaolude 
puudumisel eeldatakse, et 10 % selle 
rahastamispaketist kasutatakse viisil, mis 
aitaks võidelda ebaseadusliku rände ja 
sundrände algpõhjustega ning toetada 
rände haldamist ja valitsemist, sealhulgas 
pagulaste kaitset ja rändajate õigusi, kui 
see kuulub käesoleva määruse eesmärkide 
hulka.

(30) Käesolev määrus peaks 
võimaldama liidul rändepoliitika 
täiendusena võtta veel meetmeid, et 
reageerida rändega seotud probleemidele, 
vajadustele ja võimalustele. Seda silmas 
pidades ja ettenägematute asjaolude 
puudumisel eeldatakse, et 10 % selle 
rahastamispaketist kasutatakse viisil, mis 
aitaks võidelda ebaseadusliku rände ja 
sundrände algpõhjustega ning toetada 
rände haldamist ja valitsemist, sealhulgas 
pagulaste kaitset ja rändajate õigusi, kui 
see kuulub käesoleva määruse eesmärkide 
hulka. Üks kõige tõhusamaid viise, mille 
abil innustada oma riiki jääma kohalikku 
elanikkonda, kes on sunnitud lahkuma 
peamiselt majanduslikel põhjustel, 
seisneb rände enamjaolt majanduslikele 
ja sotsiaalsetele algpõhjustele suunatud 
arenguabis.

Or. fr

Muudatusettepanek 532
Elly Schlein

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Käesolev määrus peaks 
võimaldama liidul rändepoliitika 
täiendusena võtta veel meetmeid, et 
reageerida rändega seotud probleemidele, 
vajadustele ja võimalustele. Seda silmas 
pidades ja ettenägematute asjaolude
puudumisel eeldatakse, et 10 % selle 
rahastamispaketist kasutatakse viisil, mis 
aitaks võidelda ebaseadusliku rände ja
sundrände algpõhjustega ning toetada 
rände haldamist ja valitsemist, sealhulgas 
pagulaste kaitset ja rändajate õigusi, kui 
see kuulub käesoleva määruse eesmärkide 
hulka.

(30) Käesolev määrus peaks 
võimaldama liidul rändepoliitika 
täiendusena võtta veel meetmeid, et 
reageerida rändega seotud probleemidele, 
vajadustele ja võimalustele. Seda silmas 
pidades ja uute esilekerkivate 
sõlmküsimuste või vajaduste puudumisel 
eeldatakse, et 10 % selle rahastamispaketist 
kasutatakse turvalise, nõuetekohase, 
seadusliku ja vastutustundliku rände 
soodustamiseks viisil, mis aitaks võidelda 
sundrände algpõhjustega ning toetada 
kavandatud ja hästi juhitud rändepoliitika 
rakendamist ja valitsemist, sealhulgas 
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pagulaste kaitset ja rändajate õigusi, kui 
see kuulub käesoleva määruse eesmärkide
ning seaduslike ja turvaliste 
rändevõimaluste loomise hulka. Käesolev 
määrus peaks ühtlasi aitama vastuvõtvatel 
kogukondadel pakkuda põgenikele 
konkreetset tuge.

Or. en

Muudatusettepanek 533
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Käesolev määrus peaks 
võimaldama liidul rändepoliitika
täiendusena võtta veel meetmeid, et 
reageerida rändega seotud probleemidele, 
vajadustele ja võimalustele. Seda silmas 
pidades ja ettenägematute asjaolude 
puudumisel eeldatakse, et 10 % selle 
rahastamispaketist kasutatakse viisil, mis 
aitaks võidelda ebaseadusliku rände ja
sundrände algpõhjustega ning toetada 
rände haldamist ja valitsemist, sealhulgas 
pagulaste kaitset ja rändajate õigusi, kui 
see kuulub käesoleva määruse eesmärkide 
hulka.

(30) Käesolev määrus peaks 
võimaldama liidul rände- ja 
arengupoliitika täiendusena võtta veel 
meetmeid, et reageerida rändega seotud 
probleemidele, vajadustele ja võimalustele. 
Seda silmas pidades ja rände panuse 
maksimaalseks ärakasutamiseks arengus 
eeldatakse, et kõige rohkem 5 % selle 
rahastamispaketist kasutatakse viisil, mis 
aitaks võidelda sundrände ja
sundümberasustamise algpõhjustega ning 
toetada turvaliste ja seaduslike võimaluste 
loomist rändeks ja rände valitsemise 
toetamiseks, sealhulgas pagulaste kaitset ja 
rändajate õigusi, kui see kuulub käesoleva 
määruse eesmärkide hulka.

Or. en

Muudatusettepanek 534
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(30) Käesolev määrus peaks 
võimaldama liidul rändepoliitika 
täiendusena võtta veel meetmeid, et 
reageerida rändega seotud probleemidele, 
vajadustele ja võimalustele. Seda silmas 
pidades ja ettenägematute asjaolude 
puudumisel eeldatakse, et 10 % selle
rahastamispaketist kasutatakse viisil, mis 
aitaks võidelda ebaseadusliku rände ja 
sundrände algpõhjustega ning toetada
rände haldamist ja valitsemist, sealhulgas
pagulaste kaitset ja rändajate õigusi, kui 
see kuulub käesoleva määruse eesmärkide 
hulka.

(30) Käesolev määrus peaks täiendama 
liidu rändepoliitikat, sest selle eesmärgid 
hõlmavad vaesuse kaotamist ning säästvat 
majanduslikku, sotsiaalset ja 
keskkonnaalast arengut. Kõige rohkem 
10 % käesoleva määruse 
rahastamispaketist võib kasutada rände 
haldamiseks ja valitsemiseks, eelkõige 
pagulaste ja rändajate rahvusvahelistel ja 
Euroopa normidel ja kohustustel 
põhinevate õiguste kaitseks.

Or. en

Muudatusettepanek 535
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile 
Kashetu Kyenge

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Suutlikkuse suurendamist arengu 
toetamiseks ja arengutegevuseks vajaliku 
julgeoleku toetamiseks peaks kasutama 
ainult erandjuhtudel, kui käesoleva 
määruse eesmärke ei ole võimalik teiste 
arengukoostöö meetmetega täita. 
Kolmandate riikide julgeolekusektori 
osalejaid, välja arvatud relvajõude, on 
konfliktide ennetamisel, kriiside ohjamisel 
ja stabiliseerimistegevuses oluline toetada, 
et tagada asjakohased tingimused vaesuse 
kaotamiseks ja arenguks. Hea 
valitsemistava, tõhus demokraatlik 
kontroll ja tsiviiljärelevalve 
julgeolekusüsteemi üle ning inimõiguste 
ja õigusriigi põhimõtte austamine on hästi 
toimiva riigi olulised tunnused igas 
kontekstis ning neid tuleks edendada, 
pakkudes kolmandatele riikidele 
julgeolekusektori reformimisel 
ulatuslikumat tuge.
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Or. en

Muudatusettepanek 536
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Käesoleva määruse suhtes tuleks 
kohaldada horisontaalseid finantseeskirju, 
mille Euroopa Parlament ja nõukogu on 
vastu võtnud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 322 kohaselt. Need eeskirjad 
on sätestatud finantsmääruses ja nendega 
määratakse eelkõige kindlaks toetuste, 
hangete, auhindade, eelarve kaudse 
täitmise, finantsabi, eelarvetoetuste, 
usaldusfondide, rahastamisvahendite ja 
eelarveliste tagatiste kaudu eelarve 
koostamise ja täitmise kord, ning nähakse 
ette finantshalduses osalejate vastutuse 
kontroll. ELi toimimise lepingu artikli 322 
kohaselt vastu võetud eeskirjades on 
käsitletud ka liidu eelarve kaitsmist juhul, 
kui liikmesriikides ja kolmandates riikides 
esineb üldisi puudusi õigusriigi toimimises, 
sest õigusriigi põhimõtte austamine on 
usaldusväärse finantsjuhtimise ja 
tulemusliku ELi-poolse rahastamise alus.

(31) Käesoleva määruse suhtes tuleks 
kohaldada horisontaalseid finantseeskirju, 
mille Euroopa Parlament ja nõukogu on 
vastu võtnud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 322 kohaselt. Need eeskirjad 
on sätestatud finantsmääruses ja nendega 
määratakse eelkõige kindlaks toetuste, 
hangete, auhindade, eelarve kaudse 
täitmise, finantsabi, eelarvetoetuste ja 
eelarveliste tagatiste kaudu eelarve 
koostamise ja täitmise kord, ning nähakse 
ette finantshalduses osalejate vastutuse 
kontroll. ELi toimimise lepingu artikli 322 
kohaselt vastu võetud eeskirjades on 
käsitletud ka liidu eelarve kaitsmist juhul, 
kui liikmesriikides ja kolmandates riikides 
esineb üldisi puudusi õigusriigi toimimises, 
sest õigusriigi põhimõtte austamine on 
usaldusväärse finantsjuhtimise ja 
tulemusliku ELi-poolse rahastamise alus.

Or. en

Selgitus

Usaldusfondide parlamentaarse kontrolli ja järelevalve puudumise problemaatikat ei ole 
varem käsitletud. Usaldusfondid rahastamisvahendina ei vasta läbipaistvuse ja 
parlamentaarse kontrolli/järelevalve tingimustele.

Muudatusettepanek 537
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Käesoleva määruse suhtes tuleks 
kohaldada horisontaalseid finantseeskirju, 
mille Euroopa Parlament ja nõukogu on 
vastu võtnud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 322 kohaselt. Need eeskirjad 
on sätestatud finantsmääruses ja nendega 
määratakse eelkõige kindlaks toetuste, 
hangete, auhindade, eelarve kaudse 
täitmise, finantsabi, eelarvetoetuste, 
usaldusfondide, rahastamisvahendite ja 
eelarveliste tagatiste kaudu eelarve 
koostamise ja täitmise kord, ning nähakse 
ette finantshalduses osalejate vastutuse 
kontroll. ELi toimimise lepingu artikli 322 
kohaselt vastu võetud eeskirjades on 
käsitletud ka liidu eelarve kaitsmist juhul, 
kui liikmesriikides ja kolmandates riikides 
esineb üldisi puudusi õigusriigi toimimises, 
sest õigusriigi põhimõtte austamine on 
usaldusväärse finantsjuhtimise ja 
tulemusliku ELi-poolse rahastamise alus.

(31) Käesoleva määruse suhtes tuleks 
kohaldada horisontaalseid finantseeskirju, 
mille Euroopa Parlament ja nõukogu on 
vastu võtnud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 322 kohaselt. Need eeskirjad 
on sätestatud finantsmääruses ja nendega 
määratakse eelkõige kindlaks toetuste, 
hangete, auhindade, eelarve kaudse 
täitmise, finantsabi, eelarvetoetuste, 
rahastamisvahendite ja eelarveliste 
tagatiste kaudu eelarve koostamise ja 
täitmise kord, ning nähakse ette 
finantshalduses osalejate vastutuse 
kontroll. ELi toimimise lepingu artikli 322 
kohaselt vastu võetud eeskirjades on 
käsitletud ka liidu eelarve kaitsmist juhul, 
kui liikmesriikides ja kolmandates riikides 
esineb üldisi puudusi õigusriigi toimimises, 
sest õigusriigi põhimõtte austamine on 
usaldusväärse finantsjuhtimise ja 
tulemusliku ELi-poolse rahastamise alus.

Or. en

Muudatusettepanek 538
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) Käesoleva määruse laia ulatuse ja 
reguleerimisala tõttu ning sidususe 
tagamiseks põhimõtete, eesmärkide ja 
kulutuste vahel nii käesoleva määruse kui 
ka muude välistegevuse 
rahastamisvahendite vahel, nagu IPA III 
määrus, peaks komisjoni ja Euroopa 
välisteenistuse asjaomastel osakondadel 
põhinev horisontaalne juhtrühm, mida 
juhib liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja või 
kõnealuse ameti esindaja, vastutama 
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poliitika, programmide, eesmärkide ja 
meetmete juhtimise, koordineerimise ja 
haldamise eest käesoleva määruse alusel, 
et tagada ELi välistegevuse rahastamise 
järjepidevus, tõhusus, läbipaistvus ja 
aruandluskohustus.

Or. en

Muudatusettepanek 539
Michael Gahler, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Käesoleva määrusega ette nähtud 
rahastamisliikide ja eelarve täitmise viiside 
valikul tuleks lähtuda nende võimest 
saavutada meetmete erieesmärke ja 
tulemusi, võttes eelkõige arvesse 
kontrollidega seotud kulusid, 
halduskoormust ja eeldatavat nõuete 
täitmata jätmisega seotud riski. Muu hulgas 
tuleks kaaluda kindlasummalisi makseid, 
kindlamääralisi makseid ja ühikuhindu, 
samuti kuludega sidumata rahalisi 
vahendeid, millele on osutatud 
finantsmääruse artikli 125 lõikes 1.

