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LÜHISELGITUS

Järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) väljatöötamine võib olla Euroopa 
Liidu ja selle liikmesriikide jaoks võimalus viia ellu Euroopa naaberriikidega tehtava koostöö 
ja naabruspoliitika üldine nägemus, mis põhineb täielikult sellistel Euroopa väärtustel nagu 
inimõiguste kaitse ja keskkonnastandardid, soolise võrdõiguslikkuse edendamine ning naiste 
ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine, vaesuse ja diskrimineerimise kõigi vormide 
kaotamine. Seda aluseks võttes esitas arvamuse koostaja komisjoni ettepaneku kohta 
muudatusi. 
Ettepanekus võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 
naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend nenditakse, et selle 
üldeesmärk on „kaitsta ja edendada kogu maailmas liidu väärtusi ja huve, et ellu viia liidu 
välistegevuse eesmärke ja põhimõtteid“ (artikkel 3). Sellele vaatamata näib, et ettepanek on 
kavandatud pigem ELi lühiajalisi sisehuvisid silmas pidades, eelkõige mis puudutab rännet ja 
julgeolekut, ning seda rahvusvahelise koostöö ja arengu arvel. Et neid kriitilisi aspekte 
leevendada, sõnastas arvamuse koostaja koostöös sidusrühmade ekspertide ja vabaühenduste 
esindajatega arvamuse, mis põhineb feministlikul lähenemisel arengukoostööle ning mille 
eesmärk on säilitada rahvusvahelise koostöö eesmärgid ja viia ellu pikaajalised kestliku 
arengu eesmärgid.
Arvamuse koostaja teeb ettepaneku tugevdada seoseid juba loodud koostöövahenditega ja 
suurendada poliitikavaldkondade sidusust. Aluspõhimõtete kohaselt, mis on sätestatud ka 
aluslepingutes, peaks kõnealune määrus aitama Euroopa naabruspoliitikas täita kestliku 
arengu eesmärke ja tagama määruse kõigi eesmärkide puhul poliitikavaldkondade sidususe 
kestliku arengu saavutamiseks. Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahendi rakendamisel tuleks juhinduda ELi arengukoostöö poliitikaraamistikust, 
nagu see on sätestatud Lissaboni lepingus, kestliku arengu tegevuskavas aastani 2030 ja 
Pariisi kliimakokkuleppes. Kestliku arengu eesmärke ei ole võimalik saavutada erinevates 
valdkondades eraldi järgitavate eesmärkide ja käsitlusviiside kaudu. Soolist võrdõiguslikkust 
käsitlev kestliku arengu 5. eesmärk on valdkondadeülene ja sellega soovitakse saavutada 
sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine kõigis teistes mõõtmetes. Liit 
peaks tugevdama kõikide arengukoostöö osaliste vahelisi partnerlussuhteid, eriti 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega, ja arendama kultuuridevahelist dialoogi. Liidu 
tegevus peaks toetama liidu alusväärtusi ning aitama muu hulgas kaasa vaesuse kaotamisele ja 
võitlusele ebavõrdsuse kõigi vormide, eelkõige soolise ebavõrdsuse vastu. Uus 
naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend peaks toetama ja 
aitama edasi arendada meetmeid, mis on suunatud rahu säilitamisele, konfliktide 
ennetamisele, sundrände algpõhjustega võitlemisele ning suurenenud rändesurve ja loodus-
või inimtegevusest tingitud õnnetustega vastamisi seisvate elanikkonnarühmade, riikide ja 
piirkondade abistamisele. Samuti peaks see toetama õiglast, inimõigusi arvestavat ja sooliselt 
võrdõiguslikku kaubanduspoliitikat, majandusdiplomaatiat ja majanduskoostööd. 
Uus vahend peaks kaitsma ja toetama naiste rolli rahu kindlustajatena ja kestliku arengu 
tähtsaimate osalistena. Nagu feministlik lähenemine on näidanud, ei ole naised ajaloo vältel 
kunagi rajanud oma poliitilist identiteeti natsionalistlikele alustele, vaid kõige sagedamini 
erineva taustaga naiste rahvusvaheliste võrgustike loomisele, arendades sellega 
kultuuridevahelist dialoogi.
Arvamuse koostaja arvates oleks võimalik määruse eesmärgid saavutada üksnes piisavate 
vahendite eraldamisega koostöö rahastamisvahenditele, et toetada piisava toidu, kvaliteetse 
hariduse, inimväärsete ja kestlike töökohtade kättesaadavust, eriti kõige haavatavamate 
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isikute (naised, lapsed ja LGBTIQ-inimesed) jaoks, samuti tervishoiuteenuste, sealhulgas 
ohutu abordi kättesaadavust, ja muude kodanikele oluliste sotsiaalsete õiguste edendamist.
EL peaks tegema rohkem kui rahvusvahelised kohustused ja eesmärgid soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonnas ette näevad ja kohaldama feministlikku lähenemist kui õigluse 
käsitlusviisi kõigi, mitte üksnes naiste ja tütarlaste puhul. Arengu- ja koostööpoliitika eesmärk 
on tagada kõigile elatusvahendid õiglastel ja võrdsetel alustel ning kaitsta nii keskkonda ja 
ökosüsteeme kui ka sotsiaalseid ja inimressursse. Liidu koostööpoliitika peaks olema 
sootundlik ning hõlmama ka hooldustööd ja reproduktiivtervist edendavat tööd. Selliseid 
majandussüsteeme ei saa juhtida majanduskasvu, konkurentsi ja tõhususe kitsaid põhimõtteid 
järgides. ELi arengu- ja koostööraamistikku tuleb ajakohastada ning see tuleb feministlikke 
seisukohti arvestades läbi vaadata ja ümber hinnata.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutavatel väliskomisjonil ja 
arengukomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

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 ebavõrduse 
kõigi vormide, eelkõige soolise 
ebavõrdsuse vastu võitlemisele ning 
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.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
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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 ja 
keskkonnaalast arengut, seades esmaseks 
eesmärgiks vaesuse kaotamise, ning 
Euroopa Liidu lepingu artikli 21 lõike 2 
punktis c sätestatud eesmärkidele 
säilitada rahu, ennetada konflikte ja 
tugevdada rahvusvahelist julgeolekut.

Muudatusettepanek 3

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 ÜROs45

vastu võetud kestliku arengu tegevuskavas 
aastani 2030 (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 ÜROs45

vastu võetud kestliku arengu tegevuskavas 
aastani 2030 (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 on vaja 
arvestada kõigi poliitikameetmete mõju 
konfliktidünaamikale, edendada 
sootundlikku lähenemisviisi 
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konfliktianalüüsidele kõigis määruse 
kohastes meetmetes ja programmides, et 
vältida negatiivset mõju naistele, 
tütarlastele ja LGBTIQ-inimestele ning 
maksimeerida positiivset mõju.

__________________ __________________

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).

Muudatusettepanek 4

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 

(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. EL toetas nende 
rahvusvaheliste kohustuste vastuvõtmist 
ja käesoleva määruse eesmärk peaks 
olema eelkõige aidata neid täita.
Tegevuskava 2030, mille tuuma 
moodustavad kestliku arengu eesmärgid, 
on pöördeline raamistik, millega kaotada 
kogu maailmas vaesus ja saavutada kestlik 
areng ning edendada rahumeelset, õiglast 
ja kaasavat ühiskonda kõigi, sealhulgas 
igasuguse sooidentiteediga isikute jaoks. 
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. Soolist 
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eesmärkide seostele ja integreeritud 
meetmetele, millega saab hüvesid 
võimendada ja täita sidusalt mitut 
eesmärki.

võrdõiguslikkust käsitlev kestliku arengu 
5. eesmärk on valdkondadeülene ja 
sellega soovitakse saavutada sooline 
võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu 
suurendamine kõigis nendes mõõtmetes. 
Tegevuskavaga 2030 ei jäeta kedagi 
kõrvale ja 5. eesmärgiga soovitakse 
konkreetselt lõpetada kõigi naiste ja 
tütarlaste igasugune diskrimineerimine, 
püüdes vastu võtta ja tugevdada soolist 
võrdõiguslikkust edendavaid jõustatavaid 
õigusakte. 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 
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).

Muudatusettepanek 5

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 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 



PE628.565v04-00 8/70 AD\1170344ET.docx

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.

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 aidata niiviisi 
kaasa vaesuse kaotamisele, võitlusele 
ebavõrdsuse kõigi vormide, eelkõige 
soolise ebavõrdsuse vastu, rahu 
säilitamisele, konfliktide ennetamisele, 
kaasates rahutagamisläbirääkimistesse 
mitmeid eksperte ja sidusrühmi, 
sealhulgas naisi ja kodanikuühiskonda, 
rahvusvahelise julgeoleku ja turvalisuse 
tugevdamisele, võitlusele rände ja 
ümberasumise algpõhjustega ning nende 
rahvaste, riikide ja piirkondade 
abistamisele, mis on vastamisi 
suurenenud rändesurvega ja mida tabavad 
loodusõnnetused või inimtegevusest 
tingitud õnnetused, õiglase, inimõigusi 
järgiva ja sooliselt võrdõigusliku 
kaubanduspoliitika toetamisele, 
majandusdiplomaatiale ja 
majanduskoostööle, digilahenduste ja -
tehnoloogia edendamisele, liidu poliitika 
rahvusvahelise mõõtme soodustamisele 
ning õiglase ja kaasava ühiskonna 
edendamisele. 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.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Liit peaks tunnustama naiste 
olulist rolli rahu kindlustajatena. 
Käesoleva määruse rakendamine peaks 
hõlmama ka ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooni 1325 naiste, rahu ja 
julgeoleku kohta, tunnustades selle 
peamist eesmärki kaitsta naisi ja 
suurendada märkimisväärselt nende 
osalemist poliitilistes ja 
otsustusprotsessides, kus nad on endiselt 
alaesindatud. Naiste tegelik osalemine 
otsustusprotsessides kõigil tasanditel on 
väga oluline, et töötada välja 
sootundlikud lahendused ebavõrdsuse 
probleemiga tegelemiseks.

Muudatusettepanek 7

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 2015,61 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 2015,61 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 inimõigustel põhinevale 
püsivale taastumisele. Seepärast peaks 
käesolev määrus aitama geograafilisi ja 
soolisi aspekte arvestavate programmide 
ning kiirreageerimistegevuse abil 
tugevdada vastupanuvõimet ning ühendada 
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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).

Muudatusettepanek 8

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, pöörates eritähelepanu 
põhilistele sotsiaalteenustele, iseäranis 
tervishoiule ja haridusele.

Muudatusettepanek 9

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 oluline eesmärk olema 
sooline võrdõiguslikkus, samuti tuleks 
kehtestada soolise võrdõiguslikkuse 
teemaprogramm. Neid kohustusi 
kajastatakse rahastamisvahendi kõigis 
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sammastes erieesmärkide kaudu ja 
käsitledes soolist võrdõiguslikkust ning 
naiste ja tütarlaste mõjuvõimu 
suurendamist kui valdkondadeülest 
küsimust. Lapsed ja noored, eelkõige 
tütarlapsed ja noored naised, on olulised 
muutuste algatajad ja tegevuskava 2030 
elluviimisele kaasaaitajad, nagu on 
tunnistatud Euroopa arengukonsensuses 
ja Euroopa Liidu lepingu artiklis 3. 
Käesoleva määruse kohases liidu 
välistegevuses pööratakse erilist 
tähelepanu nende vajadustele ning naiste 
ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamisele 
ning aidatakse realiseerida nende 
potentsiaali muutuste peamiste 
algatajatena, investeerides inimarengusse 
ja sotsiaalsesse kaasamisse.

Muudatusettepanek 10

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, soopõhiseid ja mõõdetavaid 
näitajaid, mida on kohandatud asjaomase 
rahastamisvahendi eripäradele ja 
eesmärkidele ning eelistatult partnerriigi 
tulemusraamistiku alusel.

