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MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) I lisas loetletud abisaajad peavad 
olema paremini valmis käsitlema 
üleilmseid probleeme, nagu jätkusuutlik 
areng ja kliimamuutused, ning viima oma 
jõupingutused nende küsimuste 
lahendamiseks kooskõlla liidu 
jõupingutustega. Kajastades 
kliimamuutusega toimetuleku olulisust 
kooskõlas liidu kohustustega Pariisi 
kliimaleppe rakendamise osas ning selleks 
et saavutada kestliku arengu eesmärke, 
tuleks käesoleva programmiga toetada 
kliimameetmetega liidu poliitikas laiemalt 
arvestamist ja panustama üldeesmärki, et 
ELi eelarvekulutustest eraldataks 30 % 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
Käesoleva programmi alusel rakendatavate 
meetmete puhul eeldatakse, et programmi 
kogu rahastamispaketist eraldatakse 16 % 
kliimaeesmärkidele. Piiriülese reostuse 
korral tuleks IPA kulude prioriteediks 
seada piiriülese reostuse kõrvaldamise 
projektide ettevalmistamine ja elluviimine.
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
programmi ettevalmistamise ja 
rakendamise käigus ning käesoleva 
programmi koondtulemusi tuleks arvestada 
asjakohastes hindamis- ja 
läbivaatamismenetlustes.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) Komisjon ja liikmesriigid peaksid 
tagama antava abi eeskirjadele vastavuse, 
sidususe ja vastastikuse täiendavuse, 
eelkõige korrapäraste konsultatsioonide ja 
sagedase teabevahetuse kaudu abitsükli eri 
etappides. Samuti tuleks astuda samme, 
mis on vajalikud selleks, et tagada parem 
koordineerimine ja vastastikune täiendavus 
teiste rahastajatega, sealhulgas korrapäraste 
konsultatsioonide abil. Abi puhul tuleks 
püüda tagada selle kooskõla liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiaga, samuti kehtestada 
partnerluse põhimõtte rakendamise kord 
ja territoriaalse arengu terviklik käsitus.
Kodanikuühiskonna rolli tuleks tugevdada 
nii valitsusasutuste kaudu rakendatavates 
programmides kui ka liidu abi otsese 
saajana.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Riiklike strateegiate ja 
valdkondlike poliitikameetmetega tuleb 
tagada keskkonna ja looduse parim 
võimalik kaitse; sellest peaks saama 
nende strateegiate ja poliitikameetmete 
lahutamatu osa pärast seda, kui on lõpule 
viidud asjakohased keskkonnamõju 
hindamise menetlused ja avalikud 
konsultatsioonid, mis peaksid kestma 
vähemalt 30 päeva. Lisaks tuleks 
hindamisel arvesse võtta võimalikku 
piiriülest mõju keskkonnale ja loodusele.

Muudatusettepanek 4

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

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

(a) tugevdada õigusriiki, demokraatiat, 
inimõiguste, sh vähemuste hulka 
kuuluvate isikute õiguste austamist, 
põhiõigusi ja rahvusvahelist õigust, 
kodanikuühiskonda ja julgeolekut ning 
parandada rände haldamist, sealhulgas 
piirihaldust;

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud riiklike 
strateegiate ja valdkondlike 
poliitikameetmete puhul viiakse läbi 
asjakohased keskkonna- ja loodusalased 
mõjuhinnangud.

Need riiklikud strateegiad ja 
valdkondlikud poliitikameetmed, mis 
põhinevad avalikke konsultatsioone 
hõlmavatel lõpuleviidud 
hindamismenetlustel, sisaldavad 
asjakohaseid soovitusi riiklike strateegiate 
ja valdkondlike poliitikameetmete 
rakendamisega keskkonnale ja loodusele 
avaldatava võimaliku kahjuliku mõju 
minimeerimiseks, sh piiriüleseid 
menetlusi, kui peetakse tõenäoliseks, et 
selline mõju avaldub piiriülesel tasandil, 
ning nendes määratakse kindlaks 
järelevalve asjakohane ulatus vastavalt 
igal konkreetsel juhul kindlaks tehtud 
vajadustele.

Kõnealused piiriülesed menetlused 
hõlmavad mõjuhinnangut ja avalikke 
konsultatsioone naaberriigis, mille käigus 
hinnatakse, kas sellise strateegia või 
selliste valdkondlike poliitikameetmete 
rakendamine võib avaldada mõju 
keskkonnale või loodusele.
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Nimetatud avalike konsultatsioonide 
kestus on vähemalt 30 päeva.

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Suutlikkuse suurendamine 
julgeoleku ja rändega seotud probleemide 
lahendamiseks, sealhulgas tugeva 
piirikaitsesüsteemi loomine; 
ebaseadusliku rände ennetamine ja selle 
vastu võitlemine; tõhusa tagasisaatmise ja 
tagasivõtmise poliitika kehtestamine; 
varjupaiga andmine isikutele, kellel on 
sellele õigus; tõhusate vahendite 
väljatöötamine organiseeritud 
kuritegevuse, inimkaubanduse, rändajate 
ebaseadusliku üle piiri toimetamise, 
rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu 
võitlemiseks; korruptsiooni vastu 
võitlemine ja liiduga koostöö tugevdamine 
võitluses terrorismi, radikaliseerumise ja 
hübriidohtude vastu.

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) Sotsiaalse kaasatuse edendamine 
ning vaesuse vastu võitlemine. Kõnealuses 
valdkonnas võetavate meetmete 
eesmärgiks on moderniseerida 
sotsiaalkaitsesüsteeme, et tagada tõhus, 
tulemuslik ja piisav kaitse inimese igas 
eluetapis, edendada sotsiaalset kaasatust ja 
võrdseid võimalusi ning tegeleda 
ebavõrdsuse ja vaesusega. Kõnealuses 
valdkonnas võetavate meetmete puhul 
keskendutakse marginaliseerunud 
kogukondade, näiteks romade 

(i) Eelkõige vähemuste sotsiaalse
kaasatuse edendamine ning vaesuse vastu 
võitlemine. Kõnealuses valdkonnas 
võetavate meetmete eesmärgiks on 
moderniseerida sotsiaalkaitsesüsteeme, et 
tagada tõhus, tulemuslik ja piisav kaitse 
inimese igas eluetapis, edendada sotsiaalset 
kaasatust ja võrdseid võimalusi ning 
tegeleda ebavõrdsuse ja vaesusega. 
Kõnealuses valdkonnas võetavate 
meetmete puhul keskendutakse 
marginaliseerunud kogukondade, näiteks 
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integreerimisele; soo, rassilise või etnilise 
päritolu, usutunnistuse või veendumuste, 
puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse 
alusel toimuva diskrimineerimise 
tõkestamisele; taskukohastele, 
jätkusuutlikele ja kvaliteetsetele teenustele, 
sealhulgas alusharidusele ja lapsehoiule, 
eluasemetele, tervishoiuteenustele, 
esmastele sotsiaalteenustele ja pikaajalisele 
hooldusele juurdepääsu parandamisele, 
sealhulgas sotsiaalkaitse süsteemide 
ajakohastamise abil.

romade integreerimisele; soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimise tõkestamisele; 
taskukohastele, jätkusuutlikele ja 
kvaliteetsetele teenustele, sealhulgas 
alusharidusele ja lapsehoiule, eluasemetele, 
tervishoiuteenustele, esmastele 
sotsiaalteenustele ja pikaajalisele 
hooldusele juurdepääsu parandamisele, 
sealhulgas sotsiaalkaitse süsteemide 
ajakohastamise abil.
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