(32) Käesoleva määrusega ette nähtud 
rahastamisliikide ja eelarve täitmise viiside 
valikul tuleks lähtuda partneri vajadustest, 
eelistustest, konkreetsetest olukordadest, 
nende asjakohasusest, kestlikkusest ja
nende võimest järgida arengu tõhususe 
põhimõtteid, saavutada meetmete 
erieesmärke ja tulemusi, võttes eelkõige 
arvesse kontrollidega seotud kulusid, 
halduskoormust ja eeldatavat nõuete 
täitmata jätmisega seotud riski. Muu hulgas 
tuleks kaaluda kindlasummalisi makseid, 
kindlamääralisi makseid ja ühikuhindu, 
samuti kuludega sidumata rahalisi 
vahendeid, millele on osutatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 
Euratom) 2018/10461a(edaspidi 
„finantsmäärus“) artikli 125 lõikes 1. 
Euroopa demokraatia rahastu rolli 
Euroopa institutsioonidelt volitused 
saanud fondina demokraatia, 
kodanikuühiskonna ja inimõiguste 
toetamiseks kogu maailmas tuleks 
käesoleva määruse alusel tugevdada ja 
suurendada. Euroopa demokraatia 
rahastule tuleks anda haldusalane 
paindlikkus ja rahalised võimalused 
maksta sihtotstarbelisi toetusi Euroopa 
naabruses asuvatele ja Euroopa 
naabruspoliitika rakendamise eest 
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seisvatele kodanikuühiskonna osalejatele 
– eelkõige kui see puudutab demokraatia, 
inimõiguste, vabade valimiste ja õigusriigi 
arengut, nagu viidatud käesoleva määruse 
artiklites 17 ja 18.

Or. en

Muudatusettepanek 540
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Käesoleva määrusega ette nähtud 
rahastamisliikide ja eelarve täitmise viiside 
valikul tuleks lähtuda nende võimest 
saavutada meetmete erieesmärke ja 
tulemusi, võttes eelkõige arvesse 
kontrollidega seotud kulusid, 
halduskoormust ja eeldatavat nõuete 
täitmata jätmisega seotud riski. Muu hulgas 
tuleks kaaluda kindlasummalisi makseid, 
kindlamääralisi makseid ja ühikuhindu, 
samuti kuludega sidumata rahalisi 
vahendeid, millele on osutatud 
finantsmääruse artikli 125 lõikes 1.

(32) Käesoleva määrusega ette nähtud 
rahastamisliikide ja eelarve täitmise viiside 
valikul tuleks lähtuda nende võimest 
saavutada täpsustatud eesmärke ja neile 
vastavaid meetmeid, praktilisusest, 
võimest saavutada tulemusi ning 
kõnealuse partnerriigi või organisatsiooni 
olukorrast, võttes eelkõige arvesse 
kontrollidega seotud kulusid, 
halduskoormust ja eeldatavat nõuete 
täitmata jätmisega seotud riski. Muu hulgas 
tuleks kaaluda kindlasummalisi makseid, 
kindlamääralisi makseid ja ühikuhindu, 
samuti kuludega sidumata rahalisi 
vahendeid, millele on osutatud 
finantsmääruse artikli 125 lõikes 1.

Or. en

Muudatusettepanek 541
Charles Tannock, Eleni Theocharous
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Uus Euroopa Kestliku Arengu (33) Uus Euroopa Kestliku Arengu 
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Fond+ (edaspidi „EFSD+“) peaks eelmise 
fondi (EFSD)70 edukal eeskujul toimima 
ühtse rahastamispaketina, millega 
üleilmselt pakkuda toetuste, eelarveliste 
tagatiste ja rahastamisvahendite kaudu 
rahastamissuutlikkust. EFSD+ peaks olema 
välisinvesteeringute kavale toeks ja 
ühendama välistegevuse tagatiste alla 
kuuluvad segarahastamis- ja eelarveliste 
tagatiste toimingud, sealhulgas need, mis 
hõlmavad riigiriske seoses 
laenutehingutega, mida varem tehti 
välislaenude andmiseks Euroopa 
Investeerimispangale antud volituse 
raames. Talle aluslepingutega usaldatud 
rolli ja viimastel aastakümnetel liidu 
poliitika toetamisel saadud kogemusi 
arvestades peaks Euroopa 
Investeerimispank olema ka edaspidi 
komisjoni jaoks välistegevuse tagatise 
raames meetmete elluviimisel parim 
partner.

Fond+ (edaspidi „EFSD+“) peaks eelmise 
fondi (EFSD)70 edukal eeskujul toimima 
ühtse rahastamispaketina, millega 
üleilmselt pakkuda toetuste, eelarveliste 
tagatiste ja rahastamisvahendite kaudu 
rahastamissuutlikkust. EFSD+ peaks olema 
välisinvesteeringute kavale toeks ja 
ühendama välistegevuse tagatiste alla 
kuuluvad segarahastamis- ja eelarveliste 
tagatiste toimingud, sealhulgas need, mis 
hõlmavad riigiriske seoses 
laenutehingutega, mida varem tehti 
välislaenude andmiseks Euroopa 
Investeerimispangale antud volituse 
raames. Talle aluslepingutega usaldatud 
rolli ja viimastel aastakümnetel liidu 
poliitika toetamisel saadud kogemusi 
arvestades peaks Euroopa 
Investeerimispank olema ka edaspidi 
komisjoni jaoks välistegevuse tagatise 
raames meetmete elluviimisel parim 
partner ning talle tuleb jätkuvalt tagada 
roll ELi välistegevuse rahastamisel 
uuendatud välislaenude andmise volitus+ 
kaudu.

_________________ _________________

70 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
septembri 2017. aasta määrus (EL) 
2017/1601, millega luuakse Euroopa 
Kestliku Arengu Fond (EFSD), EFSD 
tagatis ja EFSD tagatisfond.

70 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. septembri 2017. aasta määrus 
(EL) 2017/1601, millega luuakse Euroopa 
Kestliku Arengu Fond (EFSD), EFSD 
tagatis ja EFSD tagatisfond.

Or. en

Muudatusettepanek 542
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Uus Euroopa Kestliku Arengu 
Fond+ (edaspidi „EFSD+“) peaks eelmise 
fondi (EFSD)70 edukal eeskujul toimima 
ühtse rahastamispaketina, millega 

(33) Uus Euroopa Kestliku Arengu 
Fond+ (edaspidi „EFSD+“) peaks eelmise 
fondi (EFSD)70 eeskujul toimima ühtse 
rahastamispaketina, millega üleilmselt 
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üleilmselt pakkuda toetuste, eelarveliste 
tagatiste ja rahastamisvahendite kaudu 
rahastamissuutlikkust. EFSD+ peaks olema 
välisinvesteeringute kavale toeks ja 
ühendama välistegevuse tagatiste alla 
kuuluvad segarahastamis- ja eelarveliste 
tagatiste toimingud, sealhulgas need, mis 
hõlmavad riigiriske seoses 
laenutehingutega, mida varem tehti 
välislaenude andmiseks Euroopa 
Investeerimispangale antud volituse 
raames. Talle aluslepingutega usaldatud 
rolli ja viimastel aastakümnetel liidu 
poliitika toetamisel saadud kogemusi 
arvestades peaks Euroopa 
Investeerimispank olema ka edaspidi 
komisjoni jaoks välistegevuse tagatise 
raames meetmete elluviimisel parim 
partner.

pakkuda toetuste, eelarveliste tagatiste ja 
rahastamisvahendite kaudu 
rahastamissuutlikkust. EFSD+ peaks olema 
välisinvesteeringute kavale toeks ja 
ühendama välistegevuse tagatiste alla 
kuuluvad segarahastamis- ja eelarveliste 
tagatiste toimingud, sealhulgas need, mis 
hõlmavad riigiriske seoses 
laenutehingutega, mida varem tehti 
välislaenude andmiseks Euroopa 
Investeerimispangale antud volituse 
raames. Talle aluslepingutega usaldatud 
rolli ja viimastel aastakümnetel liidu 
poliitika toetamisel saadud kogemusi 
arvestades peaks Euroopa 
Investeerimispank olema ka edaspidi 
komisjoni jaoks välistegevuse tagatise 
raames meetmete elluviimisel parim 
partner.

_________________ _________________

70 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. septembri 2017. aasta määrus 
(EL) 2017/1601, millega luuakse Euroopa 
Kestliku Arengu Fond (EFSD), EFSD 
tagatis ja EFSD tagatisfond.

70 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. septembri 2017. aasta määrus 
(EL) 2017/1601, millega luuakse Euroopa 
Kestliku Arengu Fond (EFSD), EFSD 
tagatis ja EFSD tagatisfond.

Or. en

Selgitus

Me ei tea, kas EFSD on olnud edukas ja kas ta on saavutanud kõik eesmärgid, mille eest 
parlament võitles, sest selle rakendamine on alles alanud.

Muudatusettepanek 543
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) EFSD+ eesmärk peaks olema 
toetada investeerimist kui kestliku arengu 
eesmärkide saavutamise vahendit, millega 
soodustada kestlikku ja kaasavat 
majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning 

(34) EFSD+ eesmärk peaks olema 
toetada investeerimist kui kestliku arengu 
eesmärkide saavutamise vahendit, millega 
soodustada kestlikku ja kaasavat
majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning 
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edendada partnerriikide sotsiaal-
majanduslikku vastupanuvõimet, 
keskendudes eelkõige vaesuse kaotamisele, 
jätkusuutlikule ja kaasavale 
majanduskasvule, inimväärsete töökohtade 
loomisele, majanduslikele võimalustele, 
oskustele ja ettevõtlusele, 
sotsiaalmajanduslikele sektoritele, mikro-, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele ning ebaseadusliku rände 
konkreetsete sotsiaal-majanduslike 
algpõhjustega tegelemisele, kooskõlas 
asjakohaste ettenähtud 
programmdokumentidega. Eritähelepanu 
tuleks pöörata riikidele, kus on ebastabiilne 
olukord või konflikt, vähim arenenud 
riikidele või suure võlakoormusega 
vaestele riikidele.

edendada partnerriikide sotsiaal-
majanduslikku vastupanuvõimet, 
keskendudes eelkõige vaesuse kaotamisele, 
jätkusuutlikule ja kaasavale 
majanduskasvule, inimväärsete töökohtade 
loomisele, majanduslikele võimalustele, 
oskustele ja ettevõtlusele, 
sotsiaalmajanduslikele sektoritele, mikro-, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele ning ebaseadusliku rände 
konkreetsete sotsiaal-majanduslike 
algpõhjustega tegelemisele, kooskõlas 
asjakohaste ettenähtud 
programmdokumentidega. EFSD+ peaks 
julgustama tulundus-
/mittetulunduspartnerlusi kui vahendit 
suunata erasektori potentsiaali ja 
investeeringuid kestliku arengu ja vaesuse 
kaotamise poole. Kodanikuühiskonna 
organisatsioonide strateegilist kaasatust 
tuleks edendada projekti elutsükli kõigis 
etappides, sealhulgas projekti 
rakendamisel. Liikmesriikide tasandil 
liidu delegatsioonid peaksid osalema 
ettevõtete ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonide vahelistel kohtumistel, 
kuna nende kahe osapoole koostöö võib 
olla keskse tähtsusega sihipäraste 
lahenduste leidmiseks kogukonna 
majandus- või sotsiaalarengu 
edendamise, töökohtade loomise, 
inimväärse töö tagamise, sotsiaalsetele 
ettevõtetele, mikro-, väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele uute ärivõimaluste 
pakkumise jaoks. Eritähelepanu tuleks 
pöörata riikidele, kus on ebastabiilne 
olukord või konflikt, vähim arenenud 
riikidele või suure võlakoormusega 
vaestele riikidele.

Or. it

Selgitus

Koostöö kodanikuühiskonnaga ja valitsusväliste organisatsioonide kaasamine kõigisse 
projekti etappidesse on hädavajalik majanduslike ja sotsiaalsete eesmärkide saavutamiseks.
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Muudatusettepanek 544
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) EFSD+ eesmärk peaks olema 
toetada investeerimist kui kestliku arengu 
eesmärkide saavutamise vahendit, millega 
soodustada kestlikku ja kaasavat 
majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning 
edendada partnerriikide sotsiaal-
majanduslikku vastupanuvõimet, 
keskendudes eelkõige vaesuse kaotamisele, 
jätkusuutlikule ja kaasavale 
majanduskasvule, inimväärsete töökohtade 
loomisele, majanduslikele võimalustele, 
oskustele ja ettevõtlusele, 
sotsiaalmajanduslikele sektoritele, mikro-, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele ning ebaseadusliku rände
konkreetsete sotsiaal-majanduslike 
algpõhjustega tegelemisele, kooskõlas 
asjakohaste ettenähtud 
programmdokumentidega. Eritähelepanu 
tuleks pöörata riikidele, kus on ebastabiilne 
olukord või konflikt, vähim arenenud 
riikidele või suure võlakoormusega 
vaestele riikidele.

(34) EFSD+ eesmärk peaks olema 
toetada investeerimist kui kestliku arengu 
eesmärkide saavutamise vahendit, millega 
soodustada kestlikku ja kaasavat 
majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning 
edendada partnerriikide sotsiaal-
majanduslikku vastupanuvõimet, 
keskendudes eelkõige vaesuse kaotamisele, 
rahumeelsete, õiglaste ja kaasavate 
ühiskondade edendamisele, 
jätkusuutlikule ja kaasavale 
majanduskasvule, kliimamuutustega 
võitlemisele nende tagajärgede 
leevendamise ja nendega kohanemise 
abil, võitlusele keskkonnaseisundi 
halvenemisega, inimväärsete töökohtade 
loomisele, majanduslikele võimalustele, 
oskustele ja ettevõtlusele, 
sotsiaalmajanduslikele sektoritele, 
kooperatiividele, mikro-, väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele ning 
järelikult sundrände ja sunniviisilise 
ümberasustamise konkreetsete sotsiaal-
majanduslike algpõhjustega tegelemisele, 
kooskõlas asjakohaste ettenähtud 
programmdokumentidega. Eritähelepanu 
tuleks pöörata riikidele, kus on ebastabiilne
olukord või konflikt, vähim arenenud 
riikidele või suure võlakoormusega 
vaestele riikidele. Investeeringud peaksid 
põhinema konfliktide analüüsil, 
keskendumisel konflikti algpõhjustele, 
ebastabiilsel olukorral, edendades 
maksimaalselt rahu kindlustamist ja 
minimeerides konfliktide süvendamise 
ohtu.