Muudatusettepanek 11

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 

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

arenenud riikides ning teistes 
haavatavates ja enim abi vajavates riikides 
– kui ka temaatiliselt – kestliku arengu 
eesmärkide saavutamise, inimeste 
julgeoleku ja turvalisuse, samuti rände, 
kliimamuutustevastase võitluse ja 
inimõiguste teostamisele kaasa aitamise 
(sh sooline võrdõiguslikkus kõigis ELi 
partnerriikides) valdkonnas.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Käesolevas määruses tuleks 
käsitleda sagenevat vastuseisu naiste 
õigustele ja soolisele võrdõiguslikkusele 
kogu maailmas; see peaks aitama 
organisatsioone, kes töötavad seksuaal- ja 
reproduktiivtervise ning seonduvate 
õiguste (juurdepääs kvaliteetsele ja 
kättesaadavale teabele, haridusele ja 
teenustele) ja soolise vägivalla valdkonnas 
(muu hulgas võitlus traditsioonidest 
tulenevate kahjulike tavadega nagu naiste 
suguelundite moonutamine, nn 
aukuriteod, vägistamine ja 
seksuaalvägivald, koduvägivald, lastega 
sõlmitud abielud ja sooline 
diskrimineerimine, mida riik sallib) ning 
tagama neile piisava tegevusvõime.

Muudatusettepanek 13

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 

(19) 2015. aastal läbivaadatud Euroopa 
naabruspoliitika62 eesmärk on liidu 
peamiste poliitiliste prioriteetide raames 
stabiliseerida naaberriike ja tugevdada 
vastupanuvõimet, hoogustades selleks 
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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.

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 ja turvalisus; 
ränne ja liikuvus, sealhulgas võitlus rände 
ja ümberasumise algpõhjustega ning 
tegelemine sellest naistele ja tütarlastele 
tuleneva ebavõrdse mõjuga. Euroopa 
naabruspoliitikat iseloomustab eristamine 
ja ühise isevastutuse suurendamine, sest 
arvestatakse erinevaid kaasamistasemeid ja 
iga riigi huvisid seoses tema ja liidu 
partnerluse laadi ja põhivaldkondadega. 
Käesolev määrus peaks aitama täita 
kestliku arengu eesmärke väljaspool liitu 
asuvates riikides ja tagama kõigis oma 
eesmärkides poliitikavaldkondade kestliku 
arengu sidususe.

__________________ __________________

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.

Muudatusettepanek 14

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 
rahastamisvahendi (IPA III)63, 
humanitaarabi rahastamisvahendi64, 
ülemeremaade ja -territooriumide otsuse65, 
Euratomi asutamislepingu alusel 
naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise 

(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 
rahastamisvahendi (IPA III)63, 
humanitaarabi rahastamisvahendi64, 
ülemeremaade ja -territooriumide otsuse65, 
Euratomi asutamislepingu alusel 
naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise 
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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.

koostöö rahastamisvahendit täiendava 
Euroopa tuumaohutuse 
rahastamisvahendi66, ühise välis- ja 
julgeoleku- ning turvalisuspoliitika 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.

__________________ __________________

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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Muudatusettepanek 15

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 ning 
liidu tegevust partnerriikidele ja nende 
elanikele lähemale tuua. Lisaks sellisele 
üldisele lähenemisviisile tuleks vajaduse 
korral kasutada teemaprogramme ja 
kiirreageerimistegevust, kasutades 
sootundlikku käsitlusviisi.

Muudatusettepanek 16

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

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26
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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. Soolise võrdõiguslikkuse 
küsimustega tegelemisel peaks nende töö 
olema kooskõlas ÜRO konventsiooniga 
naiste diskrimineerimise kõigi vormide 
likvideerimise kohta (CEDAW) ja 
asjakohasel juhul Euroopa Nõukogu 
naistevastase vägivalla ja perevägivalla 
ennetamise ja tõkestamise 
konventsiooniga (Istanbuli konventsioon).

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Kooskõlas arengukonsensusega 
tugevdab käesolev määrus partnerlusi 
kestliku arengu valdkonnas tegutsevate 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega, 
edendades sellist tegutsemisruumi ja 
soodustavat keskkonda, mis võimaldab 
neil täita oma arvukaid ülesandeid 
inimõiguste, sealhulgas naiste ja 
tütarlaste õiguste, demokraatia, õigusriigi 
põhimõtte ja sotsiaalse õigluse 
edendajatena, õiguste omajate kaitsjatena, 
ametiasutusi jälgivate ja neilt vastutust 
nõudvate sõltumatute eestkõnelejatena, 
muutuste elluviijate ja algatajatena, 
sealhulgas arengualase hariduse ja 
teadlikkuse suurendamise kaudu. 



AD\1170344ET.docx 17/70 PE628.565v04-00

ET

Käesoleva määrusega edendatakse 
kodanikuühiskonna sõltumatut 
tegutsemisruumi ning tõhustatakse toetust 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
suutlikkuse suurendamisele, et parandada 
nende kaastatust ja mõju arenguprotsessis 
ning soodustada poliitilist, sotsiaalset, 
keskkonnaalast ja majanduslikku 
progressi.

Muudatusettepanek 19

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, 
sealhulgas Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondis seatud prioriteetide
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 rände ja ümberasumise
algpõhjustega ning toetada põgenike ja 
vastuvõtvate kogukondade vajadusi, 
kasutades soopõhist käsitlusviisi. Lisaks 
aitab käesoleva määruse eesmärkide 
hulka kuuluv rände haldamine ja 
valitsemine, sealhulgas pagulaste ja 
rändajate õiguste kaitse, mis hõlbustab 
turvalist ja seaduslikku rännet, 
suurendada rändest tulenevat kasu.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Käesoleva määrusega ette nähtud 
rahastamisliikide ja eelarve täitmise viiside 

(32) Käesoleva määrusega ette nähtud 
rahastamisliikide ja eelarve täitmise viiside 
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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.

valikul tuleks lähtuda partneri vajadusest, 
eelistustest, konkreetsetest olukordadest ja 
sooküsimustest, 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.

Muudatusettepanek 21

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, 
rahumeelse, õiglase ja kaasava ühiskonna 
edendamisele, jätkusuutlikule ja kaasavale 
progressile, inimväärsete töökohtade ja 
majanduslike võimaluste loomisele, 
eelkõige kõige haavatavamate inimeste 
jaoks, nagu naised, tütarlapsed ja LGBTI-
inimesed, konfliktohvrid ja puuetega 
inimesed, toetades sotsiaalmajanduslikke 
sektoreid, mikro-, väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid ja ühistuid, eelkõige 
neid, mis kuuluvad naistele, ning 
tegeledes kliimamuutuste, 
keskkonnaseisundi halvenemise ning 
naisi ja tütarlapsi ebaproportsionaalset 
mõjutava rände ja ümberasumise 
konkreetsete sotsiaal-majanduslike 
algpõhjustega, kooskõlas asjakohaste 
ettenähtud programmdokumentidega. 
Eritähelepanu tuleks pöörata riikidele, kus 
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on ebastabiilne olukord või konflikt, vähim 
arenenud riikidele või suure 
võlakoormusega vaestele riikidele. 

Muudatusettepanek 22

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, 
pidades eelkõige silmas kohalikku 
kestlikku arengut, mis võib toetada naiste 
mõjuvõimu suurendamist ja soodustada 
enesemääramist. 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.

Muudatusettepanek 23

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 

(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 
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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.

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 loomisele, 
pöörates eritähelepanu haavatavatele 
rühmadele, sealhulgas naised, LGBTI-
inimesed ja puuetega inimesed. EFSD+ 
meetmete rahastamisel tuleks eelistada 
rahastamisprojekte, millel on suur mõju 
töökohtade loomisele ning mille kulude ja 
tulude suhe suurendab investeeringute 
kestlikkust ja mis annavad 
jätkusuutlikkuse ning pikaajalise ja 
sootundliku arengumõju seisukohast 
suurima tagatise. Välistegevuse tagatisega 
toetavate meetmetega peaks kooskõlas 
parema õigusloome nõuetega kaasnema 
põhjalik keskkonna-, finants- ja sotsiaalsete 
aspektide (sealhulgas spetsiifiline mõju 
naistele ning mõju asjaomastele ja 
isoleeritud kogukondadele) eel- ja 
järelhindamine, samuti nendega 
tegelemise tõhusate viiside 
kindlaksmääramine. 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).
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Muudatusettepanek 24

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, turvalisuse ja stabiilsuse, 
kliimamuutuste ja keskkonna ning 
ookeanidega, samuti rändekriisi ja selle 
algpõhjustega, mis mõjutab 
ebaproportsionaalselt naisi ja tütarlapsi 
ning suurendab haavatavate rühmade, 
sealhulgas LGBTI-inimeste kahjustamise 
ohtu. 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.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Vastavalt 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppe78 punktidele 22 ja 
23 on vaja käesolevat programmi hinnata 
konkreetsete seirenõuete kohaselt kogutud 
teabe alusel, vältides samal ajal 
ülereguleerimist ja halduskoormust, 

(47) Vastavalt 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppe78 punktidele 22 ja 
23 on vaja käesolevat programmi hinnata 
konkreetsete seirenõuete kohaselt kogutud 
teabe alusel, vältides samal ajal 
ülereguleerimist ja halduskoormust, 
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eelkõige liikmesriikides. Kui see on 
asjakohane, võivad need nõuded sisaldada
mõõdetavaid näitajaid, mille põhjal hinnata 
programmi mõju kohapeal. On eriti oluline, 
et komisjon korraldaks oma ettevalmistava 
töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil, ja et 
kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
nende ekspertidel on pidev juurdepääs 
komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 
kus arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

eelkõige liikmesriikides. Kui see on 
asjakohane, peaksid need nõuded 
sisaldama mõõdetavaid näitajaid, nagu soo 
alusel liigitatud andmed, mille põhjal 
hinnata programmi mõju kohapeal. On eriti 
oluline, et komisjon korraldaks oma 
ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 
viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 
2016. aasta institutsioonidevahelises
parema õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
nende ekspertidel on pidev juurdepääs 
komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 
kus arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

__________________ __________________

78 Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu 
Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel 
13. aprillil 2016 sõlmitud 
institutsioonidevaheline parema 
õigusloome kokkulepe (ELT L 123, 
12.5.2016, lk 1–14).

78 Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu 
Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel 
13. aprillil 2016 sõlmitud 
institutsioonidevaheline parema 
õigusloome kokkulepe (ELT L 123, 
12.5.2016, lk 1–14).

Muudatusettepanek 26

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, 
järgides samal ajal ELi arengukoostöö 
poliitikaraamistikku, mis on sätestatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
208, Euroopa arengukonsensuses, 
kestliku arengu tegevuskavas aastani 
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2030, ELi soolise võrdõiguslikkuse teises 
tegevuskavas ja Pariisi 
kliimakokkuleppes.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – punkt 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 kolmandate riikidega ja 
piirkondadega naabruses, Sahara-taguses 
Aafrikas, Aasias ja Vaikse ookeani 
riikides, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas ning 
Kariibi mere piirkonnas, eesmärgiga 
saavutada kestlik areng, kaotada vaesus 
ja võidelda igasuguse ebavõrdsuse, 
sealhulgas soolise ebavõrdsuse vastu;

Muudatusettepanek 28

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, 
inimõigusi ja soolist võrdõiguslikkust, 
toetada kodanikuühiskonna 
organisatsioone, sealhulgas 
naisorganisatsioone, kindlustada rahu, 
ennetada konflikte ning edendada õiglast 
ja kaasavat ühiskonda, stabiilsust ja rahu 
ning tegeleda muude üleilmsete 
probleemidega, sealhulgas rände, liikuvuse
ja kliimamuutustega;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Käesolev määrus aitab kaasa liidu 
ühiste eesmärkide saavutamisele 
tegevuskava 2030 ajakava raames, 
pidades silmas 5. eesmärgi 
valdkondadeülest iseloomu. Käesoleva 
määruse alusel tehtud kulutustest vastavad 
vähemalt 92 % Majanduskoostöö ja 
Arengu Organisatsiooni arenguabi komitee
praegu kehtestatud ametliku arenguabi 
kriteeriumidele.

