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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

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 – julgeoleku, rände, 
kliimamuutuste tagajärgede leevendamise 
ja nendega kohanemise ning inimõiguste 
valdkonnas.

Muudatusettepanek 2

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 
peamiselt kasutada geograafilisi 
programme, et maksimeerida liidu abi,
liidu tegevust partnerriikidele ja nende 
elanikele lähemale tuua ning tagada 
liidupoolne järelevalve, et abi jõuaks 
õigesse kohta. Lisaks sellisele üldisele 
lähenemisviisile tuleks vajaduse korral 
kasutada teemaprogramme ja 
kiirreageerimistegevust.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28
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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.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Käesolev määrus peaks kaasa 
aitama selliste loodusvarade säästvale 
majandamisele, nagu vesi, muld ja 
metsad. Seepärast tuleks edendada 
säästvaid ja turvalisi 
kaevandamismeetodeid, säästvat 
metsamajandamist ja säästvaid 
põllumajandustavasid.

Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) üleilmsed probleemid. (d) üleilmsed probleemid, sealhulgas 
kliimamuutuste tagajärgede leevendamine 
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ja nendega kohanemine.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EFSD+ kui artikli 23 lõike 1 punktides a, e, 
f ja g sätestatud eelarve täitmise viiside toel 
rahastamissuutlikkust pakkuva ühtse 
rahastamispaketi eesmärk peaks olema 
toetada investeerimist ja paremat 
juurdepääsu rahastamisele, et 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 soovituslike 
programmdokumentidega. Eritähelepanu 
pööratakse riikidele, kus on ebastabiilne 
olukord või konflikt, vähim arenenud 
riikidele või suure võlakoormusega 
vaestele riikidele.

EFSD+ kui artikli 23 lõike 1 punktides a, e, 
f ja g sätestatud eelarve täitmise viiside toel 
rahastamissuutlikkust pakkuva ühtse 
rahastamispaketi eesmärk peaks olema 
toetada investeerimist ja paremat 
juurdepääsu rahastamisele, et soodustada 
kestlikku ja kaasavat majanduslikku ja 
sotsiaalset arengut ning edendada 
partnerriikide sotsiaal-majanduslikku 
vastupanuvõimet, keskendudes eelkõige 
vaesuse kaotamisele, jätkusuutlikule ja 
kaasavale majanduskasvule, 
kliimamuutuste negatiivse mõju vastasele 
vastupanuvõimele, 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 soovituslike 
programmdokumentidega. Eritähelepanu 
pööratakse riikidele, kus on ebastabiilne 
olukord või konflikt, vähim arenenud 
riikidele või suure võlakoormusega 
vaestele riikidele.
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