Or. en
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Muudatusettepanek 545
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) EFSD+ eesmärk peaks olema 
toetada investeerimist kui kestliku arengu 
eesmärkide saavutamise vahendit, millega 
soodustada kestlikku ja kaasavat 
majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning 
edendada partnerriikide sotsiaal-
majanduslikku vastupanuvõimet, 
keskendudes eelkõige vaesuse kaotamisele, 
jätkusuutlikule ja kaasavale 
majanduskasvule, inimväärsete töökohtade 
loomisele, majanduslikele võimalustele, 
oskustele ja ettevõtlusele, 
sotsiaalmajanduslikele sektoritele, mikro-, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele ning ebaseadusliku rände 
konkreetsete sotsiaal-majanduslike 
algpõhjustega tegelemisele, kooskõlas 
asjakohaste ettenähtud 
programmdokumentidega. Eritähelepanu 
tuleks pöörata riikidele, kus on ebastabiilne 
olukord või konflikt, vähim arenenud 
riikidele või suure võlakoormusega 
vaestele riikidele.

(34) EFSD+ eesmärk peaks olema 
toetada investeerimist kui kestliku arengu 
eesmärkide saavutamise vahendit, millega 
soodustada kestlikku ja kaasavat 
majanduslikku, kultuurilist ja sotsiaalset 
arengut ning edendada partnerriikide 
sotsiaal-majanduslikku vastupanuvõimet, 
keskendudes eelkõige vaesuse kaotamisele, 
kaasava ja võrdsetel võimalustel põhineva 
kvaliteetse hariduse edendamisele, 
haridus- ja kultuuristruktuuride 
tugevdamisele, jätkusuutlikule ja kaasavale 
majanduskasvule, inimväärsete töökohtade 
loomisele, majanduslikele võimalustele, 
oskustele ja ettevõtlusele, 
sotsiaalmajanduslikele sektoritele, mikro-, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele ning ebaseadusliku rände 
konkreetsete sotsiaal-majanduslike 
algpõhjustega tegelemisele, kooskõlas 
asjakohaste ettenähtud 
programmdokumentidega. Eritähelepanu 
tuleks pöörata riikidele, kus on ebastabiilne 
olukord või konflikt, vähim arenenud 
riikidele või suure võlakoormusega 
vaestele riikidele.

Or. en

Muudatusettepanek 546
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) EFSD+ eesmärk peaks olema 
toetada investeerimist kui kestliku arengu 

(34) EFSD+ eesmärk peaks olema 
toetada investeerimist kui kestliku arengu 
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eesmärkide saavutamise vahendit, millega 
soodustada kestlikku ja kaasavat 
majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning 
edendada partnerriikide sotsiaal-
majanduslikku vastupanuvõimet, 
keskendudes eelkõige vaesuse kaotamisele, 
jätkusuutlikule ja kaasavale 
majanduskasvule, inimväärsete töökohtade 
loomisele, majanduslikele võimalustele, 
oskustele ja ettevõtlusele, 
sotsiaalmajanduslikele sektoritele, mikro-, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele ning ebaseadusliku rände 
konkreetsete sotsiaal-majanduslike 
algpõhjustega tegelemisele, kooskõlas 
asjakohaste ettenähtud 
programmdokumentidega. Eritähelepanu 
tuleks pöörata riikidele, kus on ebastabiilne 
olukord või konflikt, vähim arenenud 
riikidele või suure võlakoormusega 
vaestele riikidele.

eesmärkide saavutamise vahendit, millega 
soodustada kestlikku ja kaasavat 
majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning 
edendada partnerriikide sotsiaal-
majanduslikku vastupanuvõimet, 
keskendudes eelkõige vaesuse kaotamisele, 
jätkusuutlikule ja kaasavale 
majanduskasvule, inimväärsete töökohtade 
loomisele, majanduslikele võimalustele, 
oskustele ja ettevõtlusele, 
industrialiseerimisele,
sotsiaalmajanduslikele sektoritele, mikro-, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele, ebaseadusliku rände ja 
sundrände konkreetsete sotsiaal-
majanduslike algpõhjustega tegelemisele 
ning õigusriigi ja inimõiguste 
tõhustamisele, kooskõlas asjakohaste 
ettenähtud programmdokumentidega. 
Eritähelepanu tuleks pöörata riikidele, kus 
on ebastabiilne olukord või konflikt, vähim 
arenenud riikidele või suure 
võlakoormusega vaestele riikidele.

Or. fr

Muudatusettepanek 547
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) EFSD+ eesmärk peaks olema 
toetada investeerimist kui kestliku arengu 
eesmärkide saavutamise vahendit, millega 
soodustada kestlikku ja kaasavat 
majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning 
edendada partnerriikide sotsiaal-
majanduslikku vastupanuvõimet, 
keskendudes eelkõige vaesuse kaotamisele, 
jätkusuutlikule ja kaasavale 
majanduskasvule, inimväärsete töökohtade 
loomisele, majanduslikele võimalustele, 
oskustele ja ettevõtlusele, 
sotsiaalmajanduslikele sektoritele, mikro-, 

(34) EFSD+ eesmärk peaks olema 
toetada investeerimist kui kestliku arengu 
eesmärkide saavutamise vahendit, millega 
soodustada kestlikku ja kaasavat 
majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning 
edendada partnerriikide sotsiaal-
majanduslikku vastupanuvõimet, 
keskendudes eelkõige vaesuse kaotamisele, 
jätkusuutlikule ja kaasavale 
majanduskasvule, inimväärsete töökohtade 
loomisele, majanduslikele võimalustele, 
oskustele ja ettevõtlusele, 
sotsiaalmajanduslikele sektoritele, mikro-, 
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väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele ning ebaseadusliku rände 
konkreetsete sotsiaal-majanduslike 
algpõhjustega tegelemisele, kooskõlas 
asjakohaste ettenähtud 
programmdokumentidega. Eritähelepanu 
tuleks pöörata riikidele, kus on ebastabiilne 
olukord või konflikt, vähim arenenud 
riikidele või suure võlakoormusega 
vaestele riikidele.

väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele ning demokraatiale, 
inimõigustele ja õigusriigi põhimõttele, 
mille puudumine tingib sageli
ebaseadusliku rände sotsiaal-
majanduslikud algpõhjused, kooskõlas 
asjakohaste ettenähtud 
programmdokumentidega. Eritähelepanu 
tuleks pöörata riikidele, kus on ebastabiilne 
olukord või konflikt, vähim arenenud 
riikidele või suure võlakoormusega 
vaestele riikidele.

Or. en

Muudatusettepanek 548
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) EFSD+ peaks maksimeerima 
rahastuse täiendavust, tegelema turutõrgete 
ja investeerimisolukordadega, mis ei ole 
optimaalsed, pakkuma uuenduslikke 
tooteid ja kaasama erasektori vahendeid. 
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 
aruandekohustusele ning riskide ja kulude 
jagamisele. EFSD+ peaks toimima ühtse 
kontaktpunktina, kuhu saavad 
rahastamisettepanekuid esitada 
finantseerimisasutused ja muud avaliku ja 
erasektori investorid, ning pakkuma 
erinevat laadi rahalist toetust 
rahastamiskõlblikele investeeringutele.

(35) EFSD+ peaks maksimeerima 
rahastuse täiendavust, tegelema turutõrgete 
ja investeerimisolukordadega, mis ei ole 
optimaalsed, pakkuma uuenduslikke 
tooteid ja kaasama erasektori vahendeid, et 
suurendada erasektori rahastuse panust 
kestlikku arengusse. 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 
aruandekohustusele ning riskide ja kulude 
jagamisele. EFSD+ peaks toimima ühtse 
kontaktpunktina, kuhu saavad 
rahastamisettepanekuid esitada 
finantseerimisasutused ja muud avaliku ja 
erasektori investorid, ning pakkuma 
erinevat laadi rahalist toetust 
rahastamiskõlblikele investeeringutele.
Selleks, et suurendada oma panust 
kestliku arengu tegevuskavasse 2030, 
peaks EFSD+ lisama oma eelkäija poolt 
juba ette nähtud viiele 
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investeerimissuunale uue suuna 
inimarengusse.

Or. it

Selgitus

Inimareng, mis viitab eelkõige tervishoiu, hariduse ja kultuuriga seotud põhiteenustele, tuleb 
selle tähtsust arvestades lisada uue investeerimissuunana Euroopa Kestliku Arengu Fondi.

Muudatusettepanek 549
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) EFSD+ peaks maksimeerima 
rahastuse täiendavust, tegelema turutõrgete 
ja investeerimisolukordadega, mis ei ole 
optimaalsed, pakkuma uuenduslikke 
tooteid ja kaasama erasektori vahendeid. 
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 
aruandekohustusele ning riskide ja kulude 
jagamisele. EFSD+ peaks toimima ühtse 
kontaktpunktina, kuhu saavad 
rahastamisettepanekuid esitada 
finantseerimisasutused ja muud avaliku ja 
erasektori investorid, ning pakkuma 
erinevat laadi rahalist toetust 
rahastamiskõlblikele investeeringutele.

(35) EFSD+ peaks maksimeerima 
rahastuse täiendavust, tegelema turutõrgete 
ja investeerimisolukordadega, mis ei ole 
optimaalsed, pakkuma uuenduslikke 
tooteid ja kaasama erasektori vahendeid, et 
optimeerida erakapitali panust kohalikku 
kestlikku arengusse. Erasektori kaasamisel 
EFSD+ kaudu toimuvasse liidu koostöösse 
partnerriikidega peaks olema arengule 
täiendav ja mõõdetav mõju, austades 
seejuures täielikult keskkonna-, kohalike 
kogukondade õigusi ja toimetulekut ning
ilma et see moonutaks kohalikku turgu ja 
konkureeriks ebaõiglaselt kohalike 
ettevõtjatega. See peaks olema kulutõhus, 
tuginema vastastikusele 
aruandekohustusele ning riskide ja kulude 
jagamisele. EFSD+ peaks toimima ühtse 
kontaktpunktina, kuhu saavad 
rahastamisettepanekuid esitada 
finantseerimisasutused ja muud avaliku ja 
erasektori investorid, ning pakkuma 
erinevat laadi rahalist toetust 
rahastamiskõlblikele investeeringutele.

Or. en
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Muudatusettepanek 550
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Välistegevuse tagatist luues tuleks 
aluseks võtta olemasolev EFSD tagatis ja 
välistegevuse tagatisfond. Välistegevuse 
tagatisega tuleks toetada EFSD+ meetmeid, 
mis on seotud eelarveliste tagatiste, 
makromajandusliku finantsabi ja nõukogu 
otsuse 77/270/Euratom71 alusel 
kolmandatele riikidele antud laenudega. 
Kõnealuseid meetmeid tuleks toetada 
käesoleva määruse ja lisaks määruse (EL) 
nr.../... (IPA III) ja määruse (EL) nr …/… 
(Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahend) 
kohaste assigneeringutega, millest tuleks 
katta ka vastavalt makromajandusliku 
finantsabi laenudest tulenevad eraldised ja 
kohustused ning Euroopa tuumaohutuse 
rahastamisvahendi määruse artikli 10 
lõikes 2 osutatud kolmandatele riikidele 
antavad laenud. EFSD+ meetmete 
rahastamisel tuleks eelistada 
rahastamisprojekte, millel on suur mõju 
töökohtade loomisele ning mille kulude ja 
tulude suhe suurendab investeeringute 
kestlikkust. Välistegevuse tagatisega 
toetavate meetmetega peaks vajaduse 
kohaselt ja kooskõlas parema õigusloome 
nõuetega kaasnema põhjalik keskkonna-, 
finants- ja sotsiaalsete aspektide 
eelhindamine. Välistegevuse tagatist ei 
tohiks kasutada oluliste avalike teenuste 
osutamiseks, sest sellised teenused peavad 
jääma valitsuse vastutada.

(36) Välistegevuse tagatist luues tuleks 
aluseks võtta olemasolev EFSD tagatis ja 
välistegevuse tagatisfond. Välistegevuse 
tagatisega tuleks toetada EFSD+ meetmeid, 
mis on seotud eelarveliste tagatiste, 
makromajandusliku finantsabi ja nõukogu 
otsuse 77/270/Euratom71 alusel 
kolmandatele riikidele antud laenudega. 
Kõnealuseid meetmeid tuleks toetada 
käesoleva määruse ja lisaks määruse (EL) 
nr.../... (IPA III) ja määruse (EL) nr …/… 
(Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahend) 
kohaste assigneeringutega, millest tuleks 
katta ka vastavalt makromajandusliku 
finantsabi laenudest tulenevad eraldised ja 
kohustused ning Euroopa tuumaohutuse 
rahastamisvahendi määruse artikli 10 
lõikes 2 osutatud kolmandatele riikidele 
antavad laenud. EFSD+ meetmete 
rahastamisel tuleks eelistada 
rahastamisprojekte, millel on suur mõju 
töökohtade ja toimetulekuvõimaluste
loomisele ning mille kulude ja tulude suhe 
suurendab investeeringute kestlikkust ja 
mis tagavad suurimal võimalikul määral 
jätkusuutlikkuse ning pikaajalise 
arengumõju kohaliku omandi kaudu. 
Välistegevuse tagatisega toetavate 
meetmetega peaks kooskõlas parema 
õigusloome nõuetega kaasnema põhjalik 
keskkonna-, finants- ja sotsiaalsete 
aspektide eelhindamine, sealhulgas mõju 
mõjutatud kogukondade inimõigustele ja 
toimetulekule ning mõju ebavõrdsusele ja 
nendega tegelemise viiside 
kindlaksmääramine ja arvestades 
asjakohaselt vaba, eelneva ja teadliku 
nõusoleku põhimõtet maaga seotud 
investeeringutest mõjutatud 
kogukondades. Välistegevuse tagatist ei 
tohiks kasutada oluliste avalike teenuste 
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erastamiseks ega nende osutamise 
kahjustamiseks, sest sellised teenused 
peavad jääma valitsuse vastutada.