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kooskõlas Euroopa 
arengukonsensusega tuleks vähemalt 
20 % käesoleva määruse kohaselt kõikide 
geograafiliste ja temaatiliste programmide 
raames igal aastal ja selle meetmete 
kestuse jooksul rahastatavast ametlikust 
arenguabist eraldada sotsiaalsele 
kaasamisele ja inimarengule, et toetada ja 
tugevdada põhiliste sotsiaalteenuste, nagu 
tervishoid, toitumine, haridus ja 
sotsiaalkaitse, pakkumist, eelkõige kõige 
enam tõrjutud rühmadele, sealhulgas 
naistele ja lastele.

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kooskõlas ELi soolise 
võrdõiguslikkuse teises tegevuskavas 
võetud kohustustega peaks vähemalt 85 % 
käesoleva määruse kohaselt ametlikust 
arenguabist rahastatavate programmide 
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oluline eesmärk kõigi geograafiliste ja 
temaatiliste programmide raames igal 
aastal ja selle meetmete kestuse jooksul 
olema sooline võrdõiguslikkus ning naiste 
ja tütarlaste õigused ja nende mõjuvõimu 
suurendamine.

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 7 000 miljonit eurot 
teemaprogrammide jaoks:

(b) 9 700 miljonit eurot 
teemaprogrammide jaoks:

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b – taane 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– sooline võrdõiguslikkus ning 
naiste ja tütarlaste mõjuvõimu 
suurendamine 1 700 miljonit eurot,

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– stabiilsus ja rahu 1 000 miljonit 
eurot,

– rahu kindlustamine, konfliktide 
ennetamine ja stabiilsus 1 000 miljonit 
eurot,

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Uute probleemide ja prioriteetide
jaoks ette nähtud reserviga suuruses 
10 200 miljonit eurot suurendatakse lõikes 
2 nimetatud summasid kooskõlas artikliga 
15.

3. Uute probleemide ja vajaduste
jaoks ette nähtud rahastamispaketiga
suuruses 7 500 miljonit eurot 
suurendatakse lõikes 2 nimetatud 
summasid kooskõlas artikliga 15.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Assotsieerimislepingud, partnerlus- ja 
koostöölepingud, mitmepoolsed 
kokkulepped ja muud kokkulepped, 
millega luuakse õiguslikult siduvad suhted 
partnerriikidega, samuti Euroopa 
Ülemkogu järeldused ja nõukogu 
järeldused, tippkohtumise deklaratsioonid 
või kõrgetasemelistel kohtumistel 

Assotsieerimislepingud, partnerlus- ja 
koostöölepingud, mitmepoolsed 
kokkulepped ja muud kokkulepped, 
millega luuakse õiguslikult siduvad suhted 
partnerriikidega, samuti Euroopa 
Ülemkogu järeldused ja nõukogu 
järeldused, tippkohtumise deklaratsioonid 
või kõrgetasemelistel kohtumistel 
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partnerriikidega vastu võetud järeldused, 
asjakohased Euroopa Parlamendi 
resolutsioonid, komisjoni teatised või 
komisjoni ja liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
ühisteatised moodustavad käesoleva 
määruse rakendamise üldise 
poliitikaraamistiku.

partnerriikidega vastu võetud järeldused, 
asjakohased Euroopa Parlamendi 
resolutsioonid, komisjoni teatised või 
komisjoni ja liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
ühisteatised moodustavad käesoleva 
määruse rakendamise üldise 
poliitikaraamistiku. Lisaks hõlmab see 
muu hulgas Euroopa Liidu üldist välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegiat, ELi 
integreeritud lähenemisviisi 
väliskonfliktidele ja -kriisidele, Euroopa 
arengukonsensust, ELi soolise 
võrdõiguslikkuse tegevuskava ning naisi, 
rahu ja julgeolekut käsitlevate ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1325 
ja 1820 rakendamist ELi poolt.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kohaldatakse õigustel põhinevat 
lähenemisviisi, mis hõlmab kõiki 
inimõigusi, st nii kodaniku- ja poliitilisi kui 
ka majanduslikke, sotsiaalseid ja 
kultuurilisi õigusi, et integreerida 
inimõiguste põhimõtted, toetada õiguste 
omajate suutlikkust oma õigusi nõuda, 
pöörates seejuures erilist tähelepanu 
vaestele ja haavatavatele rühmadele, ning 
aidata partnerriike oma rahvusvaheliste 
inimõigustealaste kohustuste täitmisel. 
Käesoleva määrusega edendatakse soolist 
võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu 
suurendamist.

2. Kohaldatakse õigustel põhinevat 
lähenemisviisi, mis hõlmab kõiki 
inimõigusi, st nii kodaniku- ja poliitilisi kui 
ka majanduslikke, sotsiaalseid ja 
kultuurilisi õigusi, et integreerida 
inimõiguste põhimõtted, sealhulgas naiste 
õigused ja sooline võrdõiguslikkus, et 
toetada õiguste omajate suutlikkust oma 
õigusi nõuda, pöörates seejuures erilist 
tähelepanu tõrjutud rühmadele, 
sealhulgas lastele ja noortele, eakatele, 
puuetega inimestele, vähemustele, 
põlisrahvastele ja LGBTI-inimestele, ning 
aidata partnerriike oma rahvusvaheliste 
inimõigustealaste kohustuste täitmisel.

Muudatusettepanek 40

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

2 a. Käesoleva määrusega edendatakse 
soolist võrdõiguslikkust ja naiste 
mõjuvõimu suurendamist, eraldades 
konkreetselt rahalisi vahendeid soolise 
võrdõiguslikkuse edendamiseks 
kolmandates riikides ja tagades üldiselt, et 
sooline näitaja on kõigi projektide 
kavandamise, rakendamise ja hindamise 
osa. Naiste õigusi, soolise 
võrdõiguslikkuse edendamist ja 
kliimaõiglust süvalaiendatakse riiklike ja 
piirkondlike strateegiakavade kaudu.

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Käesoleva määrusega edendatakse 
Pekingi tegevusprogrammi ning 
elanikkonna ja arengu rahvusvahelise 
konverentsi tegevusprogrammi ja nende 
läbivaatamiskonverentside tulemuste 
täielikku ja tõhusat rakendamist ning 
pööratakse tähelepanu seksuaal- ja 
reproduktiivtervisele ning seonduvatele 
õigustele. Sellega edendatakse, kaitstakse 
ja viiakse ellu 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. Käesolevas 
määruses pööratakse eritähelepanu 
vajadusele tagada üldine juurdepääs 
igakülgsele kvaliteetsele ja taskukohasele 
seksuaal- ja reproduktiivtervise alasele 
teabele ja haridusele, sealhulgas 
põhjalikule seksuaalkasvatusele, ning 
tervishoiuteenustele.
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Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Käesoleva määrusega edendatakse 
laste ja noorte, eelkõige tütarlaste ja 
noorte naiste mõjuvõimu suurendamist, 
aidates samal ajal kaasa nende 
potentsiaali realiseerimisele muutuste 
peamiste algatajatena.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit edendab üleilmse tähtsusega hüvede ja 
probleemide suhtes mitmepoolset ja 
reeglitepõhist lähenemisviisi ning teeb 
seejuures koostööd liikmesriikide, 
partnerriikide, rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja teiste rahastajatega.

Liit edendab üleilmse tähtsusega avalike 
hüvede ja probleemide suhtes 
mitmepoolset ja reeglitepõhist 
lähenemisviisi ning teeb seejuures 
koostööd liikmesriikide, partnerriikide, 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja teiste 
rahastajatega.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suhetes partnerriikidega võetakse arvesse 
nende eelnevaid tulemusi rahvusvaheliste 
kohustuste rakendamisel, rahvusvahelisi 
kokkuleppeid ja nende lepingulisi suhteid 
liiduga.

Suhetes partnerriikidega võetakse arvesse 
nende eelnevaid tulemusi rahvusvaheliste 
kohustuste rakendamisel, rahvusvahelisi 
kokkuleppeid, eelkõige Pariisi kokkulepet,
ja nende lepingulisi suhteid liiduga.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühelt poolt liidu ja liikmesriikide ja teiselt 
poolt partnerriikide vaheline koostöö 
põhineb arengu tõhususe põhimõtetel ning 
vajaduse korral edendatakse nende 
põhimõtete arendamist, täpsemalt: 
partnerriikide isevastutus 
arenguprioriteetide suhtes, tulemustele 
orienteeritus, kaasavad arengupartnerlused, 
läbipaistvus ja vastastikune 
aruandluskohustus. Liit edendab 
tulemuslikku ja tõhusat vahendite 
kasutuselevõttu ja kasutamist.

Ühelt poolt liidu ja liikmesriikide ja teiselt 
poolt partnerriikide vaheline koostöö 
põhineb arengu tõhususe põhimõtetel ning 
edendatakse nende põhimõtete arendamist, 
täpsemalt: partnerriikide isevastutus 
arenguprioriteetide suhtes, tulemustele 
orienteeritus, kaasavad arengupartnerlused, 
läbipaistvus, vastastikune 
aruandluskohustus ja sooline 
võrdõiguslikkus. Liit edendab 
tulemuslikku ja tõhusat vahendite 
kasutuselevõttu ja kasutamist.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas kaasava partnerluse 
põhimõttega tagab komisjon vajaduse 
korral nõuetekohase konsulteerimise 
partnerriikide asjaomaste sidusrühmadega, 
sealhulgas kodanikuühiskonna 
organisatsioonide ja kohalike 
ametiasutustega, samuti nende piisavalt 
varase juurdepääsu asjakohasele teabele, et 
nad saaksid programmide koostamisel, 
rakendamisel ja seotud seireprotsessides
kaasa rääkida.

Kooskõlas kaasava partnerluse 
põhimõttega tagab komisjon nõuetekohase 
konsulteerimise partnerriikide asjaomaste 
sidusrühmadega, sealhulgas 
kodanikuühiskonna organisatsioonide, 
naisorganisatsioonide ja kohalike 
ametiasutustega, samuti nende piisavalt 
varase juurdepääsu asjakohasele teabele ja 
nende sisuka kaasamise programmide 
koostamisel, rakendamisel ja seotud 
seireprotsessides.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Käesoleva määruse kohaste 
programmide ja meetmetega 
integreeritakse kliimamuutuste, 

6. Käesoleva määruse kohaste 
programmide ja meetmetega 
integreeritakse konfliktide ennetamise, 
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keskkonnakaitse ja soolise 
võrdõiguslikkuse küsimused ning 
kasutatakse kestliku arengu eesmärkide 
vahelisi seoseid, et edendada integreeritud 
meetmeid, millega saab hüvesid 
võimendada ja täita sidusalt mitut 
eesmärki. Need programmid ja meetmed 
põhinevad riskide ja haavatavuste 
analüüsil, sisaldavad vastupanuvõime 
elementi ja on konfliktitundlikud. Nendes 
juhindutakse põhimõttest, et mitte kedagi 
ei tohi kõrvale jätta.

rahu kindlustamise ja 
konfliktitundlikkuse, kliimamuutuste, 
keskkonnakaitse, soolise võrdõiguslikkuse
ja naiste mõjuvõimu suurendamise
küsimused ning kasutatakse kestliku 
arengu eesmärkide vahelisi seoseid, et 
edendada integreeritud meetmeid, millega 
saab hüvesid võimendada ja täita sidusalt 
mitut eesmärki. Need programmid ja 
meetmed põhinevad riskide ja haavatavuste 
analüüsil, sisaldavad vastupanuvõime 
elementi ja on konfliktitundlikud. Nendes 
juhindutakse põhimõtetest, et mitte kedagi 
ei tohi kõrvale jätta ja et mitte teha kahju.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõjaliste osalejate suutlikkuse 
suurendamine arengu ning arenguks 
vajaliku julgeoleku toetamisel

Rahu kindlustajate suutlikkuse 
suurendamine arengu ning arenguks 
vajaliku julgeoleku ja turvalisuse
toetamisel

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Et aidata kaasa kestlikule arengule, 
milleks on vaja tagada stabiilne, 
rahumeelne ja kaasav ühiskond, võib 
käesoleva määruse kohast liidu abi lõikes 4 
sätestatud erandlikel asjaoludel kasutada 
julgeolekusektori ulatuslikuma reformi 
elluviimiseks või selleks, et suurendada 
partnerriikide sõjaliste osalejate
suutlikkust arengutegevuse ja 
arengutegevuseks vajaliku julgeoleku 
toetuseks.

2. Et aidata kaasa kestlikule arengule, 
milleks on vaja tagada stabiilne, 
rahumeelne, sooliselt võrdõiguslik ja 
kaasav ühiskond, võib käesoleva määruse 
kohast liidu abi lõikes 4 sätestatud 
erandlikel asjaoludel kasutada julgeoleku-
ja turvasektori ulatuslikuma reformi 
elluviimiseks või selleks, et suurendada 
partnerriikide rahu kindlustajate
suutlikkust arengutegevuse ja 
arengutegevuseks vajaliku julgeoleku ja 
turvalisuse toetuseks.
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Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli alusel antav abi 
võib hõlmata eeskätt suutlikkuse 
suurendamise programme, millega 
toetatakse arengut ja arenguks vajalikku 
julgeolekut, sealhulgas koolitamist, 
juhendamist ja nõustamist ning varustuse 
tarnimist, taristu parandamist ja kõnealuse 
abiga vahetult seotud muude teenuste 
osutamist.

3. Käesoleva artikli alusel antav abi 
võib hõlmata eeskätt suutlikkuse 
suurendamise programme, millega 
toetatakse arengut ja arenguks vajalikku 
julgeolekut ja turvalisust, sealhulgas 
koolitamist, juhendamist ja nõustamist ning 
varustuse tarnimist, taristu parandamist ja 
kõnealuse abiga vahetult seotud muude 
teenuste osutamist.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nõudeid, mis on vajalikud 
käesoleva määruse kohaste liidu 
eesmärkide piisavaks saavutamiseks, ei ole 
võimalik täita mittesõjaliste osalejate abil, 
ning toimivate riiklike institutsioonide 
olemasolu või inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse on ohus ning kui 
riiklikud institutsioonid ei suuda selle 
ohuga toime tulla, ning

(a) nõudeid, mis on vajalikud 
käesoleva määruse kohaste liidu 
eesmärkide piisavaks saavutamiseks, ei ole 
võimalik täita mittesõjaliste osalejate abil, 
ning toimivate riiklike institutsioonide 
olemasolu või inimõiguste, soolise 
võrdõiguslikkuse ja põhivabaduste kaitse 
on ohus ning kui riiklikud institutsioonid ei 
suuda selle ohuga toime tulla, ning

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Samuti tagab ta, et sõjaliste 
jõudude reformimise meetmed aitavad 
kaasa sellele, et need oleksid 
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läbipaistvamad, vastutustundlikumad ja 
austaksid rohkem kõigi nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvate naiste, 
meeste, tütarlaste ja poiste inimõigusi.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon kehtestab käesoleva 
artikli kohaste meetmete jaoks 
asjakohased riskihindamis-, järelevalve- ja 
hindamismenetlused.

7. Komisjon kaasab kogu poliitilise 
protsessi vältel aktiivselt kaasava 
kodanikuühiskonna, tagades naiste ja 
tütarlaste täieliku osalemise, sealhulgas 
riskihindamistes ja konfliktianalüüsides, 
ning teeb põhjaliku ja süstemaatilise 
eelneva konfliktianalüüsi, mis hõlmab
käesoleva artikli kohaste meetmete jaoks 
täielikult võrdõiguslikkuse analüüsi,
riskihindamis-, järelevalve- ja 
hindamismenetlusi. Hindamise käigus 
hinnatakse iga käesoleva artikli kohase 
meetme (võimalikku) mõju muule kui 
partnerriikide otsestele sõjalistele 
võimetele, eesmärgiga tagada, et need on 
konfliktitundlikud ja sootundlikud ning ei 
tee kahju ja aitavad aktiivselt kaasa 
inimeste turvalisusele ja jätkusuutlikule 
rahule. Järelevalve- ja hindamisprotsessis 
tuginetakse ulatuslikult analüüsidele ning 
kodanikuühiskonna ja eri naiste ja 
tütarlaste tunnistustele, et hinnata iga 
meetme mõju konflikti- ja 
soodünaamikale iga asjaomase riigi 
kontekstis.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse kohane koostöö 
ja sekkumine kavandatakse programmides, 

1. Kogu käesoleva määruse kohane 
koostöö ja sekkumine on konflikti- ja 
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välja arvatud artikli 4 lõikes 4 osutatud 
kiirreageerimistegevuse puhul.

sootundlik. Käesoleva määruse kohane 
koostöö ja sekkumine kavandatakse 
programmides, välja arvatud artikli 4 
lõikes 4 osutatud kiirreageerimistegevuse 
puhul.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) samuti konsulteerib liit vajaduse 
korral teiste rahastajate ja osalejatega, 
sealhulgas vajaduse korral
kodanikuühiskonna ja kohalike 
ametiasutuste esindajatega;

(c) samuti konsulteerib liit teiste 
rahastajate ja osalejatega, sealhulgas 
kodanikuühiskonna ja kohalike 
ametiasutuste esindajatega;

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) artikli 4 lõike 3 punktides a ja b 
osutatud inimõiguste ja demokraatia ning 
kodanikuühiskonna teemaprogrammidega 
antava abi jaoks ei ole vaja asjaomaste 
kolmandate riikide valitsuste ja teiste 
avaliku sektori asutuste nõusolekut. Nende 
teemaprogrammidega toetatakse peamiselt 
kodanikuühiskonna organisatsioone.

(d) artikli 4 lõike 3 punktides a, a a ja b 
osutatud inimõiguste ja demokraatia, 
soolise võrdõiguslikkuse ning naiste ja 
tütarlaste mõjuvõimu suurendamise ning 
kodanikuühiskonna teemaprogrammidega 
antava abi jaoks ei ole vaja asjaomaste 
kolmandate riikide valitsuste ja teiste 
avaliku sektori asutuste nõusolekut. Nende 
teemaprogrammidega toetatakse peamiselt 
kodanikuühiskonna organisatsioone, 
sealhulgas neid, mis kaitsevaid naiste 
õigusi.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) programmitöös võidakse ette näha 
koostöömeetmed, mida rahastatakse 
artikli 6 lõikes 2 loetletud erinevatest 
eraldistest ja nende alusaktide kohastest 
muudest liidu programmidest.

(c) partnerite kohustused ja 
tulemuslikkus, mis määratakse kindlaks 
selliste kriteeriumide alusel nagu 
poliitiline reform, sooline 
võrdõiguslikkus, hea valitsemistava, 
inimõigused ning majanduslik ja 
sotsiaalne areng.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) partnerite vajadused, mis 
määratakse kindlaks konkreetsete 
kriteeriumide alusel, võttes arvesse 
rahvaarvu, vaesust, ebavõrdsust, 
inimarengut, majanduslikku ja 
keskkonnaalast haavatavust ning riigi ja 
ühiskonna vastupanuvõimet;

(a) partnerite vajadused, mis 
määratakse kindlaks konkreetsete 
kriteeriumide alusel, võttes arvesse 
rahvaarvu, vaesust, ebavõrdsust, 
inimarengut, inimõiguste ja 
põhivabaduste, sealhulgas soolise 
võrdõiguslikkuse olukorda, majanduslikku 
ja keskkonnaalast haavatavust ning riigi ja 
ühiskonna vastupanuvõimet;

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) partnerite kohustused ja 
tulemuslikkus, mis määratakse kindlaks 
selliste kriteeriumide alusel nagu poliitiline 
reform ning majanduslik ja sotsiaalne
areng;

(c) partnerite kohustused ja 
tulemuslikkus, mis määratakse kindlaks 
selliste kriteeriumide alusel nagu poliitiline 
reform, sooline võrdõiguslikkus, hea 
valitsemistava, inimõigused ning 
majanduslik ja sotsiaalne areng;

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) liidupoolse rahastamise võimalik 
mõju soolisele võrdõiguslikkusele.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Geograafiliste programmide 
programmdokumendid põhinevad 
tulemustel ja neis võetakse vajaduse korral 
arvesse rahvusvaheliselt kokkulepitud 
eesmärke ja näitajaid, eelkõige neid, mis 
on esitatud kestliku arengu eesmärkides, 
samuti riigi tasandi tulemusraamistikke, et 
hinnata ja avalikkusele teada anda, milline 
on olnud liidu panus tulemustesse nii 
väljundite, lõpplahenduse kui ka mõju 
tasandil.

5. Geograafiliste programmide 
programmdokumendid põhinevad 
tulemustel ja neis võetakse arvesse 
rahvusvaheliselt kokkulepitud eesmärke ja 
näitajaid, eelkõige neid, mis on esitatud 
kestliku arengu eesmärkides, samuti riigi 
tasandi tulemusraamistikke, et hinnata ja 
avalikkusele teada anda, milline on olnud 
liidu panus tulemustesse nii väljundite, 
lõpplahenduse kui ka mõju tasandil.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kriisiolukorras või kriisijärgses, 
haavatavas ja ebakindlas olukorras olevate 
riikide ja piirkondade 
programmdokumentide koostamisel tuleb 
nõuetekohaselt arvesse võtta nende 
erivajadusi ning asjaomaste riikide või 
piirkondade tingimusi.

Kriisiolukorras või kriisijärgses, 
haavatavas ja ebakindlas olukorras olevate 
riikide ja piirkondade 
programmdokumendid koostatakse 
kontekstipõhiste analüüside ning 
inimõiguste- ja naiste õiguste põhise 
käsitlusviisi alusel.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 6 – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
konfliktiennetus-, rahu kindlustamise, 
konfliktijärgse lepitamise ja 
taastusmeetmetele ning katastroofideks 
valmisolekule, samuti naiste rollile ja 
laste õigustele nendes protsessides.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Mitmeaastaste sihtprogrammidega 
määratakse kindlaks liidupoolse 
rahastamise prioriteetsed valdkonnad, 
erieesmärgid, oodatavad tulemused, selged 
ja konkreetsed tulemusnäitajad ning 
rahaeraldiste soovituslik jaotus nii üldiselt 
kui ka prioriteetsete valdkondade kaupa.

2. Mitmeaastaste sihtprogrammidega 
määratakse kindlaks liidupoolse 
rahastamise prioriteetsed valdkonnad, 
erieesmärgid, oodatavad tulemused, selged 
ja konkreetsed tulemusnäitajad, mis on 
liigitatud vähemalt vanuse ja soo alusel,
ning rahaeraldiste soovituslik jaotus nii 
üldiselt kui ka prioriteetsete valdkondade 
kaupa, sealhulgas kodanikuühiskonnale 
ja naisorganisatsioonide toetamiseks ette 
nähtud rahastamispaketid.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) liidu ja asjaomase partneri või 
asjaomaste partnerite ühisdokument, 
milles sätestatakse soolise mõju 
hindamine.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Temaatiliste programmide mitmeaastaste 
sihtprogrammidega määratakse iga teema 
all kindlaks liidu strateegia, liidu valitud 
rahastamisprioriteedid, erieesmärgid, 
oodatavad tulemused, selged ja 
konkreetsed tulemusnäitajad, 
rahvusvaheline olukord ja asjakohase 
teema peamiste partnerite meetmed.

Temaatiliste programmide mitmeaastaste 
sihtprogrammidega määratakse iga teema 
all kindlaks liidu strateegia, liidu valitud 
rahastamisprioriteedid, erieesmärgid, 
oodatavad tulemused, soolise mõju 
hindamine, selged ja konkreetsed 
tulemusnäitajad, mis on liigitatud 
vähemalt soo ja vanuse alusel, 
rahvusvaheline olukord ja asjakohase 
teema peamiste partnerite meetmed.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Nõuetekohaselt põhjendatud 
tungiva kiireloomulisuse tõttu, nt 
kriisiolukorras või demokraatiat, õigusriiki, 
inimõigusi või põhivabadusi ähvardava 
vahetu ohu korral, võib komisjon muuta 
käesoleva määruse artiklites 12 ja 13 
osutatud mitmeaastaseid sihtprogramme 
rakendusaktidega, mis võetakse vastu 
kooskõlas artikli 35 lõikes 4 osutatud 
kiirmenetlusega.