_________________ _________________

71 Nõukogu 29. märtsi 1977. aasta otsus 
77/270/Euratom, millega volitatakse 
komisjoni väljastama Euratomi laene, et 
aidata kaasa tuumaelektrijaamade 
rahastamisele (EÜT L 88, 6.4.1977, lk 9).

71 Nõukogu 29. märtsi 1977. aasta 
otsus 77/270/Euratom, millega volitatakse 
komisjoni väljastama Euratomi laene, et 
aidata kaasa tuumaelektrijaamade 
rahastamisele (EÜT L 88, 6.4.1977, lk 9).

Or. en

Muudatusettepanek 551
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Välistegevuse tagatist luues tuleks 
aluseks võtta olemasolev EFSD tagatis ja 
välistegevuse tagatisfond. Välistegevuse 
tagatisega tuleks toetada EFSD+ meetmeid, 
mis on seotud eelarveliste tagatiste, 
makromajandusliku finantsabi ja nõukogu 
otsuse 77/270/Euratom71 alusel 
kolmandatele riikidele antud laenudega. 
Kõnealuseid meetmeid tuleks toetada 
käesoleva määruse ja lisaks määruse (EL) 
nr.../... (IPA III) ja määruse (EL) nr …/… 
(Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahend) 
kohaste assigneeringutega, millest tuleks 
katta ka vastavalt makromajandusliku 
finantsabi laenudest tulenevad eraldised ja 
kohustused ning Euroopa tuumaohutuse 
rahastamisvahendi määruse artikli 10 
lõikes 2 osutatud kolmandatele riikidele 
antavad laenud. EFSD+ meetmete 
rahastamisel tuleks eelistada 
rahastamisprojekte, millel on suur mõju 
töökohtade loomisele ning mille kulude ja 
tulude suhe suurendab investeeringute 
kestlikkust. Välistegevuse tagatisega 
toetavate meetmetega peaks vajaduse 
kohaselt ja kooskõlas parema õigusloome 

(36) Välistegevuse tagatist luues tuleks 
aluseks võtta olemasolev EFSD tagatis ja 
välistegevuse tagatisfond. Välistegevuse 
tagatisega tuleks toetada EFSD+ meetmeid, 
mis on seotud eelarveliste tagatiste, 
makromajandusliku finantsabi ja nõukogu 
otsuse 77/270/Euratom71 alusel 
kolmandatele riikidele antud laenudega. 
Kõnealuseid meetmeid tuleks toetada 
käesoleva määruse ja lisaks määruse (EL) 
nr.../... (IPA III) ja määruse (EL) nr …/… 
(Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahend) 
kohaste assigneeringutega, millest tuleks 
katta ka vastavalt makromajandusliku 
finantsabi laenudest tulenevad eraldised ja 
kohustused ning Euroopa tuumaohutuse 
rahastamisvahendi määruse artikli 10 
lõikes 2 osutatud kolmandatele riikidele 
antavad laenud. EFSD+ meetmete 
rahastamisel tuleks eelistada 
rahastamisprojekte, millel on suur mõju 
inimväärsete töökohtade ja
toimetulekuvõimaluste loomisele ning 
mille kulude ja tulude suhe suurendab 
investeeringute kestlikkust. Välistegevuse 
tagatisega toetavate meetmetega peaks 
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nõuetega kaasnema põhjalik keskkonna-, 
finants- ja sotsiaalsete aspektide 
eelhindamine. Välistegevuse tagatist ei 
tohiks kasutada oluliste avalike teenuste 
osutamiseks, sest sellised teenused peavad 
jääma valitsuse vastutada.

vajaduse kohaselt kooskõlas parema 
õigusloome nõuetega kaasnema põhjalik 
keskkonna-, finants- ja sotsiaalsete 
aspektide eelhindamine, sealhulgas mõju 
mõjutatud kogukondade õigustele ja 
toimetulekule ning arvestades 
asjakohaselt vaba, eelneva ja teadliku 
nõusoleku põhimõtet maaga seotud 
investeeringutest mõjutatud 
kogukondades. Mõju järelhinnangutega 
tuleks mõõta EFSD+ toimingute 
arengumõju. Välistegevuse tagatist ei 
tohiks kasutada oluliste avalike teenuste 
osutamiseks, sest sellised teenused peavad 
jääma valitsuse vastutada.

_________________ _________________

71 Nõukogu 29. märtsi 1977. aasta 
otsus 77/270/Euratom, millega volitatakse 
komisjoni väljastama Euratomi laene, et 
aidata kaasa tuumaelektrijaamade 
rahastamisele (EÜT L 88, 6.4.1977, lk 9).

71 Nõukogu 29. märtsi 1977. aasta 
otsus 77/270/Euratom, millega volitatakse 
komisjoni väljastama Euratomi laene, et 
aidata kaasa tuumaelektrijaamade 
rahastamisele (EÜT L 88, 6.4.1977, lk 9).

Or. en

Muudatusettepanek 552
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge, 
Elly Schlein

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Välistegevuse tagatist luues tuleks 
aluseks võtta olemasolev EFSD tagatis ja 
välistegevuse tagatisfond. Välistegevuse 
tagatisega tuleks toetada EFSD+ meetmeid, 
mis on seotud eelarveliste tagatiste, 
makromajandusliku finantsabi ja nõukogu 
otsuse 77/270/Euratom71 alusel 
kolmandatele riikidele antud laenudega. 
Kõnealuseid meetmeid tuleks toetada 
käesoleva määruse ja lisaks määruse (EL) 
nr.../... (IPA III) ja määruse (EL) nr …/… 
(Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahend) 
kohaste assigneeringutega, millest tuleks 

(36) Välistegevuse tagatist luues tuleks 
aluseks võtta olemasolev EFSD tagatis ja 
välistegevuse tagatisfond. Välistegevuse 
tagatisega tuleks toetada EFSD+ meetmeid, 
mis on seotud eelarveliste tagatiste, 
makromajandusliku finantsabi ja nõukogu 
otsuse 77/270/Euratom71 alusel 
kolmandatele riikidele antud laenudega. 
Kõnealuseid meetmeid tuleks toetada 
käesoleva määruse ja lisaks määruse (EL) 
nr.../... (IPA III) ja määruse (EL) nr …/… 
(Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahend) 
kohaste assigneeringutega, millest tuleks 
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katta ka vastavalt makromajandusliku 
finantsabi laenudest tulenevad eraldised ja 
kohustused ning Euroopa tuumaohutuse 
rahastamisvahendi määruse artikli 10 
lõikes 2 osutatud kolmandatele riikidele 
antavad laenud. EFSD+ meetmete 
rahastamisel tuleks eelistada 
rahastamisprojekte, millel on suur mõju 
töökohtade loomisele ning mille kulude ja 
tulude suhe suurendab investeeringute 
kestlikkust. Välistegevuse tagatisega 
toetavate meetmetega peaks vajaduse 
kohaselt ja kooskõlas parema õigusloome 
nõuetega kaasnema põhjalik keskkonna-, 
finants- ja sotsiaalsete aspektide 
eelhindamine. Välistegevuse tagatist ei 
tohiks kasutada oluliste avalike teenuste 
osutamiseks, sest sellised teenused peavad 
jääma valitsuse vastutada.

katta ka vastavalt makromajandusliku 
finantsabi laenudest tulenevad eraldised ja 
kohustused ning Euroopa tuumaohutuse 
rahastamisvahendi määruse artikli 10 
lõikes 2 osutatud kolmandatele riikidele 
antavad laenud. EFSD+ meetmete 
rahastamisel tuleks eelistada 
rahastamisprojekte, millel on suur mõju 
töökohtade loomisele ning mille kulude ja 
tulude suhe suurendab investeeringute 
kestlikkust. Välistegevuse tagatisega 
toetavate meetmetega peaks vajaduse 
kohaselt ja kooskõlas parema õigusloome 
nõuetega kaasnema põhjalik keskkonna-, 
finants- ja sotsiaalsete aspektide 
eelhindamine. Välistegevuse tagatist ei 
tohiks kasutada oluliste avalike teenuste 
erastamiseks ega nende osutamise 
kahjustamiseks, sest sellised teenused 
peavad jääma valitsuse vastutada.

_________________ _________________

71 Nõukogu 29. märtsi 1977. aasta 
otsus 77/270/Euratom, millega volitatakse 
komisjoni väljastama Euratomi laene, et 
aidata kaasa tuumaelektrijaamade 
rahastamisele (EÜT L 88, 6.4.1977, lk 9).

71 Nõukogu 29. märtsi 1977. aasta 
otsus 77/270/Euratom, millega volitatakse 
komisjoni väljastama Euratomi laene, et 
aidata kaasa tuumaelektrijaamade 
rahastamisele (EÜT L 88, 6.4.1977, lk 9).

Or. en

Muudatusettepanek 553
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 a) Selleks et täita liidu poliitilisi 
kohustusi seoses kliimameetmete, 
taastuvenergia ja ressursitõhususega, 
tuleks vähemalt 50 % tagatise kaudu 
rahastatud vahendeid ette näha nende 
sektoritega seotud investeeringutele.

Or. en



PE632.090v01-00 122/164 AM\1172161ET.docx

ET

Muudatusettepanek 554
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Välistegevusi viiakse tihti ellu väga 
ebastabiilses keskkonnas, kus on vaja 
pidevalt ja kiirelt reageerida liidu partnerite 
vajaduste muutumisele ning üleilmsetele 
probleemidele, mis on seotud inimõiguste, 
demokraatia ja hea valitsemistava, 
julgeoleku ja stabiilsuse, kliimamuutuste ja 
keskkonna ning ookeanidega, samuti 
rändekriisi ja selle algpõhjustega. 
Prognoositavuse põhimõtte ühitamiseks 
vajadusega kiirelt reageerida uute
vajaduste tekkimisele tuleb kohandada 
programmide rahalist rakendamist. Selleks 
et suurendada ELi suutlikkust reageerida 
ettenägematutele vajadustele, tuleks 
Euroopa Arengufondiga saadud headele 
kogemustele tuginedes ette näha 
mittesihtotstarbelised summad, mida 
kasutada uute probleemide ja prioriteetide 
jaoks ette nähtud reservina. Nende 
kasutuselevõtt peaks lähtuma käesolevas 
määruses sätestatud korrast.

(39) Välistegevusi viiakse tihti ellu väga 
ebastabiilses keskkonnas, kus on vaja 
pidevalt ja kiirelt reageerida liidu partnerite 
vajaduste muutumisele ning üleilmsetele 
probleemidele, mis on seotud inimõiguste, 
demokraatia ja hea valitsemistava, 
julgeoleku ja stabiilsuse, kliimamuutuste ja 
keskkonna ning ookeanidega, samuti rände
algpõhjustega, nagu vaesus ja ebavõrdsus. 
Prognoositavuse põhimõtte ühitamiseks 
vajadusega kiirelt reageerida käesoleva 
määruse eesmärkides kajastamata 
vajaduste tekkimisele tuleb kohandada 
programmide rahalist rakendamist. Selleks 
et suurendada ELi suutlikkust reageerida 
vajadustele, mida ei ole käesolevas 
määruses kajastatud, tuleks Euroopa 
Arengufondiga saadud headele 
kogemustele tuginedes ette näha eelnevalt 
kindlaks määratud mittesihtotstarbelised 
summad, mida kasutada uute probleemide 
ja prioriteetide jaoks ette nähtud reservina. 
Nende kasutuselevõtt peaks lähtuma 
käesolevas määruses sätestatud korrast.

Or. en

Muudatusettepanek 555
Elly Schlein, Norbert Neuser

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Välistegevusi viiakse tihti ellu väga 
ebastabiilses keskkonnas, kus on vaja 

(39) Välistegevusi viiakse tihti ellu väga 
ebastabiilses keskkonnas, kus on vaja 
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pidevalt ja kiirelt reageerida liidu partnerite 
vajaduste muutumisele ning üleilmsetele 
probleemidele, mis on seotud inimõiguste, 
demokraatia ja hea valitsemistava, 
julgeoleku ja stabiilsuse, kliimamuutuste ja 
keskkonna ning ookeanidega, samuti 
rändekriisi ja selle algpõhjustega. 
Prognoositavuse põhimõtte ühitamiseks 
vajadusega kiirelt reageerida uute 
vajaduste tekkimisele tuleb kohandada 
programmide rahalist rakendamist. Selleks 
et suurendada ELi suutlikkust reageerida 
ettenägematutele vajadustele, tuleks 
Euroopa Arengufondiga saadud headele 
kogemustele tuginedes ette näha 
mittesihtotstarbelised summad, mida 
kasutada uute probleemide ja prioriteetide 
jaoks ette nähtud reservina. Nende 
kasutuselevõtt peaks lähtuma käesolevas 
määruses sätestatud korrast.

pidevalt ja kiirelt reageerida liidu partnerite 
vajaduste muutumisele ning üleilmsetele 
probleemidele, mis on seotud inimõiguste, 
demokraatia ja hea valitsemistava, 
julgeoleku ja stabiilsuse, kliimamuutuste ja 
keskkonna ning ookeanidega, samuti 
üleilmsest ümberasustamisest mõjutatute 
arvu suurenemise mõjuga eelkõige 
arengumaadele. Prognoositavuse 
põhimõtte ühitamiseks vajadusega kiirelt 
reageerida uute vajaduste tekkimisele tuleb 
kohandada programmide rahalist 
rakendamist. Selleks et suurendada ELi 
suutlikkust reageerida ettenägematutele 
vajadustele, tuleks Euroopa Arengufondiga 
saadud headele kogemustele tuginedes ette 
näha mittesihtotstarbelised summad, mida 
kasutada uute probleemide ja prioriteetide 
jaoks ette nähtud reservina. Nende 
kasutuselevõtt peaks lähtuma käesolevas 
määruses sätestatud korrast.