5. Nõuetekohaselt põhjendatud 
tungiva kiireloomulisuse tõttu, nt 
kriisiolukorras või demokraatiat, rahu, 
õigusriiki, inimõigusi või põhivabadusi 
ähvardava vahetu ohu korral, võib 
komisjon muuta käesoleva määruse 
artiklites 12 ja 13 osutatud mitmeaastaseid 
sihtprogramme rakendusaktidega, mis 
võetakse vastu kooskõlas artikli 35 lõikes 4 
osutatud kiirmenetlusega.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vajadusi, kasutades selliseid 
näitajaid nagu rahvaarv ja arengutase;

(a) vajadusi, kasutades selliseid 
näitajaid nagu rahvaarv ja arengutase ning 
soolise võrdõiguslikkuse näitajaid;

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 16 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pühendumist tõelise ja jätkusuutliku 
demokraatia ülesehitamisele ning seotud 
edusamme;

(c) pühendumist tõelise ja jätkusuutliku 
rahu ja demokraatia ülesehitamisele ning 
seotud edusamme;

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) mõju soolisele võrdõiguslikkusele;

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Soovituslikult 10 % artikli 4 lõike 2 
punktis a sätestatud rahastamispaketist 
eraldatakse artikli 12 kohaselt riigile 
eraldatavate rahaliste vahendite 
täienduseks I lisas loetletud 
partnerriikidele, et rakendada 
tulemuspõhist lähenemisviisi. 
Tulemuspõhised eraldised määratakse 
kindlaks selle alusel, millised on olnud 
edusammud demokraatia, inimõiguste, 
õigusriigi, rändealase koostöö, 
majandusjuhtimise ja reformide vallas. 
Partnerriikide edusamme hinnatakse kord 
aastas.

1. Soovituslikult 10 % artikli 4 lõike 2 
punktis a sätestatud rahastamispaketist 
eraldatakse artikli 12 kohaselt riigile 
eraldatavate rahaliste vahendite 
täienduseks I lisas loetletud 
partnerriikidele, et rakendada 
tulemuspõhist lähenemisviisi. 
Tulemuspõhised eraldised määratakse 
kindlaks selle alusel, millised on olnud 
edusammud rahu, demokraatia, 
inimõiguste, soolise võrdõiguslikkuse, 
õigusriigi, rändealase koostöö, hea 
valitsemistava ja reformide vallas. 
Partnerriikide edusamme hinnatakse kord 
aastas, kaasates kodanikuühiskonda, 
eelkõige naisorganisatsioone.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab vastu iga-aastased 
või mitmeaastased tegevuskavad või 
meetmed. Meetmed võivad vormilt olla 
üksikmeetmed, erimeetmed, 
kõrvalmeetmed või eriabimeetmed. 
Tegevuskavades ja meetmetes määratakse 
kindlaks iga tegevusega taotletavad 
eesmärgid, oodatavad tulemused ja 
peamised tegevused, rakendusmeetodid, 
eelarve ja mis tahes seonduvad 
toetuskulud.

1. Komisjon võtab vastu iga-aastased 
või mitmeaastased tegevuskavad või 
meetmed. Meetmed võivad vormilt olla 
üksikmeetmed, erimeetmed, 
kõrvalmeetmed või eriabimeetmed. 
Tegevuskavades ja meetmetes määratakse 
kindlaks iga tegevusega taotletavad 
eesmärgid, oodatavad tulemused ja 
peamised tegevused, rakendusmeetodid, 
eelarve ja mis tahes seonduvad 
toetuskulud. Nendes tuuakse ühtlasi välja, 
kuidas iga meede aitab kaasa inimarengu, 
sotsiaalse kaasamise, soolise 
võrdõiguslikkuse, naiste ja tütarlaste 
õiguste ja nende mõjuvõimu 
suurendamise ning kliimamuutuste- ja 
keskkonnaalaste eesmärkide täitmisele, 
nagu on osutatud artikli 3 lõikes 3, 
sealhulgas soovituslikud eraldised. 
Arvesse võetakse ka nende võimalikku 
negatiivset mõju nimetatud eesmärkidele 
ning kavasid kohandatakse vastavalt.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) uuringud, koosolekud, teavitamine, 
teadlikkuse suurendamine, koolitus, saadud 
kogemuste ja parimate tavade 
ettevalmistamine ja vahetamine, teabe 
avaldamine ning muud programmitööks ja 
meetmete haldamiseks vajaliku haldus- või 
tehnilise toega seotud kulud, sealhulgas 
tasustatud väliseksperdid;

(a) uuringud, koosolekud, teavitamine, 
teadlikkuse suurendamine, koolitus, saadud 
kogemuste ja parimate, sealhulgas naiste 
seas järgitavate tavade ettevalmistamine ja 
vahetamine, teabe avaldamine ning muud 
programmitööks ja meetmete haldamiseks 
vajaliku haldus- või tehnilise toega seotud 
kulud, sealhulgas tasustatud 
väliseksperdid;

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne kuni 20 miljonit eurot maksvate 
eriabimeetmete vastuvõtmist või 
pikendamist annab komisjon nõukogule 
teavet nende meetmete laadi ja eesmärkide 
ning nende jaoks kavandatud rahaliste 
vahendite kohta. Komisjon teavitab enne 
juba vastu võetud eriabimeetmetes oluliste 
sisuliste muudatuste tegemist sellest 
nõukogu. Liidu välistegevuse järjepidevuse 
huvides võtab komisjon selliste meetmete 
kavandamisel ja edaspidi rakendamisel 
arvesse nõukogu asjaomast poliitilist 
lähenemisviisi.

Enne kuni 20 miljonit eurot maksvate 
eriabimeetmete vastuvõtmist või 
pikendamist annab komisjon nõukogule 
teavet nende meetmete laadi ja eesmärkide 
ning nende jaoks kavandatud rahaliste 
vahendite kohta. Komisjon teavitab enne 
juba vastu võetud eriabimeetmetes oluliste 
sisuliste muudatuste tegemist sellest 
nõukogu. Liidu välistegevuse järjepidevuse 
huvides võtab komisjon selliste meetmete 
kavandamisel ja edaspidi rakendamisel 
arvesse nõukogu asjaomast poliitilist 
lähenemisviisi, sealhulgas sootundlikku 
lähenemisviisi.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Nõuetekohaselt põhjendatud 
tungiva kiireloomulisuse korral, nt 
kriisiolukorras, sealhulgas loodusõnnetused 
või inimtegevusest tingitud õnnetused, 
demokraatiat, õigusriiki, inimõigusi või 
põhivabadusi ähvardav vahetu oht, võib 
komisjon kooskõlas artikli 35 lõikes 4 
osutatud menetlusega võtta vastu 
tegevuskavu ja meetmeid või kehtivate 
tegevuskavade ja meetmete muudatusi.

4. Nõuetekohaselt põhjendatud 
tungiva kiireloomulisuse korral, nt 
kriisiolukorras, sealhulgas loodusõnnetused 
või inimtegevusest tingitud õnnetused, 
demokraatiat, rahu, õigusriiki, inimõigusi 
või põhivabadusi ähvardav vahetu oht, 
võib komisjon kooskõlas artikli 35 lõikes 4 
osutatud menetlusega võtta vastu 
tegevuskavu ja meetmeid või kehtivate 
tegevuskavade ja meetmete muudatusi.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmete tasandil toimub asjakohane 
keskkonnaalane sõelumine, sealhulgas 
seoses kliimamuutuste ja bioloogilise 
mitmekesisuse alase mõjuga, kooskõlas 

Meetmete tasandil toimub asjakohane 
inimõiguste-, sealhulgas naiste õiguste, 
sotsiaalne ja keskkonnaalane sõelumine, 
sealhulgas seoses kliimamuutuste ja 
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kohaldatavate liidu seadusandlike aktidega, 
sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2011/92/EL82 ja nõukogu 
direktiiviga 85/337/EMÜ,83 hõlmates 
asjakohasel juhul keskkonnamõju 
hindamist keskkonnatundlike meetmete, 
eelkõige uute suurte taristute puhul.

bioloogilise mitmekesisuse alase mõjuga, 
kooskõlas kohaldatavate liidu 
seadusandlike aktidega, sealhulgas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2011/92/EL82 ja nõukogu 
direktiiviga 85/337/EMÜ,83 hõlmates 
asjakohasel juhul keskkonnamõju 
hindamist keskkonnatundlike meetmete, 
eelkõige uute suurte taristute puhul.

__________________ __________________

82 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/92/EL 
teatavate riiklike ja eraprojektide 
keskkonnamõju hindamise kohta 
(kodifitseeritud tekst) (ELT L 26, 
28.1.2012, lk 1).

82 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/92/EL 
teatavate riiklike ja eraprojektide 
keskkonnamõju hindamise kohta 
(kodifitseeritud tekst) (ELT L 26, 
28.1.2012, lk 1).

83 Nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiiv 
teatavate riiklike ja eraprojektide 
keskkonnamõju hindamise kohta (EÜT L 
175, 5.7.1985, lk 40–48).

83 Nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiiv 
teatavate riiklike ja eraprojektide 
keskkonnamõju hindamise kohta (EÜT L 
175, 5.7.1985, lk 40–48).

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 5 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmete tasandil viiakse läbi asjakohane 
soolise mõju kontroll, et tagada meetmete 
vastavus liidu kohaldatavatele 
õigusaktidele, nimelt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu uuesti sõnastatud 
direktiivile 2006/54/EÜ1 a ja nõukogu 
direktiivile 2004/113/EÜ1 b.

__________________

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. 
juuli 2006. aasta direktiiv 2006/54/EÜ 
meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja 
võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise 
kohta tööhõive ja elukutse küsimustes 
(uuestisõnastamine) (ELT L 204, 
26.7.2006, lk 23–36).

1 b Nõukogu 13. detsembri 2004. aasta 
direktiiv 2004/113/EÜ meeste ja naiste 
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võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise 
kohta seoses kaupade ja teenuste 
kättesaadavuse ja pakkumisega (ELT L 
373, 21.12.2004, lk 37–43).

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva rahastamisvahendi 
raames võib rahalist abi anda ka toetusena 
rahvusvahelistele, piirkondlikele või 
riiklikele fondidele, nt EIP, liikmesriikide, 
partnerriikide ja -piirkondade või 
rahvusvaheliste organisatsioonide või 
muude rahastajate loodud või hallatavatele 
fondidele.

2. Käesoleva rahastamisvahendi 
raames võib rahalist abi anda ka toetusena 
rahvusvahelistele, piirkondlikele või 
riiklikele fondidele, nt EIP, liikmesriikide, 
partnerriikide ja -piirkondade või 
rahvusvaheliste ja naisorganisatsioonide
või muude rahastajate loodud või 
hallatavatele fondidele.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon töötab koos 
partnerriikide sidusrühmadega, võtab ta 
rahastamise viisi, osaluse liigi, toetuse 
andmise korra ja toetuste haldamise sätete 
kindlaksmääramisel arvesse nende 
sidusrühmade iseärasusi, sealhulgas nende 
vajadusi ja asjasse puutuvat konteksti, 
eesmärgiga jõuda võimalikult paljude 
selliste sidusrühmadeni ja reageerida nende 
vajadustele kõige paremini. Julgustatakse 
kasutama finantsmääruse kohast erikorda, 
nt partnerluslepinguid, kolmandatele 
isikutele rahalise toetuse andmise lubamist, 
otselepinguid või piiratud 
rahastamiskõlblikkusega pakkumiskutseid 
või kindlasummalisi makseid, ühikuhindu 
ja kindlamääralisi makseid, samuti 
kuludega sidumata rahalisi vahendeid, 
millele on osutatud finantsmääruse artikli 

2. Kui komisjon töötab koos 
partnerriikide sidusrühmadega, võtab ta 
rahastamise viisi, osaluse liigi, toetuse 
andmise korra ja toetuste haldamise sätete 
kindlaksmääramisel arvesse nende 
sidusrühmade iseärasusi, sealhulgas nende 
vajadusi ja asjasse puutuvat konteksti, 
eesmärgiga jõuda võimalikult paljude 
selliste sidusrühmadeni ja reageerida nende 
vajadustele kõige paremini. Sellises 
hindamises tuleb arvesse võtta kõigi 
sidusrühmade, eelkõige kohaliku 
kodanikuühiskonna ja 
naisorganisatsioonide sisuka osalemise ja 
kaasamise tingimusi. Julgustatakse 
kasutama finantsmääruse kohast erikorda, 
nt partnerluslepinguid, kolmandatele 
isikutele rahalise toetuse andmise lubamist, 
otselepinguid või piiratud 



PE628.565v04-00 44/70 AD\1170344ET.docx

ET

125 lõikes 1. rahastamiskõlblikkusega pakkumiskutseid 
või kindlasummalisi makseid, ühikuhindu 
ja kindlamääralisi makseid, samuti 
kuludega sidumata rahalisi vahendeid, 
millele on osutatud finantsmääruse artikli 
125 lõikes 1. Erinevad erikorrad tuleb 
rakendada läbipaistvalt, need peavad 
olema jälgitavad ja võimaldama 
innovatsiooni.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetused, mida antakse asjakohasel 
juhul, ilma et selleks oleks vaja 
kaasrahastamist, meetmete rahastamiseks 
kõige raskemates tingimustes juhtudel, kui 
konkursikutse avaldamine ei ole 
asjakohane, sealhulgas olukorras, kui on 
tõsiseid puudujääke põhivabaduste vallas, 
inimeste turvalisus on enim ohus või 
inimõigusi kaitsevad organisatsioonid ja 
üksikisikud tegutsevad kõige raskemates 
tingimustes. Niisugused toetused ei ole 
suuremad kui 1 000 000 eurot ja nende 
kestus ei ületa 18 kuud, mida võib 
pikendada veel 12 kuu võrra juhul, kui 
nende rakendamisel esineb objektiivseid ja 
ettenägematuid takistusi;

(b) toetused, mida antakse asjakohasel 
juhul, ilma et selleks oleks vaja 
kaasrahastamist, meetmete rahastamiseks 
kõige raskemates tingimustes juhtudel, kui 
konkursikutse avaldamine ei ole 
asjakohane, sealhulgas olukorras, kui on 
tõsiseid puudujääke põhivabaduste vallas, 
inimeste turvalisus ja ohutus on enim ohus 
või inimõigusi ja naiste õigusi kaitsvad
organisatsioonid ja üksikisikud tegutsevad 
kõige raskemates tingimustes. Niisugused 
toetused ei ole suuremad kui 
1 000 000 eurot ja nende kestus ei ületa 
18 kuud, mida võib pikendada veel 12 kuu 
võrra juhul, kui nende rakendamisel esineb 
objektiivseid ja ettenägematuid takistusi;

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punktis c osutatud eelarvetoetus, 
sealhulgas sektori reformi tulemuslikkuse 
lepingute kaudu, põhineb riigi 
isevastutusel, vastastikusel 
aruandluskohustusel ja pühendumusel 
universaalsetele väärtustele, demokraatiale, 

Lõike 1 punktis c osutatud eelarvetoetus, 
sealhulgas sektori reformi tulemuslikkuse 
lepingute kaudu, põhineb riigi 
isevastutusel, vastastikusel 
aruandluskohustusel ja pühendumusel 
universaalsetele väärtustele, demokraatiale, 
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inimõigustele ja õigusriigi põhimõttele, 
ning selle eesmärk on tugevdada liidu ja 
partnerriikide vahelisi partnerlusi. See 
hõlmab tugevdatud poliitilist dialoogi, 
suutlikkuse suurendamist ja paremat 
valitsemist, täiendades partnerite 
jõupingutusi vahendeid rohkem koguda ja 
paremini kulutada, et toetada 
jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu 
ning töökohtade loomist ja vaesuse 
kaotamist.

inimõigustele, soolisele 
võrdõiguslikkusele, sotsiaalsele 
kaasamisele, inimarengule ja õigusriigi 
põhimõttele, ning selle eesmärk on 
tugevdada liidu ja partnerriikide vahelisi 
partnerlusi. See hõlmab tugevdatud 
poliitilist dialoogi, suutlikkuse 
suurendamist, sooteadlikku eelarvestamist
ja paremat valitsemist, sealhulgas eelarve 
järelevalve kodanikuühiskonna ja 
naisorganisatsioonide poolt, täiendades 
partnerite jõupingutusi vahendeid rohkem 
koguda ja paremini kulutada, et toetada 
jätkusuutlikku ja kaasavat arengut, 
igasuguse ebavõrdsuse vähendamist ja 
vaesuse kaotamist.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga otsus anda eelarvetoetust peab 
põhinema liidu kokkulepitud 
eelarvetoetuse poliitikal, selgetel 
rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidel ning 
ohtude ja kasude hoolikal hindamisel.

Iga otsus anda eelarvetoetust peab 
põhinema liidu kokkulepitud 
eelarvetoetuse poliitikal, sooteadlikul 
eelarvestamisel, selgetel 
rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidel ning 
ohtude ja kasude hoolikal hindamisel.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelarvetoetus peab olema diferentseeritud, 
et paremini vastata partnerriigi poliitilisele, 
majanduslikule ja sotsiaalsele kontekstile, 
võttes arvesse ebakindlaid olukordi.

Eelarvetoetus peab olema diferentseeritud, 
et paremini vastata partnerriigi poliitilisele, 
majanduslikule ja sotsiaalsele kontekstile, 
võttes arvesse ebakindlaid olukordi ning
naiste, tütarlaste ja LGBTI-inimeste ees 
seisvad spetsiifilisi ohte.



PE628.565v04-00 46/70 AD\1170344ET.docx

ET

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks meetme laadist 
ja eesmärkidest tulenevate piirangute 
kohaldamist, on inimõiguste ja 
demokraatia ning stabiilsuse ja rahu 
programmide raames rahastatavate 
meetmete hanke-, toetuse ja auhinna 
andmise menetlustes ning 
kiirreageerimistegevuses osalemine 
piiranguteta avatud.

2. Ilma et see piiraks meetme laadist 
ja eesmärkidest tulenevate piirangute 
kohaldamist, on inimõiguste ja 
demokraatia, soolise võrdõiguslikkuse 
ning naiste ja tütarlaste mõjuvõimu 
suurendamise, kodanikuühiskonna 
organisatsioonide, rahu kindlustamise
ning stabiilsuse ja rahu programmide 
raames rahastatavate meetmete hanke-, 
toetuse ja auhinna andmise menetlustes 
ning kiirreageerimistegevuses osalemine 
piiranguteta avatud.

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Demokraatia ja inimõiguste õiguste 
programmi raames on artikli 2 lõikes 6 
esitatud õigussubjekti määratlusega 
hõlmamata mis tahes üksus 
rahastamiskõlblik, kui see on vajalik 
kõnealuse programmiga kavandatavateks 
sekkumisteks.

12. Demokraatia ja inimõiguste ning 
soolise võrdõiguslikkuse ja naiste ja 
tütarlaste mõjuvõimu suurendamise 
programmide raames on artikli 2 lõikes 6 
esitatud õigussubjekti määratlusega 
hõlmamata mis tahes üksus 
rahastamiskõlblik, kui see on vajalik 
kõnealuse programmiga kavandatavateks 
sekkumisteks.

Muudatusettepanek 86

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 

EFSD+ kui artikli 23 lõike 1 punktides a, e, 
f ja g sätestatud eelarve täitmise viiside toel 
rahastamissuutlikkust pakkuva ühtse 
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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.

rahastamispaketi eesmärk on toetada 
investeerimist ja paremat juurdepääsu 
rahastamisele, et soodustada kestlikku ja 
kaasavat majanduslikku ja sotsiaalset 
arengut ning edendada partnerriikide 
sotsiaal-majanduslikku vastupanuvõimet. 
Selle eesmärgi saavutamiseks tuleks 
keskenduda eelkõige vaesuse kaotamisele, 
naiste majandusliku mõjuvõimu 
suurendamisele, jätkusuutlikule ja 
kaasavale progressile, inimväärsete 
töökohtade ja majanduslike võimaluste 
loomisele, eriti naiste ja tütarlaste jaoks, 
oskustele ja ettevõtlusele, 
sotsiaalmajanduslikele sektoritele, pöörates 
tähelepanu sotsiaalsetele ettevõtetele ja 
ühistutele, pidades silmas nende 
potentsiaali vähendada vaesust ja 
ebavõrdsust, toetades mikro-, väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtjaid ning 
tegeledes rände ja ümberasumise 
konkreetsete sotsiaal-majanduslike 
algpõhjustega, kooskõlas asjakohaste 
soovituslike programmdokumentidega. 
Eritähelepanu pööratakse riikidele, kus on 
ebastabiilne olukord või konflikt, vähim 
arenenud riikidele või suure 
võlakoormusega vaestele riikidele. EFSD+ 
tagatist kasutatakse lisaks valitsuse 
investeeringutele olulistesse avalikesse 
teenustesse, sest sellised teenused jäävad 
valitsuse kohustuseks.

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) pööravad erilist tähelepanu naiste 
juhitavatele mikro-, väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele ja soolisele 
tasakaalule tööhõives kui soolise 
ebavõrdsuse kaotamise ja kaasava 
majandusliku arengu edendamise 
peamistele vahenditele;
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Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) edendavad toetust saavas riigis 
sotsiaalkaitset tööõiguste ja inimväärse 
töö standardite järgimise kaudu, eelkõige 
kõige haavatavamate rühmade jaoks,
nagu naised ja LGBTI-inimesed;

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c c) läbivad avalikkusele kättesaadava, 
osaluspõhise inimõigustealase ja 
keskkonnamõju eelhindamise, milles 
määratakse kindlaks nende valdkondade 
riskid ja käsitletakse neid, võttes maaga 
seotud investeeringute puhul 
nõuetekohaselt arvesse mõjutatud 
kogukondade vaba ja eelneva teadliku 
nõusoleku põhimõtet.

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga investeerimissuuna puhul sõlmib 
komisjon ühe või mitme välja valitud 
kõlbliku lepingupartneriga ühe või mitu 
välistegevuse tagatise lepingut. Lisaks võib 
välistegevuse tagatise anda erivajaduse 
korral ka ühele rahastamis- või 
investeerimistoimingule.

Iga investeerimissuuna puhul sõlmib 
komisjon ühe või mitme välja valitud 
kõlbliku lepingupartneriga ühe või mitu 
välistegevuse tagatise lepingut. Lisaks võib 
välistegevuse tagatise anda erivajaduse 
korral ka ühele rahastamis- või 
investeerimistoimingule. Kõik 
välistegevuse tagatise lepingud tehakse 
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kättesaadavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) käesoleva määruse eesmärkide ja 
otstarbe meeldetuletus, vajaduste 
hindamine ja soovitud tulemuste 
nimetamine, võttes arvesse ettevõtja 
sotsiaalse vastutuse ja vastutustundliku 
ettevõtluse edendamist;

(c) käesoleva määruse eesmärkide ja 
otstarbe meeldetuletus, vajaduste 
hindamine, soolise mõju hindamine ja 
soovitud tulemuste nimetamine, võttes 
arvesse vajadust tagada vastutustundlik 
ettevõtlus;

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) järelevalve-, aruandlus- ja 
hindamiskohustused;

(g) läbipaistvad järelevalve- (hõlmab 
soo alusel liigitatud näitajaid), aruandlus-
ja hindamiskohustused;

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Rahastamiskõlblik lepingupartner 
esitab komisjonile taotluse korral 
täiendava teabe, mida on vaja käesolevast 
määrusest tulenevate komisjoni kohustuste 
täitmiseks.