Or. en

Muudatusettepanek 556
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Välistegevusi viiakse tihti ellu väga 
ebastabiilses keskkonnas, kus on vaja 
pidevalt ja kiirelt reageerida liidu partnerite 
vajaduste muutumisele ning üleilmsetele 
probleemidele, mis on seotud inimõiguste, 
demokraatia ja hea valitsemistava, 
julgeoleku ja stabiilsuse, kliimamuutuste ja 
keskkonna ning ookeanidega, samuti 
rändekriisi ja selle algpõhjustega. 
Prognoositavuse põhimõtte ühitamiseks 
vajadusega kiirelt reageerida uute 
vajaduste tekkimisele tuleb kohandada 
programmide rahalist rakendamist. Selleks 
et suurendada ELi suutlikkust reageerida 
ettenägematutele vajadustele, tuleks 

(39) Välistegevusi viiakse tihti ellu väga 
ebastabiilses keskkonnas, kus on vaja 
pidevalt ja kiirelt reageerida liidu partnerite 
vajaduste muutumisele ning üleilmsetele 
probleemidele, mis on seotud inimõiguste, 
demokraatia ja hea valitsemistava, 
julgeoleku ja stabiilsuse, kliimamuutuste ja 
keskkonna ning ookeanidega, samuti 
üleilmsest ümberasustamisest mõjutatud 
inimeste suurema arvu tagajärgedega. 
Prognoositavuse põhimõtte ühitamiseks 
vajadusega kiirelt reageerida uute 
vajaduste tekkimisele tuleb kohandada 
programmide rahalist rakendamist. Selleks 
et suurendada ELi suutlikkust reageerida 
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Euroopa Arengufondiga saadud headele
kogemustele tuginedes ette näha 
mittesihtotstarbelised summad, mida 
kasutada uute probleemide ja prioriteetide 
jaoks ette nähtud reservina. Nende 
kasutuselevõtt peaks lähtuma käesolevas 
määruses sätestatud korrast.

ettenägematutele vajadustele, tuleks 
Euroopa Arengufondiga saadud 
kogemustele tuginedes ette näha 
mittesihtotstarbelised summad, mida 
kasutada uute probleemide ja prioriteetide 
jaoks ette nähtud reservina. Nende 
kasutuselevõtt peaks lähtuma käesolevas 
määruses sätestatud korrast.

Or. en

Muudatusettepanek 557
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Välistegevusi viiakse tihti ellu väga 
ebastabiilses keskkonnas, kus on vaja 
pidevalt ja kiirelt reageerida liidu partnerite 
vajaduste muutumisele ning üleilmsetele 
probleemidele, mis on seotud inimõiguste, 
demokraatia ja hea valitsemistava, 
julgeoleku ja stabiilsuse, kliimamuutuste ja 
keskkonna ning ookeanidega, samuti 
rändekriisi ja selle algpõhjustega. 
Prognoositavuse põhimõtte ühitamiseks 
vajadusega kiirelt reageerida uute 
vajaduste tekkimisele tuleb kohandada 
programmide rahalist rakendamist. Selleks 
et suurendada ELi suutlikkust reageerida 
ettenägematutele vajadustele, tuleks 
Euroopa Arengufondiga saadud headele 
kogemustele tuginedes ette näha 
mittesihtotstarbelised summad, mida 
kasutada uute probleemide ja prioriteetide 
jaoks ette nähtud reservina. Nende 
kasutuselevõtt peaks lähtuma käesolevas 
määruses sätestatud korrast.

(39) Konkreetsetes geograafilistes 
piirkondades viiakse välistegevusi tihti 
ellu väga ebastabiilses keskkonnas, kus on 
vaja pidevalt ja kiirelt reageerida liidu 
partnerite vajaduste muutumisele ning 
üleilmsetele probleemidele, mis on seotud 
inimõiguste, demokraatia ja hea 
valitsemistava, julgeoleku ja stabiilsuse, 
kliimamuutuste ja keskkonna ning 
ookeanidega, samuti rändekriisi ja selle 
algpõhjustega. Prognoositavuse põhimõtte 
ühitamiseks vajadusega kiirelt reageerida 
uute vajaduste tekkimisele tuleb kohandada 
programmide rahalist rakendamist. Selleks 
et suurendada ELi suutlikkust reageerida 
ettenägematutele vajadustele, tuleks 
Euroopa Arengufondiga saadud headele 
kogemustele tuginedes ette näha 
mittesihtotstarbelised summad, mida 
kasutada uute probleemide ja prioriteetide 
jaoks ette nähtud reservina. Nende 
kasutuselevõtt peaks lähtuma käesolevas 
määruses sätestatud korrast.

Or. fr
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Muudatusettepanek 558
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Terrorismi- ja organiseeritud
kuritegevuse vastase võitluse, 
küberturvalisuse ja kolmandates riikide 
sõjaliste osalejate suutlikkuse 
suurendamise (nagu näiteks suutlikkuse 
suurendamine julgeoleku ja arengu 
toetamiseks) valdkonnas tuleb meetmete 
kavandamisel ja rakendamisel rangelt 
järgida rahvusvahelist humanitaarõigust 
ja rahvusvahelist inimõigustealast õigust, 
et vältida nende kohustuste rikkumist 
ning liidu kui rahvusvahelise õiguse ja 
reeglitepõhise rahvusvahelise süsteemi 
usaldusväärse edendaja julgeoleku ja 
maine kahjustamist. Eespool loetletud 
poliitika jaoks on hädavajalik kasutada 
ulatuslikult ja süstemaatiliselt 
olemasolevat „Terrorismi- ja 
organiseeritud kuritegevuse vastast 
võitlust ning küberturvalisust käsitleva 
ELi väliskoostöö inimõiguste 
tegevusjuhendit. Õigustel põhineva 
lähenemisviisi kasutamine“. Juhend on 
eriti oluline piinamise ja muu julma, 
ebainimliku või alandava kohtlemise 
vältimisel ning nõuetekohase menetluse 
järgimisel, sh süütuse presumptsioon, 
õigus õiglasele kohtumõistmisele ja õigus 
kaitsele. Eespool osutatud 
poliitikavaldkondade meetmete puhul 
kasutatakse ka asjakohaseid 
riskihindamis-, järelevalve- ja 
hindamismenetlusi. Meetmete 
rakendamist tuleb hoolega jälgida ning 
sellest regulaarselt ja avalikult teada 
anda.

Or. en
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Muudatusettepanek 559
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Partnerriikide arenguprotsessides 
isevastutuse ja välisabi jätkusuutlikkuse 
suurendamiseks peaks liit koostöö 
tegemisel projekti elutsükli kõikides 
aspektides võimaluse korral eelistama 
partnerriikide endi institutsioonide, 
süsteemide ja menetluste kasutamist.

(42) Partnerriikide arenguprotsessides 
isevastutuse ja välisabi jätkusuutlikkuse 
suurendamiseks peaks liit koostöö 
tegemisel projekti elutsükli kõikides 
aspektides võimaluse korral eelistama 
partnerriikide endi institutsioonide, 
süsteemide ja menetluste kasutamist. 
Samuti peaks EL pakkuma kohalike 
omavalitsuste ametnikele ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele 
koolitusprogramme ELi rahastuse 
kasutamise kohta, et aidata neil oma 
projektide rahastamiskõlblikkust ja 
tõhusust parandada. Programme tuleks 
korraldada asjaomastes riikides selle riigi 
keeles, et täiendada juba toimivaid 
kaugõppeprogramme, et tagada selle riigi 
vajadustele vastav sihtotstarbeline 
koolitus.

Or. en

Muudatusettepanek 560
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Partnerriikide arenguprotsessides 
isevastutuse ja välisabi jätkusuutlikkuse 
suurendamiseks peaks liit koostöö 
tegemisel projekti elutsükli kõikides 
aspektides võimaluse korral eelistama 
partnerriikide endi institutsioonide, 
süsteemide ja menetluste kasutamist.

(42) Partnerriikide arenguprotsessides 
demokraatliku isevastutuse ja välisabi 
jätkusuutlikkuse suurendamiseks peaks liit 
koostöö tegemisel projekti elutsükli 
kõikides aspektides võimaluse korral 
eelistama partnerriikide endi 
institutsioonide, vahendite, süsteemide ja 
menetluste kasutamist, tagades seejuures 
kohalikud vahendid ja oskusteabe, aga ka 
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kohalike ametiasutuste ja 
kodanikuühiskonna igakülgse osalemise.

Or. fr

Muudatusettepanek 561
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Partnerriikide arenguprotsessides 
isevastutuse ja välisabi jätkusuutlikkuse 
suurendamiseks peaks liit koostöö 
tegemisel projekti elutsükli kõikides 
aspektides võimaluse korral eelistama 
partnerriikide endi institutsioonide, 
süsteemide ja menetluste kasutamist.

(42) Partnerriikide arenguprotsessides 
isevastutuse ja välisabi jätkusuutlikkuse 
suurendamiseks peaks liit koostöö 
tegemisel projekti elutsükli kõikides 
aspektides võimaluse korral eelistama 
partnerriikide endi institutsioonide (kui 
riigis on olemas demokraatlikud 
institutsioonid), süsteemide ja menetluste 
kasutamist.

Or. it

Selgitus

Institutsioonide kasutamine on eelistatav, tingimusel, et ollakse olukorras, kus valitseb 
õigusriik.

Muudatusettepanek 562
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Partnerriikide arenguprotsessides 
isevastutuse ja välisabi jätkusuutlikkuse 
suurendamiseks peaks liit koostöö 
tegemisel projekti elutsükli kõikides 
aspektides võimaluse korral eelistama 
partnerriikide endi institutsioonide, 

(42) Partnerriikide arenguprotsessides 
isevastutuse ja välisabi jätkusuutlikkuse 
suurendamiseks peaks liit koostöö 
tegemisel projekti elutsükli kõikides 
aspektides võimaluse korral eelistama 
partnerriikide endi demokraatlike 
institutsioonide, aruandlussüsteemide ja 
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süsteemide ja menetluste kasutamist. menetluste kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 563
Eduard Kukan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Viiteid nõukogu otsuse 
2010/427/EL79 artiklis 9 nimetatud ja 
käesoleva määrusega asendatavatele liidu 
rahastamisvahenditele tuleks lugeda 
viideteks käesolevale määrusele ning 
komisjon peaks tagama, et käesolevat 
määrust rakendatakse kooskõlas 
kõnealuses otsuses Euroopa 
välisteenistusele omistatud rolliga.

(48) Viiteid nõukogu otsuse 
2010/427/EL79 artiklis 9 nimetatud ja 
käesoleva määrusega asendatavatele liidu 
rahastamisvahenditele tuleks lugeda 
viideteks käesolevale määrusele ning 
komisjon peaks tagama, et käesolevat 
määrust rakendatakse kooskõlas 
kõnealuses otsuses Euroopa 
välisteenistusele omistatud rolli ja 
pädevustega.

_________________ _________________

79 Nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsus 
2010/427/EL, millega määratakse kindlaks 
Euroopa välisteenistuse korraldus ja 
toimimine (ELT L 201, 3.8.2010, lk 30).

79 Nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsus 
2010/427/EL, millega määratakse kindlaks 
Euroopa välisteenistuse korraldus ja 
toimimine (ELT L 201, 3.8.2010, lk 30).

Or. en

Muudatusettepanek 564
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Viiteid nõukogu otsuse 
2010/427/EL79 artiklis 9 nimetatud ja 
käesoleva määrusega asendatavatele liidu 
rahastamisvahenditele tuleks lugeda 
viideteks käesolevale määrusele ning 
komisjon peaks tagama, et käesolevat 

(48) Liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
(edaspidi „kõrge esindaja“) peaks tagama 
liidu välistegevuse üldise poliitilise 
koordineerimise, tagades selle ühtsuse, 
järjepidevuse ja tõhususe eelkõige 
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määrust rakendatakse kooskõlas 
kõnealuses otsuses Euroopa 
välisteenistusele omistatud rolliga.

käesoleva määruse abil.

_________________

79 Nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsus 
2010/427/EL, millega määratakse 
kindlaks Euroopa välisteenistuse 
korraldus ja toimimine (ELT L 201, 
3.8.2010, lk 30).

Or. en

Muudatusettepanek 565
Charles Tannock, Eleni Theocharous
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti luuakse määrusega Euroopa 
Kestliku Arengu Fond+ („EFSD+“) ja
välistegevuse tagatis.

Samuti luuakse määrusega Euroopa 
Kestliku Arengu Fond+ („EFSD+“),
välistegevuse tagatis ja uuendatud 
välislaenude andmise volitus+ (ELM+).