7. Rahastamiskõlblik lepingupartner 
esitab komisjonile täiendava teabe, mida 
on vaja käesolevast määrusest tulenevate 
komisjoni kohustuste täitmiseks, eelkõige 
seoses artikli 27 lõigetes 2 ja 3 loetletud 
inimõigustealase ja keskkonnamõju 
eelhindamisest tulenevate soovituste ja 
muude valikukriteeriumide täitmisega.
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Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon annab 
rahastamisvahendite, eelarveliste tagatiste 
ja finantsabi kohta aru kooskõlas 
finantsmääruse artiklitega 241 ja 250. 
Selleks esitavad rahastamiskõlblikud 
lepingupartnerid igal aastal teabe, mida on 
vaja, et komisjon saaks täita oma
aruandluskohustusi.

8. Komisjon annab 
rahastamisvahendite, eelarveliste tagatiste 
ja finantsabi kohta igal aastal aru 
kooskõlas finantsmääruse artiklitega 241 ja 
250. Aruanne sisaldab hinnangut 
rakendatud meetmete tulemuste kohta, 
eelkõige seoses soolise 
võrdõiguslikkusega, tuginedes soo alusel 
liigitatud andmetele. Selleks esitavad 
rahastamiskõlblikud lepingupartnerid igal 
aastal teabe, mida on vaja, et komisjon 
saaks täita järgmisi aruandluskohustusi:

(a) hinnang tulemuste kohta, mis 
aitavad kaasa EFSD artikli 26 lõikes 1 
sätestatud otstarbele ja eesmärkidele;

(b) koondanalüüs EFSD tagatisega 
hõlmatud rahastamis- ja 
investeerimistoimingute täiendavuse ja 
lisaväärtuse, erasektori vahendite 
kaasamise, hinnanguliste ja tegelike 
väljundite ning tulemuste ja mõju, sh 
inimväärsete töökohtade loomisele, 
vaesuse kaotamisele ja ebavõrdsuse 
vähendamisele avalduva mõju kohta; 
nimetatud analüüs sisaldab toetatavate 
toimingute soopõhist analüüsi, mis 
tugineb tõenditele ja sooliselt eristatud 
andmetele;

(c) tagatisesaajatele üle kantud 
rahasumma ning rahastamis- ja 
investeerimistoimingute koondanalüüs 
rahastamiskõlblike lepingupartnerite, 
sealhulgas soo ja vanuse kaupa;

(d) EFSD tagatisest toetatavate ning 
välisinvesteeringute kava teise ja 
kolmanda samba raamesse kuuluvate 
toimingute vahelise koostoime ja 
vastastikuse täiendavuse analüüs, mis on 
koostatud asjaomaste olemasolevate 
aruannete põhjal, pidades eelkõige silmas 
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edusamme hea valitsemistava küsimuses, 
sealhulgas võitluses korruptsiooni ja 
ebaseaduslike rahavoogude vastu, aga ka 
inimõiguste, õigusriigi põhimõtte ja 
sooteadliku poliitika järgimist ning 
kohaliku ettevõtluse, ühistute ja kohalike 
finantsturgude edendamist.

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teostab oma meetmete üle 
regulaarselt järelevalvet ja vaatab läbi 
oodatavate tulemuste saavutamisel tehtud 
edusammud, sealhulgas väljundid ja 
tagajärjed.

Komisjon teostab oma meetmete üle 
regulaarselt järelevalvet ja vaatab läbi 
oodatavate tulemuste ja artikli 3 lõikes 3 
kehtestatud inimarengu ja sotsiaalse 
kaasamise, kliimamuutuste- ja 
keskkonnaalaste ning soolise 
võrdõiguslikkuse ja naiste ja tütarlaste 
õiguste ja mõjuvõimu suurendamise 
eesmärkide saavutamisel tehtud 
edusammud, sealhulgas väljundid ja 
tagajärjed.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Oodatavate tulemuste saavutamisel 
tehtavaid edusamme tuleks jälgida selgete, 
läbipaistvate ja vajaduse korral 
mõõdetavate näitajate alusel. Kasutada 
tuleks üksnes piiratud arvul näitajaid, et 
aruandlus ei hilineks.

Oodatavate tulemuste saavutamisel 
tehtavaid edusamme tuleks jälgida selgete, 
läbipaistvate ja mõõdetavate näitajate 
alusel. Kasutada tuleks üksnes piiratud 
arvul näitajaid, et aruandlus ei hilineks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Iga-aastane aruanne sisaldab 
eelmist aastat käsitlevat teavet rahastatud 
meetmete, järelevalve ja hindamise 
tulemuste ning asjaomaste partnerite 
kaasamise, samuti eelarveliste 
kulukohustuste ja maksete assigneeringute 
täitmise kohta riigi, piirkonna ja 
koostöövaldkonna kaupa. Aastaaruandes 
hinnatakse liidupoolse rahastamise 
tulemusi, kasutades võimaluse korral 
konkreetseid ja mõõdetavaid näitajaid, 
mille alusel hinnata selle tähtsust käesoleva 
määruse eesmärkide saavutamisel. Kui see 
on võimalik ja asjakohane, hinnatakse 
arengukoostöö puhul aruandes ka arengu 
tõhususe põhimõtete järgimist, sealhulgas 
uudsete rahastamisvahendite puhul.

5. Iga-aastane aruanne sisaldab 
eelmist aastat käsitlevat teavet rahastatud 
meetmete, sooteadliku järelevalve ja 
hindamise tulemuste (sealhulgas soolise 
võrdõiguslikkuse peatükk) ning 
asjaomaste partnerite kaasamise, samuti 
eelarveliste kulukohustuste ja maksete 
assigneeringute täitmise kohta riigi, 
piirkonna ja koostöövaldkonna kaupa, 
tuues välja soolise võrdõiguslikkuse 
meetmetele eraldatud eelarvelised 
kulukohustused ja maksete 
assigneeringud. Aastaaruandes hinnatakse 
liidupoolse rahastamise tulemusi, 
kasutades võimaluse korral konkreetseid ja 
mõõdetavaid näitajaid, mille alusel hinnata 
selle tähtsust käesoleva määruse 
eesmärkide saavutamisel. Kui see on 
võimalik ja asjakohane, hinnatakse 
arengukoostöö puhul aruandes ka arengu 
tõhususe põhimõtete järgimist, sealhulgas 
uudsete rahastamisvahendite puhul. 
Aruanne sisaldab teavet artikli 3 lõikes 3 
sätestatud eesmärkide täitmise 
tulemuslikkuse kohta, sealhulgas nende 
valdkondade kogukulutuste iga-aastast 
prognoosi, kasutades asjakohaseid 
markereid ja näitajad.

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. 2021. aastal koostatav aastaaruanne 
sisaldab aastate 2014–2020 kohta kõikidest 
artikli 40 lõikes 2 osutatud määruste alusel 
rahastamise aastaaruannetest saadud 
konsolideeritud teavet kogu käesoleva 
määrusega reguleeritud rahastamise, 
sealhulgas sihtotstarbelise välistulu ja 
usaldusfondidele makstava toetuse kohta 
ning selles esitatakse kulutuste jaotus 

6. 2021. aastal koostatav aastaaruanne 
sisaldab aastate 2014–2020 kohta kõikidest 
artikli 39 lõikes 2 osutatud määruste alusel 
rahastamise aastaaruannetest saadud 
konsolideeritud teavet kogu käesoleva 
määrusega reguleeritud rahastamise, 
sealhulgas sihtotstarbelise välistulu ja 
usaldusfondidele makstava toetuse kohta 
ning selles esitatakse kulutuste jaotus 
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riikide, rahastamisvahendite, 
kulukohustuste ja maksete kaupa. 
Aruandes kajastatakse peamisi saadud 
õppetunde ja varasemate aastate 
välishindamistes esitatud soovituste 
järelmeetmeid.

riikide, rahastamisvahendite, 
kulukohustuste ja maksete kaupa. 
Aruandes kajastatakse peamisi saadud 
õppetunde, sealhulgas seoses meetmete 
mõjuga soolisele võrdõiguslikkusele, ja 
varasemate aastate välishindamistes 
esitatud soovituste järelmeetmeid.

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Igal aastal hinnatakse 
kliimameetmete ja bioloogilise 
mitmekesisusega seotud kogukulutusi 
vastu võetud soovituslike 
programmdokumentide põhjal. Käesoleva 
määruse raames eraldatud rahaliste 
vahendite suhtes kohaldatakse 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni metoodikal põhinevat iga-
aastast jälgimissüsteemi (nn Rio markerid), 
välistamata kättesaadavuse korral 
täpsemate metoodikate kasutamist, kui 
need on integreeritud liidu programmide 
tulemusjuhtimise olemasolevatesse 
meetoditesse, et kvantifitseerida 
hindamistes ja iga-aastases aruandes 
kliimameetmete ja bioloogilise 
mitmekesisusega seotud kulutusi 
artiklis 19 osutatud tegevuskavade ja 
meetmete tasandil.

7. Igal aastal hinnatakse 
kliimameetmete ja bioloogilise 
mitmekesisuse, konfliktide ennetamise ja 
rahu kindlustamise ning soolise 
võrdõiguslikkusega seotud kogukulutusi 
vastu võetud soovituslike 
programmdokumentide põhjal. Käesoleva 
määruse raames eraldatud rahaliste 
vahendite suhtes kohaldatakse 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni metoodikal põhinevat iga-
aastast jälgimissüsteemi (nn Rio markerid), 
välistamata kättesaadavuse korral 
täpsemate metoodikate kasutamist, kui 
need on integreeritud liidu programmide 
tulemusjuhtimise olemasolevatesse 
meetoditesse, et kvantifitseerida 
hindamistes ja iga-aastases aruandes 
kliimameetmete ja bioloogilise 
mitmekesisuse, konfliktide ennetamise ja 
rahu kindlustamise ning soolise 
võrdõiguslikkusega seotud kulutusi 
artiklis 19 osutatud tegevuskavade ja 
meetmete tasandil.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral lähtutakse hindamistes
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) arenguabi 
komitee hea tava põhimõtetest ning 
hindamistes tuleks püüda kindlaks teha, 
kas konkreetsed eesmärgid on saavutatud 
ja sõnastada soovitusi edasise tegevuse 
parandamiseks.

Hindamistes lähtutakse Majanduskoostöö 
ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 
arenguabi komitee hea tava põhimõtetest 
ning hindamistes tuleks püüda kindlaks 
teha, kas konkreetsed eesmärgid on 
saavutatud ja sõnastada soovitusi edasise 
tegevuse parandamiseks. Vahehindamises 
hinnatakse, kui tulemuslik on EL olnud 
artikli 3 lõikes 3 kehtestatud inimarengu 
ja sotsiaalse kaasamise, kliimamuutuste-
ja keskkonnaalaste ning soolise 
võrdõiguslikkuse ja naiste ja tütarlaste 
õiguste ja mõjuvõimu suurendamise 
eesmärkide saavutamisel.

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõpphindamise aruandes käsitletakse ka 
tõhusust, lisaväärtust, lihtsustamise 
võimalusi, sisemist ja välist ühtsust ning 
käesoleva määruse eesmärkide jätkuvat 
asjakohasust.

Lõpphindamise aruandes käsitletakse ka 
lisaväärtust, lihtsustamise võimalusi, 
sisemist ja välist ühtsust ning käesoleva 
määruse eesmärkide jätkuvat asjakohasust.
Lõpphindamise aruanne sisaldab soolise 
mõju hindamise peatükki, mis hõlmab 
soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks 
tehtud kulutuste analüüsi.

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Julgeolekuprobleemide või kohaliku 
tasandi poliitiliselt tundlike küsimuste 
korral võib teatavates riikides või 
piirkondades või teatavatel ajavahemikel 
olla eelistatud või vajalik teabevahetuse ja 
nähtavusega seotud tegevuste piiramine. 