Or. en

Muudatusettepanek 566
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) „programmitöö raamistik“ –
temaatiline või geograafiline raamistik, 
mille kaudu võetakse poliitilised 
eesmärgid poliitikaraamistikust üle 
(mitmeaastastesse) programmidesse. 
Programmitöö raamistik võib sisaldada 
riigi, mitme riigi, piirkondlikke ja 
piirkonnaüleseid strateegiaid;
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Or. en

Muudatusettepanek 567
Marietje Schaake

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „riigiprogramm“ – üht riiki hõlmav 
sihtprogramm;

(1) „riigistrateegia“ – üht riiki hõlmav 
sihtstrateegia;

Or. en

Muudatusettepanek 568
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „mitme riigi programm“ – mitut 
riiki hõlmav sihtprogramm;

(2) „mitme riigi strateegia“ – mitut 
riiki hõlmav sihtstrateegia;

Or. en

Muudatusettepanek 569
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „piirkonnaprogramm“ – mitme 
riigi sihtprogramm, mis hõlmab mitut 
kolmandat riiki samas artikli 4 lõike 2 
kohases geograafilises piirkonnas;

(4) „piirkonnastrateegia“ – mitme riigi 
sihtstrateegia, mis hõlmab mitut 
kolmandat riiki samas artikli 4 lõike 2 
kohases geograafilises piirkonnas;

Or. en
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Muudatusettepanek 570
Marietje Schaake

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „piirkonnaülene programm“ –
mitme riigi sihtprogramm, mis hõlmab 
mitut kolmandat riiki käesoleva määruse 
artikli 4 lõike 2 kohastes eri piirkondades;

(5) „piirkonnaülene strateegia“ –
mitme riigi sihtstrateegia, mis hõlmab 
mitut kolmandat riiki käesoleva määruse 
artikli 4 lõike 2 kohastes eri piirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 571
Marietje Schaake

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „piirkonnaülene programm“ –
mitme riigi sihtprogramm, mis hõlmab 
mitut kolmandat riiki käesoleva määruse 
artikli 4 lõike 2 kohastes eri piirkondades;

(5) „piirkonnaülene strateegia“ –
mitme riigi sihtstrateegia, mis hõlmab 
mitut kolmandat riiki käesoleva määruse 
artikli 4 lõike 2 kohastes eri piirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 572
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) „kodanikuühiskond“ –
kõikvõimalikud riigist eraldiseisvad isikud 
või inimrühmad, sealhulgas 
vabaühendused, ülikoolid, erasektor, 
ametiühingud, aga ka inimõiguste 
kaitsjad ÜRO deklaratsioonis üksikisikute 
õiguse ja vastutuse kohta sätestatud 
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määratluse kohaselt;

Or. fr

Muudatusettepanek 573
Eduard Kukan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „rahastaja“ – liikmesriik, 
rahvusvaheline finantseerimisasutus, 
liikmesriigi avalik-õiguslik asutus, avaliku 
sektori asutus või muu üksus, kes osaleb 
ühises eraldisfondis sularaha või 
tagatisega.

(8) „rahastaja“ – liikmesriik, 
rahvusvaheline finantseerimisasutus, 
liikmesriigi avalik-õiguslik asutus, avaliku 
sektori asutus või muu avalik-õiguslik või 
eraõiguslik üksus, kes osaleb ühises 
eraldisfondis sularaha või tagatisega.

Or. en

Muudatusettepanek 574
Eduard Kukan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) „täiendavus“ – põhimõte, millega 
tagatakse, et välistegevuse tagatise toetus 
aitab kaasa kestlikule arengule 
toimingutega, mida ilma tagatiseta ei 
oleks saanud teha või mis saavutavad 
rohkem ja suuremaid positiivseid 
tulemusi, kui oleks võimalik ilma selleta. 
Täiendavus tähendab samuti erasektori 
vahendite kaasamist ja tegelemist 
turutõrgete või 
investeerimisolukordadega, mis ei ole 
optimaalsed, ning investeeringu 
kvaliteedi, kestlikkuse, mõju või ulatuse 
parandamist. Nimetatud põhimõttega 
tagatakse samuti, et välistegevuse tagatise 
toimingud ei asenda liikmesriikide, 
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erasektori ega muudest liidu või 
rahvusvahelistest vahenditest antavat 
toetust ning peavad vältima teiste avaliku 
ja erasektori investeeringute 
väljatõrjumist. Tagatisega toetatavatel 
projektidel on tavaliselt kõrgem 
riskiprofiil kui rahastamiskõlblike 
lepingupartnerite toetatud investeeringute 
portfellil tavapärases 
investeerimispoliitikas ilma välistegevuse 
tagatiseta.

Or. en

Muudatusettepanek 575
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) „täiendavus“ – põhimõte, mille 
kohaselt tagatakse, et 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;

Or. en

Muudatusettepanek 576
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) „vaesus“ – kõik valdkonnad, kus 
nii meestel kui ka naistel on piiratud 
võimalused ning kus neisse erinevates 
ühiskondades ja kohalikes oludes 
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suhtutakse kui võimetutesse. Vaesuse 
keskpunktis on majanduslik, inim-, 
poliitiline, sotsiaal-kultuuriline ja enese 
kaitsmise võimekus.

Or. en

Muudatusettepanek 577
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) „sootundlikkus“ – tegutsemine 
eesmärgiga mõista ja arvesse võtta 
soopõhise tõrjumise ja 
diskrimineerimisega seotud ühiskondlikke 
ja kultuurilisi tegureid avaliku ja eraelu 
kõige erinevamates valdkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 578
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 c) „kodanikuühiskonna 
organisatsioonid“ – kõik 
riigivõimuväliseid, mittetulunduslikud, 
erakonnavälised ja vägivalda taunivaid 
ühendused, mille kaudu inimesed 
organiseeritult püüdlevad ühiste 
eesmärkide ja ideaalide poole, olgu need 
siis poliitilised, kultuurilised, sotsiaalsed 
või majanduslikud. Nad võivad tegutseda 
kohalikul, riiklikul, piirkondlikul ja 
rahvusvahelisel tasandil, nende hulgas on 
linna- ja maapiirkonna ning ametlikke ja 
mitteametlikke organisatsioone;
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Or. en

Muudatusettepanek 579
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 8 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 d) „konfliktitundlikkus“ –
tegutsemine teadmises, et mis tahes 
algatusel konfliktikeskkonnas on toime 
sellele konfliktile ning et sellisel toimel on 
tagajärjed, mis võivad olla positiivse või 
negatiivse mõjuga. Konfliktitundlikkus 
tähendab tagamist, et ELi meetmetega 
(poliitilised meetmed, poliitikameetmed, 
välisabi) püütakse parimal võimalikul 
moel vältida negatiivset mõju ja 
maksimeerida positiivset mõju konflikti 
dünaamikale, soodustades sellega 
konfliktide vältimist, struktuurilist 
stabiilsust ja rahu kindlustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 580
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 8 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 e) „täiendavus“ – EFSD+ kontekstis 
viitab põhimõttele, millega tagatakse, et 
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.

Or. en
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Muudatusettepanek 581
Jean-Luc Schaffhauser

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse üldeesmärk on 
kaitsta ja edendada kogu maailmas liidu 
väärtusi ja huve, et ellu viia liidu 
välistegevuse eesmärke ja põhimõtteid, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
artikli 3 lõikes 5 ning artiklites 8 ja 21.

1. Käesoleva määruse üldeesmärk on 
toetada liikmesriike nende tegevuses kogu 
maailmas, et ellu viia ÜRO põhikirjas 
sätestatud eesmärke ja põhimõtteid.

Or. fr

Muudatusettepanek 582
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse üldeesmärk on 
kaitsta ja edendada kogu maailmas liidu 
väärtusi ja huve, et ellu viia liidu 
välistegevuse eesmärke ja põhimõtteid, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
artikli 3 lõikes 5 ning artiklites 8 ja 21.

1. Käesoleva määruse üldeesmärk on 
kaitsta ja edendada kogu maailmas liidu 
väärtusi, põhimõtteid ja põhihuve, et ellu 
viia liidu välistegevuse eesmärke ja 
põhimõtteid, nagu on sätestatud Euroopa 
Liidu lepingu artikli 3 lõikes 5 ja 
artiklites 8 ja 21 ning Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 11, järgides 
samas ELi arengukoostöö 
poliitikaraamistikku, nagu sätestatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 208. Kestliku arengu 
tegevuskava 2030 ja Pariisi 
kliimakokkuleppe rakendamine on 
käesoleva määruse keskne eesmärk.

Or. en
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Muudatusettepanek 583
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse üldeesmärk on 
kaitsta ja edendada kogu maailmas liidu 
väärtusi ja huve, et ellu viia liidu 
välistegevuse eesmärke ja põhimõtteid, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
artikli 3 lõikes 5 ning artiklites 8 ja 21.

1. Käesoleva määruse üldeesmärk on 
luua finantsraamistik, mis võimaldab 
kaitsta ja edendada kogu maailmas liidu 
väärtusi ja huve kooskõlas liidu 
välistegevuse eesmärkide ja põhimõtetega, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
artikli 3 lõikes 5 ning artiklites 8 ja 21, 
sealhulgas põhiõiguste ja põhimõtete 
austamine ning inimõiguste, demokraatia 
ja õigusriigi põhimõtte kaitse ja 
edendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 584
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse üldeesmärk on 
kaitsta ja edendada kogu maailmas liidu 
väärtusi ja huve, et ellu viia liidu 
välistegevuse eesmärke ja põhimõtteid, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
artikli 3 lõikes 5 ning artiklites 8 ja 21.

1. Käesoleva määruse üldeesmärk on 
kaitsta ja edendada kogu maailmas liidu 
väärtusi ja huve, et ellu viia liidu 
välistegevuse eesmärke ja põhimõtteid, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
artikli 3 lõikes 5 ning artiklites 8 ja 21, aga 
ka Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklites 207, 208 ja 212.

Or. fr

Muudatusettepanek 585
Eduard Kukan

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesoleva määruse kohane 
rahastamine peab olema kooskõlas liidu 
väärtuste ja põhimõtetega, samuti liidu 
rahvusvahelisest õigusest tulenevate 
kohustustega, võttes arvesse asjakohaseid 
liidu poliitikaid ja seisukohti.

Or. en

Muudatusettepanek 586
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – esimene punkt – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) arendada ELi ida- ja 
lõunapoolsete naaberriikidega tugevdatud 
erisuhteid, mis tuginevad koostööle, 
rahule ja julgeolekule, vastastikusele 
aruandluskohustusele ja pühendumusele 
universaalsetele demokraatia, õigusriigi 
ja inimõiguste austamise, sotsiaal-
majandusliku integratsiooni, 
keskkonnakaitse ja kliimameetmete 
väärtustele;

Or. en

Muudatusettepanek 587
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetada ja edendada dialoogi ning 
koostööd kolmandate riikidega ja 
piirkondadega naabruses, Sahara-taguses 
Aafrikas, Aasias ja Vaikse ookeani 

(a) toetada ja edendada dialoogi ning 
koostööd kolmandate riikidega ja 
piirkondadega naabruses, Sahara-taguses 
Aafrikas, Aasias ja Vaikse ookeani 
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riikides, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas ning 
Kariibi mere piirkonnas;

riikides, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas ning 
Kariibi mere piirkonnas, eesmärgiga 
saavutada keskkonnasäästlik areng, 
kaotada vaesus ja võidelda ebavõrdsuse 
vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 588
Marietje Schaake

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetada ja edendada dialoogi ning 
koostööd kolmandate riikidega ja 
piirkondadega naabruses, Sahara-taguses 
Aafrikas, Aasias ja Vaikse ookeani 
riikides, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas ning 
Kariibi mere piirkonnas;

(a) toetada ja edendada dialoogi ning 
koostööd, samuti võimaldada sotsiaalset ja 
majanduslikku arengut ning edendada 
inimõigusi, demokraatiat ja õigusriigi 
põhimõtet kolmandates riikides ja 
piirkondades naabruses, Sahara-taguses 
Aafrikas, Aasias ja Vaikse ookeani 
riikides, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas ning 
Kariibi mere piirkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 589
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) vähendada vaesust ja see pikas 
perspektiivis kaotada, eeskätt vähim 
arenenud riikides; täita rahvusvahelisi 
kohustusi ja eesmärke, mille liit on endale 
võtnud, eelkõige kestliku arengu 
tegevuskava 2030, kestliku arengu 
eesmärkide ja Pariisi kokkuleppe raames;

Or. fr
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Muudatusettepanek 590
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – esimene punkt – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tegutseda vaesuse kaotamise 
nimel, eelkõige vähim arenenud riikides;

Or. en

Muudatusettepanek 591
Jean-Luc Schaffhauser

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üleilmsel tasandil konsolideerida ja 
toetada demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtet ja inimõigusi, toetada 
kodanikuühiskonna organisatsioone,
edendada stabiilsust ja rahu ning tegeleda 
muude üleilmsete probleemidega, 
sealhulgas rände ja liikuvusega;

(b) üleilmsel tasandil edendada 
stabiilsust ja rahu ning tegeleda muude 
üleilmsete probleemidega kooskõlas ÜRO 
põhikirja artiklis 2 sätestatud 
mittesekkumise põhimõttega;

Or. fr

Muudatusettepanek 592
Lola Sánchez Caldentey

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – esimene punkt – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üleilmsel tasandil konsolideerida ja 
toetada demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtet ja inimõigusi, toetada 
kodanikuühiskonna organisatsioone, 

(b) üleilmsel tasandil toetada 
kodanikuühiskonna organisatsioone ja 
kohalikke asutusi, edendada stabiilsust ja 
rahu, ennetada konflikte ja edendada 



AM\1172161ET.docx 141/164 PE632.090v01-00

ET

edendada stabiilsust ja rahu ning tegeleda 
muude üleilmsete probleemidega, 
sealhulgas rände ja liikuvusega;

õiglast ja kaasavat ühiskonnamudelit ning 
tegeleda muude üleilmsete ja piirkondlike
probleemidega ning välispoliitika 
vajaduste ja sõlmküsimustega, nagu on 
sätestatud III lisas;

Or. en

Muudatusettepanek 593
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – esimene punkt – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üleilmsel tasandil konsolideerida ja 
toetada demokraatiat, õigusriigi põhimõtet 
ja inimõigusi, toetada kodanikuühiskonna 
organisatsioone, edendada stabiilsust ja
rahu ning tegeleda muude üleilmsete 
probleemidega, sealhulgas rände ja 
liikuvusega;

(b) üleilmsel tasandil konsolideerida ja 
toetada demokraatiat, õigusriigi põhimõtet, 
inimõigusi ja soolist võrdõiguslikkust,
toetada kodanikuühiskonna 
organisatsioone, sealhulgas naiste õigusi 
kaitsvaid organisatsioone, edendada 
mitmepoolsust, tagada rahu, vältida 
konflikte, samuti edendada õiglasi ja 
kaasavaid ühiskondi ning tegeleda muude 
üleilmsete probleemidega, sealhulgas
võidelda kliimamuutuste ja 
keskkonnaseisundi halvenemisega;

Or. en

Muudatusettepanek 594
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – esimene punkt – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üleilmsel tasandil konsolideerida ja
toetada demokraatiat, õigusriigi põhimõtet 
ja inimõigusi, toetada kodanikuühiskonna 
organisatsioone, edendada stabiilsust ja 
rahu ning tegeleda muude üleilmsete 
probleemidega, sealhulgas rände ja 

(b) nii üleilmsel, piirkondlikul, 
riiklikul ja kahepoolsel tasandil 
konsolideerida, edendada, kaitsta ja
toetada demokraatiat, õigusriigi põhimõtet 
ja inimõigusi ning toetada 
kodanikuühiskonna organisatsioone –
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liikuvusega; vajaduse korral ilma valitsuste või avaliku 
sektori asutuste eelneva loata –, arendada 
mitmepoolsust, rahvusvahelist õiglust ja 
aruandluskohustust, edendada stabiilsust 
ja rahu ning tegeleda muude üleilmsete 
probleemidega, sealhulgas kliimamuutuste 
ja kodanikuühiskonna aheneva 
tegutsemisruumiga;

Or. en

Muudatusettepanek 595
Eduard Kukan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – esimene punkt – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üleilmsel tasandil konsolideerida ja 
toetada demokraatiat, õigusriigi põhimõtet 
ja inimõigusi, toetada kodanikuühiskonna 
organisatsioone, edendada stabiilsust ja 
rahu ning tegeleda muude üleilmsete 
probleemidega, sealhulgas rände ja 
liikuvusega;

(b) üleilmsel tasandil konsolideerida ja 
toetada demokraatiat, õigusriigi põhimõtet 
ja inimõigusi, toetada kodanikuühiskonna 
organisatsioone ja kohalikke asutusi, 
vältida konflikte ning edendada stabiilsust 
ja rahu ning tegeleda muude üleilmsete ja 
piirkondlike probleemidega;

Or. en

Muudatusettepanek 596
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üleilmsel tasandil konsolideerida ja 
toetada demokraatiat, õigusriigi põhimõtet 
ja inimõigusi, toetada kodanikuühiskonna 
organisatsioone, edendada stabiilsust ja 
rahu ning tegeleda muude üleilmsete 
probleemidega, sealhulgas rände ja 
liikuvusega;

(b) üleilmsel tasandil konsolideerida ja 
toetada demokraatiat, õigusriigi põhimõtet 
ja inimõigusi, toetada kodanikuühiskonna 
organisatsioone, edendada stabiilsust ja 
rahu ning tegeleda muude üleilmsete 
probleemidega, sealhulgas rände ja 
liikuvusega, toetada jätkusuutlikku, 
kaasavat ja kõikidele kasulikku 
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majandus- ja sotsiaalset arengut;

Or. fr

Muudatusettepanek 597
Renaud Muselier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üleilmsel tasandil konsolideerida ja 
toetada demokraatiat, õigusriigi põhimõtet 
ja inimõigusi, toetada kodanikuühiskonna 
organisatsioone, edendada stabiilsust ja 
rahu ning tegeleda muude üleilmsete 
probleemidega, sealhulgas rände ja 
liikuvusega;

(b) üleilmsel tasandil konsolideerida ja 
toetada demokraatiat, õigusriigi põhimõtet 
ja inimõigusi, toetada kodanikuühiskonna 
organisatsioone ning kohalike ja 
piirkondlike ametiasutuste suutlikkuse 
suurendamist, edendada stabiilsust ja rahu 
ning tegeleda muude üleilmsete 
probleemidega, sealhulgas rände ja 
liikuvusega;

Or. fr

Muudatusettepanek 598
Elly Schlein, Norbert Neuser

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – esimene punkt – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üleilmsel tasandil konsolideerida ja 
toetada demokraatiat, õigusriigi põhimõtet 
ja inimõigusi, toetada kodanikuühiskonna 
organisatsioone, edendada stabiilsust ja 
rahu ning tegeleda muude üleilmsete 
probleemidega, sealhulgas rände ja 
liikuvusega;

(b) üleilmsel tasandil konsolideerida ja 
toetada demokraatiat, õigusriigi põhimõtet 
ja inimõigusi, toetada kodanikuühiskonna 
organisatsioone, edendada stabiilsust ja 
rahu ning tegeleda muude üleilmsete 
probleemidega, sealhulgas nõuetekohase 
ja turvalise rände ja liikuvuse
soodustamisega;

Or. en
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Muudatusettepanek 599
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – esimene punkt – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) vähendada vaesust ja see pikas 
perspektiivis kaotada, eelkõige vähim 
arenenud riikides; täita rahvusvahelisi 
kohustusi ja eesmärke, mille liit on endale 
võtnud, eelkõige tegevuskava 2030, 
kestliku arengu eesmärkide ja Pariisi 
kokkuleppe raames;

Or. en

Muudatusettepanek 600
Kati Piri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – esimene punkt – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) edendada naiste ja tütarlaste 
õigusi, sealhulgas majanduslike, töö- ja 
sotsiaalsete õiguste ning seksuaal- ja 
reproduktiivtervisega seonduvaid õigusi, 
sealhulgas põhjaliku seksuaalhariduse 
kaudu ning tunnustada ja väärtustada 
tasustamata hooldust ja kodutöid;

Or. en

Muudatusettepanek 601
Eleni Theocharous, Charles Tannock

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – esimene punkt – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) edendada inimõigusi, 
demokraatiat, head valitsemistava ja 
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õigusriiki, sealhulgas kõige keerulisemaid 
asjaolusid ja hädaolukordi 
kodanikuühiskonna partnerluses, 
sealhulgas partnerluses inimõiguste 
kaitsjatega üle maailma;

Or. en

Muudatusettepanek 602
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – esimene punkt – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) teha partnerriikidega 
arengukoostööd kestliku arengu 
saavutamiseks, vaesuse kaotamiseks ja 
võitlemiseks ebavõrdsusega, nagu 
rõhutatud kestliku arengu eesmärkides ja 
tegevuskavas 2030,

Or. en

Muudatusettepanek 603
Eleni Theocharous

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kiirelt reageerida kriisidele, 
destabiliseerumisele ja konfliktidele; 
vastupanuvõime puudujääkidele ning 
humanitaar- ja arengumeetmete seostamise 
vajadusele; ning reageerida 
välispoliitilistele vajadustele ja 
prioriteetidele.

(c) kiirelt reageerida kas looduslikele 
või inimtegevusest põhjustatud kriisidele, 
destabiliseerumisele, inimõiguste 
rikkumisele ja konfliktidele; 
vastupanuvõime puudujääkidele ning 
humanitaar- ja arengumeetmete seostamise 
vajadusele;

Or. en
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Muudatusettepanek 604
Jean-Luc Schaffhauser

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kiirelt reageerida kriisidele, 
destabiliseerumisele ja konfliktidele; 
vastupanuvõime puudujääkidele ning 
humanitaar- ja arengumeetmete seostamise 
vajadusele ning välispoliitika vajadustele 
ja prioriteetidele.

(c) kiirelt reageerida kriisidele, 
destabiliseerumisele ja konfliktidele; 
vastupanuvõime puudujääkidele ning 
humanitaar- ja arengumeetmete seostamise 
vajadusele.

Or. fr

Muudatusettepanek 605
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kiirelt reageerida kriisidele, 
destabiliseerumisele ja konfliktidele; 
vastupanuvõime puudujääkidele ning 
humanitaar- ja arengumeetmete seostamise 
vajadusele; ning reageerida 
välispoliitilistele vajadustele ja 
prioriteetidele.

(c) kiirelt reageerida kriisidele, 
destabiliseerumisele ja konfliktidele; 
vastupanuvõime puudujääkidele ning 
humanitaar- ja arengumeetmete seostamise 
vajadusele.

Or. en

Muudatusettepanek 606
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kiirelt reageerida kriisidele, 
destabiliseerumisele ja konfliktidele; 
vastupanuvõime puudujääkidele ning 

(c) kiirelt reageerida kriisidele, 
destabiliseerumisele ja konfliktidele; 
vastupanuvõime puudujääkidele ning 
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humanitaar- ja arengumeetmete seostamise 
vajadusele; ning reageerida 
välispoliitilistele vajadustele ja 
prioriteetidele.

humanitaar- ja arengumeetmete seostamise 
vajadusele.

Or. en

Selgitus

Kiirreageerimismehhanism tuleb selgelt siduda ebatavaliste ja erandlike olukordadega ning 
see peab olema seotud avarii- ja konfliktisituatsioonidega. Lisatud mõiste „välispoliitilistele 
vajadustele ja prioriteetidele“ on ebaselge ning laiendab kõnealust mehhanismi peaaegu 
kõikidele ELi huvidega seotud olukordadele, mille tulemusena oleks mehhanism kohaldatav 
peaaegu kõikidele situatsioonidele.

Muudatusettepanek 607
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – esimene lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) edendada kvaliteetset ja kaasavat 
haridust kui peamist arengu ja 
rahvusvahelise koostöö võimaldajat, 
millega vähendatakse ebavõrdsust ja 
vaesust, antakse inimestele võimalus 
elada tervislikumalt ja jätkusuutlikumalt 
ning edendatakse sallivust ja teadmisi, et 
ehitada üles rahumeelsem ühiskond.

Or. en

Muudatusettepanek 608
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) b) edendada arengumaades 
kestlikku majandus-, sotsiaal- ja 
keskkondlikku arengut eesmärgiga 
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kaotada vaesus ja vähendada ebavõrdsust 
kooskõlas ÜRO kestliku arengu 
eesmärkidega.

Or. it

Selgitus

Erieesmärkide hulgas tuleb nimetada ka kestliku arengu eesmärke.

Muudatusettepanek 609
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – esimene a punkt (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tegutseda vaesuse kaotamise nimel, 
eelkõige vähim arenenud riikides;

Or. en

Muudatusettepanek 610
Urmas Paet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. teha partnerriikidega 
arengukoostööd, et saavutada kestliku 
arengu eesmärkides ja tegevuskavas 2030 
rõhutatud kestlik areng, võidelda 
ebavõrdsusega ja kaotada vaesus.

Or. en

Muudatusettepanek 611
Urmas Paet

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 3 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Vähemalt 20 % käesoleva määruse 
kohaselt rahastatavast ametlikust 
arenguabist kõigis programmides, nii 
geograafiliselt kui ka temaatiliselt, igal 
aastal ja selle meetmete kestel, tuleks 
eraldada sihtotstarbeliselt sotsiaalsele 
kaasamisele ja inimarengule, et toetada ja 
tugevdada põhilisi sotsiaalteenuseid, nagu 
tervishoid – sealhulgas toitumine, haridus 
ja sotsiaalkaitse, eelkõige kõige 
marginaliseerunumate, eelkõige naiste ja 
laste jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 612
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse alusel tehtud 
kulutustest vastavad vähemalt 92 % 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni arenguabi komitee 
kehtestatud ametliku arenguabi 
kriteeriumidele.

3. Käesoleva määruse alusel tehtud 
kulutustest vastavad vähemalt 95 % 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni arenguabi komitee 
kehtestatud ametliku arenguabi 
kriteeriumidele. Määrus toetab liidu ühist 
eesmärki – saavutada tegevuskava 2030 
kestuse jooksul olukord, kus vähim 
arenenud riikide arenguabi moodustab 
0,20% liidu kogurahvatulust ja ametlik 
arenguabi moodustab 0,7 % liidu 
kogurahvatulust.

Or. en

Muudatusettepanek 613
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse alusel tehtud 
kulutustest vastavad vähemalt 92 % 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni arenguabi komitee 
kehtestatud ametliku arenguabi 
kriteeriumidele.

3. Käesoleva määruse alusel tehtud 
kulutustest vastavad vähemalt 97% 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni arenguabi komitee 
kehtestatud ametliku arenguabi 
kriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 614
Eduard Kukan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse alusel tehtud 
kulutustest vastavad vähemalt 92 % 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni arenguabi komitee 
kehtestatud ametliku arenguabi 
kriteeriumidele.

3. Käesoleva määruse alusel tehtud 
kulutustest vastavad vähemalt 90% 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni arenguabi komitee 
kehtestatud ametliku arenguabi 
kriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 615
Jean-Luc Schaffhauser

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse alusel tehtud 
kulutustest vastavad vähemalt 92 % 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni arenguabi komitee 
kehtestatud ametliku arenguabi 
kriteeriumidele.

3. Käesoleva määruse alusel tehtud 
kulutustest vastavad vähemalt 92 % 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni arenguabi komitee 
kehtestatud ametliku arenguabi 
kriteeriumidele. Nende hulgast vähemalt 
40 % on suunatud vähim arenenud 
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riikidele ÜRO majandus- ja
sotsiaalnõukogu määratluse kohaselt.

Or. fr

Muudatusettepanek 616
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Vähemalt 85 % käesoleva määruse 
kohaselt ametlikust arenguabist 
rahastatavate geograafiliste või 
temaatiliste programmide peamine või 
oluline eesmärk on igal aastal ja selle 
meetmete kestel sooline võrdõiguslikkus 
ning naiste ja tütarlaste õigused ja nende 
mõjuvõimu suurendamine. Lisaks on 
20 % käesoleva määruse kohaselt 
ametlikust arenguabist rahastatavate 
geograafiliste või temaatiliste 
programmide peamine eesmärk sooline 
võrdõiguslikkus, naiste ja tütarlaste 
õigused ja nende mõjuvõimu 
suurendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 617
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Vähemalt 20 % käesoleva määruse 
kohaselt rahastatavast ametlikust 
arenguabist kõigis programmides, nii 
geograafiliselt kui ka temaatiliselt, igal 
aastal ja selle meetmete kestel, 
eraldatakse sihtotstarbeliselt sotsiaalsele 
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kaasamisele ja inimarengule, et toetada ja 
tugevdada põhilisi sotsiaalteenuseid, nagu 
tervishoid – sealhulgas toitumine, haridus 
ja sotsiaalkaitse, eelkõige kõige 
marginaliseerunumate, sealhulgas naiste 
ja laste jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 618
Mirja Vehkaperä

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Vähemalt 85 % käesoleva määruse 
kohaselt rahastatava ametliku arenguabi 
peamine või oluline eesmärk kõigis 
programmides, nii geograafiliselt kui ka 
temaatiliselt, on sooline võrdõiguslikkus 
ning naiste ja tütarlaste õigused ja nende 
mõjuvõimu suurendamine. Lisaks on 
20 % kõikide ametlikust arenguabist 
rahastatavate geograafiliste ja temaatiliste 
programmide peamine eesmärk sooline 
võrdõiguslikkus, naiste ja tütarlaste 
õigused ja nende mõjuvõimu 
suurendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 619
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Vähemalt 10 % käesoleva määruse 
kohaselt rahastatavast ametlikust 
arenguabist antakse kvaliteetse kaasava 
hariduse edendamiseks. Artiklis 32 
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ettenähtud vahehindamises uuritakse 
rahastamisvõimalusi kuni 2027. aastani, 
et jõuda 2030. aastaks 15 %ni. Pool sellest 
summast kulutatakse põhiharidusele.

Or. en

Muudatusettepanek 620
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Vähemalt 20 % käesoleva määruse 
kohaselt rahastatavast ametlikust 
arenguabist kõigis programmides, nii 
geograafiliselt kui ka temaatiliselt, igal 
aastal ja selle meetmete kestel, 
eraldatakse sihtotstarbeliselt sotsiaalsele 
kaasamisele ja inimarengule, et toetada ja 
tugevdada põhilisi sotsiaalteenuseid, nagu 
tervishoid – sealhulgas toitumine, haridus 
ja sotsiaalkaitse, eelkõige kõige 
marginaliseerunumate, sealhulgas naiste 
ja laste jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 621
Mirja Vehkaperä

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Vähemalt 20 % käesoleva määruse 
alusel rahastatavast ametlikust 
arenguabist kõikides programmides tuleks 
panustada sotsiaalsele kaasatusele ja 
inimarengule, keskendudes põhilistele 
sotsiaalteenustele, täpsemalt tervisele ja 
haridusele.
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Or. en

Muudatusettepanek 622
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse alusel 
rakendatakse liidupoolset rahastamist 
järgmiste programmide ja meetmete kaudu:

1. Käesoleva määruse alusel 
programmeeritakse liidupoolset 
rahastamist järgmiste programmide ja 
meetmete kaudu:

Or. en

Muudatusettepanek 623
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse alusel 
rakendatakse liidupoolset rahastamist 
järgmiste programmide ja meetmete kaudu:

1. Käesoleva määruse alusel 
kohaldatakse liidupoolset rahastamist 
järgmiste programmide ja meetmete kaudu:

Or. en

Muudatusettepanek 624
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) geograafilised programmid; (a) (mitmeaastased) geograafilised 
programmraamistikud;

Or. en
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Muudatusettepanek 625
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teemaprogrammid; (b) (mitmeaastased) temaatilised 
programmraamistikud;

Or. en

Muudatusettepanek 626
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – esimene punkt (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende programmide raames 
rakendatavad meetmed on seotud kestliku 
arengu eesmärkide saavutamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 627
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – esimene punkt – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Geograafilised programmid hõlmavad 
koostööd ühe või mitme riigiga järgmistes 
piirkondades:

Nelja- (mitmeaastased) geograafilised
programmraamistikud kehtestatakse 
delegeeritud õigusaktiga ning need
hõlmavad koostööd ühe või mitme riigiga 
järgmistes piirkondades:

Or. en
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Muudatusettepanek 628
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Aasia ja Vaikse ookeani piirkond; (c) Aasia;

Or. fr

Muudatusettepanek 629
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Vaikse ookeani piirkond;

Or. fr

Selgitus

Endiselt tuleb välja tuua Vaikse ookeani piirkonda, et näha selle AKV rühma ja Cotonou 
lepingu järgsetesse läbirääkimistesse kuuluva piirkonna jaoks ette konkreetsed 
rahastamisallikad.

Muudatusettepanek 630
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Põhja- ja Lõuna-Ameerika ning 
Kariibi mere piirkond.

(d) Põhja- ja Lõuna-Ameerika.

Or. fr
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Muudatusettepanek 631
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Kariibi mere piirkond.

Or. fr

Selgitus

Endiselt tuleb välja tuua Kariibi mere piirkonda, et näha selle AKV rühma ja Cotonou 
lepingu järgsetesse läbirääkimistesse kuuluva piirkonna jaoks ette konkreetsed 
rahastamisallikad

Muudatusettepanek 632
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – teine punkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Geograafilised programmid võivad 
hõlmata kõiki kolmandaid riike, v.a 
määruses (EL) nr …/… 80 kindlaks 
määratud kandidaate ja potentsiaalseid 
kandidaate. (IPA) ja ülemeremaad ja -
territooriumid, nagu on määratletud 
nõukogu otsuses …/… (EL).

Geograafilised programmid võivad
hõlmata kõiki kolmandaid riike, v.a 
määruses (EL) nr …/… 80 kindlaks 
määratud kandidaate ja potentsiaalseid 
kandidaate. (IPA) ja ülemeremaad ja -
territooriumid, nagu on määratletud 
nõukogu otsuses …/… (EL). Luua tuleks 
mandri- või piirkonnaülese ulatusega
geograafilisi programme.

_________________ _________________

80 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi 
loomise kohta (ELT L ).

80 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi 
loomise kohta (ELT L ).

Or. en
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Muudatusettepanek 633
Louis-Joseph Manscour, Vincent Peillon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võidakse vastastikkuse ja 
proportsionaalsuse alusel aidata 
geograafiliste programmide kaudu 
partnerriikidel ja -piirkondadel tugevdada 
oma koostööd ELi toimimise lepingu 
artiklis 349 sätestatud naabruses asuvate 
äärepoolseimate piirkondadega ning 
ülemeremaade ja -territooriumidega, mis 
kuuluvad nõukogu ÜMTde otsuse 
reguleerimisalasse.

Or. fr

Muudatusettepanek 634
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – esimene punkt – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teemaprogrammid hõlmavad kestliku 
arengu eesmärkide saavutamiseks 
üleilmsel tasandil tegutsemist järgmistes
valdkondades:

Temaatilised programmraamistikud 
kehtestatakse delegeeritud õigusaktiga ja 
need hõlmavad tegutsemist ELi 
välistegevuse eesmärkide ja põhimõtete 
saavutamiseks, nagu sätestatud Euroopa 
Liidu lepingu artikli 3 lõikes 5, artiklites 8 
ja 21, sealhulgas põhiõiguste ja 
põhimõtete austamine, inimõiguste, 
demokraatia ja õigusriigi põhimõtte kaitse 
ja edendamine, samuti kestliku arengu 
eesmärgid üleilmselt tasandil. Meetmed 
rühmitatakse järgmiste pealkirjade alla, 
kuid mitte ainult:

Or. en
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Muudatusettepanek 635
Jean-Luc Schaffhauser

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) inimõigused ja demokraatia; välja jäetud

Or. fr

Selgitus

See ebaselge sõnastus on hea tahte varjus kõikide sekkumiste ettekäändeks.

Muudatusettepanek 636
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – esimene punkt – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) inimõigused ja demokraatia; (a) inimõigused, demokraatia, 
õigusriigi põhimõte ja põhiõigused;

Or. en

Muudatusettepanek 637
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – esimene punkt – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) sooline võrdõiguslikkus ning 
naiste ja tütarlaste mõjuvõimu 
suurendamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 638
Jean-Luc Schaffhauser

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kodanikuühiskonna 
organisatsioonid;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kodanikuühiskonna mõistega üritatakse riikide meetmetest kõrvale hoida ning tekitada 
riikide sisepoliitikas välissekkumisi.

Muudatusettepanek 639
Renaud Muselier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kodanikuühiskonna 
organisatsioonid;

(b) kodanikuühiskonna 
organisatsioonid ning kohalikud ja 
piirkondlikud ametiasutused;

Or. fr

Muudatusettepanek 640
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) stabiilsus ja rahu; (c) rahu kindlustamine, konfliktide 
ennetamine ja stabiilsus;

Or. en
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Muudatusettepanek 641
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) stabiilsus ja rahu; (c) stabiilsus, rahu ja rahvusvaheline 
õiglus;

Or. en

Muudatusettepanek 642
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teemaprogrammid võivad hõlmata kõiki 
kolmandaid riike, samuti ülemeremaid ja -
territooriume, nagu on määratletud
nõukogu otsuses …/… (EL).

Teemaprogrammid võivad hõlmata kõiki 
kolmandaid riike.
Ülemeremaadel ja -territooriumidel on 
igakülgne juurdepääs 
teemaprogrammidele, nagu on ette nähtud
nõukogu otsuses …/… (EL). Tuleb tagada 
nende tõhus osalemine, võttes arvesse 
nende eripärasid ja konkreetseid 
probleeme, mida nad lahendama peavad.

Or. fr

Muudatusettepanek 643
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – esimene punkt – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) aidata kaasa stabiilsusele ja 
konfliktide ennetamisele kiireloomulistes 
olukordades, kriisi tekkimisel, kriisi ajal ja 

(a) aidata kaasa rahule, stabiilsusele ja 
konfliktide ennetamisele kiireloomulistes 
olukordades, kriisi tekkimisel, kriisi ajal ja 
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järel; järel;

Or. en

Muudatusettepanek 644
Renaud Muselier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aidata kaasa riikide, ühiskondade, 
kogukondade ja üksikisikute 
vastupanuvõime parandamisele ning 
humanitaar- ja arengumeetmete 
seostamisele;

(b) aidata kaasa riikide, piirkondade, 
omavalitsuste, linnade ja külade,
ühiskondade, kogukondade ja üksikisikute 
vastupanuvõime parandamisele ning 
humanitaar- ja arengumeetmete 
seostamisele;

Or. fr

Muudatusettepanek 645
Urmas Paet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aidata kaasa riikide, ühiskondade, 
kogukondade ja üksikisikute 
vastupanuvõime parandamisele ning 
humanitaar- ja arengumeetmete 
seostamisele;

(b) aidata kaasa riikide, ühiskondade, 
kogukondade, laste ja üksikisikute 
vastupanuvõime parandamisele ning 
humanitaar- ja arengumeetmete 
seostamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 646
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – esimene lõik – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aidata kaasa riikide, ühiskondade, 
kogukondade ja üksikisikute 
vastupanuvõime parandamisele ning 
humanitaar- ja arengumeetmete 
seostamisele;

(b) aidata kaasa riikide, ühiskondade, 
kogukondade, laste ja üksikisikute 
vastupanuvõime parandamisele ning 
humanitaar- ja arengumeetmete 
seostamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 647
Jean-Luc Schaffhauser

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tegeleda välispoliitika vajaduste ja 
prioriteetidega.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 648
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tegeleda välispoliitika vajaduste ja 
prioriteetidega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 649
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(c) tegeleda välispoliitika vajaduste ja 
prioriteetidega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kiirreageerimismehhanism tuleb selgelt siduda ebatavaliste ja erandlike olukordadega ning 
see peab olema seotud avarii- ja konfliktisituatsioonidega. Punkt c laiendab kõnealust 
mehhanismi peaaegu kõikidele ELi huvidega seotud olukordadele, mille tulemusena oleks 
mehhanism kohaldatav peaaegu kõikidele situatsioonidele.

Muudatusettepanek 650
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kiirreageerimistegevus võib hõlmata kõiki 
kolmandaid riike, samuti ülemeremaid ja -
territooriume, nagu on määratletud
nõukogu otsuses …/… (EL).

Kiirreageerimistegevus võib hõlmata kõiki 
kolmandaid riike.
Ülemeremaadel ja -territooriumidel on 
igakülgne juurdepääs 
kiirreageerimistegevusele, nagu on ette 
nähtud nõukogu otsuses …/… (EL).

Or. fr


	1172161ET.docx