Julgeoleku- ja turvaprobleemide või 
kohaliku tasandi poliitiliselt tundlike 
küsimuste korral võib teatavates riikides 
või piirkondades või teatavatel 
ajavahemikel olla eelistatud või vajalik 
teabevahetuse ja nähtavusega seotud 
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Sellisel juhul määratakse sihtrühm ja 
konkreetse meetme edendamiseks 
kasutatavad nähtavuse suurendamise 
vahendid, tooted ja kanalid kindlaks iga 
juhtumi puhul eraldi, pärast liiduga 
konsulteerimist ja kooskõlastamist. Kui 
ootamatu kriisi korral on vaja kiiret 
sekkumist, ei ole vaja kohe esitada 
täielikku teavitus- ja nähtavuskava. Siiski 
tuleb sellistel juhtudel algusest peale 
nõuetekohaselt märkida liidu toetuse 
saamine.

tegevuste piiramine. Sellisel juhul 
määratakse sihtrühm ja konkreetse meetme 
edendamiseks kasutatavad nähtavuse 
suurendamise vahendid, tooted ja kanalid 
kindlaks iga juhtumi puhul eraldi, pärast 
liiduga konsulteerimist ja kooskõlastamist. 
Kui ootamatu kriisi korral on vaja kiiret 
sekkumist, ei ole vaja kohe esitada 
täielikku teavitus- ja nähtavuskava. Siiski 
tuleb sellistel juhtudel algusest peale 
nõuetekohaselt märkida liidu toetuse 
saamine.
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hea valitsemistava, demokraatia, 
õigusriigi põhimõte ja inimõigused

1. Hea valitsemistava, demokraatia, 
õigusriigi põhimõte, inimõigused ja 
sooline võrdõiguslikkus

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Demokraatia ja demokraatlike 
protsesside, valitsemistava ja järelevalve 
tugevdamine, sealhulgas läbipaistvad ja 
usaldusväärsed valimisprotsessid.

(a) Demokraatia ja demokraatlike 
protsesside, valitsemistava ja järelevalve 
tugevdamine, sealhulgas läbipaistvad, 
rahumeelsed ja usaldusväärsed 
valimisprotsessid.

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse (b) Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
ja edendamise tugevdamine, rahu, 
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tugevdamine. demokraatia ja õigusriigi põhimõte ning 
seotud rahvusvahelised vahendid.

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Diskrimineerimise kõigi 
esinemisvormide vastase võitluse ning 
võrdõiguslikkuse põhimõtte, eelkõige 
soolise võrdõiguslikkuse ja vähemuste 
hulka kuuluvate isikute õiguste 
edendamine.

(c) Diskrimineerimise kõigi 
esinemisvormide vastase võitluse ning 
võrdõiguslikkuse põhimõtte, eelkõige 
soolise võrdõiguslikkuse ning naiste ja 
tütarlaste õiguste ja mõjuvõimu 
suurendamise ning laste, noorte ja 
vähemuste hulka kuuluvate isikute, 
LGBTI-inimeste ja põlisrahvaste õiguste 
edendamine.

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Eduka kodanikuühiskonna ja selle 
rolli toetamine reformiprotsessides ja 
demokraatlikes muutustes ning soodsa 
keskkonna edendamine, et 
kodanikuühiskond ja kodanikud saaksid 
osaleda poliitiliste otsuste tegemisel.

(d) Soolise võrdõiguslikkuse ja eduka
kodanikuühiskonna toetamine ja selle rolli 
tugevdamine poliitilistes üleminekutes,
reformiprotsessides ja demokraatlikes 
muutustes ning soodsa keskkonna 
edendamine, et kodanikuühiskond ja 
kodanikud saaksid sooliselt võrdõigusliku
osalemise ja esindatuse alusel osaleda 
poliitilises elus ja otsuste tegemisel.

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Naiste ja tütarlaste õiguste, 
sealhulgas majanduslike, töö- ja 

(c) Naiste ja tütarlaste õiguste ja 
mõjuvõimu suurendamise, sealhulgas 
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sotsiaalsete õiguste ning seksuaal- ja 
reproduktiivtervise ja seonduvate õiguste 
edendamine, ning mis tahes vormis 
seksuaalse ja soolise vägivalla ennetamine.

majanduslike, töö- ja sotsiaalsete õiguste 
ning seksuaal- ja reproduktiivtervise ja 
seonduvate õiguste kaitsmise ja elluviimise 
edendamine, ning mis tahes vormis 
seksuaalse ja soolise vägivalla ennetamine
ning naiste ja tütarlaste kaitsmine mis 
tahes vormis seksuaalse ja soolise 
vägivalla eest, see hõlmab kõigi 
juurdepääsu edendamist igakülgsele 
seksuaal- ja reproduktiivtervise alasele 
teabele ja põhjalikule 
seksuaalkasvatusele; koostöö edendamine 
teadus- ja innovatsioonitegevuses, et 
töötada välja uued ja paremad vahendid 
seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu, 
sealhulgas pereplaneerimise valdkonnas, 
eelkõige väheste ressurssidega 
tingimustes.

Selgitus

Sooliselt võrdõigusliku käsitlusviisi tagamiseks tuleb olla konkreetsem.

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 2 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) Piisava, taskukohase, ohutu ja 
täisväärtusliku toidu üldise kättesaadavuse 
tagamine eelkõige kõige haavatavamatele 
elanikkonnarühmadele, ning toiduga 
kindlustatuse ja toitumisalase kindlustatuse 
tugevdamine, eelkõige pikaajaliste või 
korduvate kriisidega silmitsi seisvates 
riikides.

(g) Piisava, taskukohase, ohutu ja 
täisväärtusliku toidu üldise kättesaadavuse 
tagamine eelkõige kõige haavatavamatele 
elanikkonnarühmadele, muu hulgas alla 
viieaastastele lastele, noorukitele, 
tütarlastele ja naistele (eelkõige raseduse 
ja rinnaga toitmise ajal), ning toiduga 
kindlustatuse ja toitumisalase kindlustatuse 
tugevdamine, eelkõige pikaajaliste või 
korduvate kriisidega silmitsi seisvates 
riikides, ning mitut valdkonda hõlmavate 
ja toitumist mõjutavate lähenemisviiside 
tõhustamine põllumajanduse, naiste ja 
tütarlaste õiguste ja mõjuvõimu 
suurendamise, tervishoiu, sotsiaalkaitse ja 
hariduse valdkonnas.
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Selgitus

Sooliselt võrdõigusliku käsitlusviisi tagamiseks tuleb olla konkreetsem.

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 5 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Põhiliste sotsiaalteenuste, 
sealhulgas tervishoiu- ja eelkõige 
seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu 
teenuste, teabe ja vahendite üldise 
kättesaadavuse toetamine spetsiaalsete 
noortesõbralike teenuste ja põhjaliku 
seksuaalkasvatuse, toitumise, hariduse ja 
sotsiaalkaitse kaudu.

Selgitus

Sooliselt võrdõigusliku käsitlusviisi tagamiseks tuleb olla konkreetsem.

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Julgeolek, stabiilsus ja rahu 6. Rahu, julgeolek ja turvalisus ning 
stabiilsus

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 6 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Julgeolekusektori reformi 
toetamine, mille käigus tagatakse 
üksikisikutele ja riigile järk-järgult 
kestlikuks arenguks vajalik tõhusam ja 

(c) Julgeoleku- ja turvasektori reformi 
toetamine, mille käigus tagatakse 
üksikisikutele ja riigile järk-järgult 
kestlikuks arenguks vajalik tõhusam ja 
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usaldusväärsem julgeolek. usaldusväärsem turvalisus.

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 6 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Sõjaliste osalejate suutlikkuse 
suurendamise toetamine julgeoleku ja 
arengu toetamiseks.

(d) Rahu kindlustajate suutlikkuse 
suurendamise toetamine julgeoleku ja 
turvalisuse ja arengu toetamiseks.

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 6 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Julgeolekut, stabiilsust ja rahu 
soodustavate piirkondlike ja 
rahvusvaheliste algatuste toetamine.

(e) Julgeolekut ja turvalisust, 
stabiilsust ja rahu soodustavate kohalike,
piirkondlike ja rahvusvaheliste algatuste 
toetamine.

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 6 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Vägivaldse äärmusluse ja 
terrorismini viiva radikaliseerumise 
ennetamine ja selle vastu võitlemine.

(f) Tegelikule olukorrale vastavad 
programmid ja meetmed, mille eesmärk 
on vägivaldse äärmusluse ja terrorismini 
viiva radikaliseerumise ennetamine ja selle 
vastu võitlemine. Need programmid 
peaksid olema sootundlikud ja 
inimestekesksed, ennetama 
radikaliseerumiseni viivaid olemasolevaid 
ja uusi kohalikke probleeme ning nendele 
reageerima ja vältima negatiivset mõju või 
sellele reageerima.
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Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 6 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) Mis tahes vormis vägivalla, 
korruptsiooni ning organiseeritud 
kuritegevuse ja rahapesu vastu 
võitlemine.

(g) Relvastatud konfliktide ohvrite 
rehabiliteerimise ja taasintegreerimisega 
seotud vajaduste, sealhulgas konfliktist 
mõjutatud või konfliktijärgsetes 
olukordades olevate eri naiste vajaduste 
täitmine.

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 6 – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) Jalaväemiinide, lõhkemata 
lahingumoona või sõjategevusest 
mahajäänud lõhkekehade tõttu 
tsiviilelanikkonnale avalduva sotsiaal-
majandusliku mõjuga seotud vajaduste, 
sealhulgas konfliktist mõjutatud või 
konfliktijärgsetes olukordades olevate 
naiste vajaduste täitmine.

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 6 – alapunkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) Meresõidu turvalisuse 
suurendamine, et ookeanid oleksid 
turvalisemad, puhtamad ja kestlikult 
majandatud.

(j) Meresõidu turvalisuse ja ohutuse 
suurendamine, et ookeanid oleksid 
turvalisemad, puhtamad ja kestlikult 
majandatud.

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 6 – alapunkt k a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) Vägivallata suhtumise 
edendamine, sealhulgas rahualase 
formaal- ja informaalse hariduse 
toetamise abil.

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— Inimõiguste ja põhivabaduste 
tagamine kõigi jaoks, panustades 
ühiskondadesse, kus valitsevad võrdsed 
võimalused, mittediskrimineerimine, 
tolerants, õiglus ja vastutus ning 
solidaarsus ja võrdsus. Kooskõlas 
universaalsuse, jagamatuse ja inimõiguste 
omavahelise seotuse põhimõtetega 
jälgitakse, edendatakse ja tõhustatakse 
inimõiguste ning põhivabaduste austamist 
ja järgimist. Programm hõlmab kodaniku-, 
poliitilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja 
kultuurilisi õigusi. Inimõigustega seotud 
probleemide lahendamisega tugevdatakse 
kodanikuühiskonda ning kaitstakse 
inimõiguste kaitsjaid ning suurendatakse 
nende mõjuvõimu, muu hulgas seoses 
nende aheneva tegutsemisruumiga.

— Inimõiguste ja põhivabaduste 
tagamine kõigi jaoks, panustades 
ühiskondadesse, kus valitsevad võrdsed 
võimalused, mittediskrimineerimine, 
tolerants, õiglus ja vastutus ning 
solidaarsus ja võrdsus. Kooskõlas 
universaalsuse, jagamatuse ja inimõiguste 
omavahelise seotuse põhimõtetega 
jälgitakse, edendatakse ja tõhustatakse 
inimõiguste ning põhivabaduste austamist 
ja järgimist. Programm hõlmab kodaniku-, 
poliitilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja 
kultuurilisi õigusi ning selles käsitletakse 
muu hulgas võitlust rassismi, ksenofoobia 
ja diskrimineerimise vastu; lesbide, geide, 
biseksuaalide, trans- ja intersooliste 
inimeste (LGBTI) õigusi, sealhulgas 
homoseksuaalsuse dekriminaliseerimise 
meetmeid; naiste õigusi, mis on sätestatud 
ÜRO konventsioonis naiste 
diskrimineerimise kõigi vormide 
likvideerimise kohta ja selle 
fakultatiivprotokollis, sealhulgas 
meetmeid võitluseks naiste ja tütarlaste 
vastu suunatud kõikide vägivallavormide, 
eelkõige naiste suguelundite 
moonutamise, sund- ja korraldatud 
abielude, nn aukuritegude, kodu- ja 
seksuaalse vägivalla ning naiste ja 
tütarlastega kaubitsemise vastu; lapse 
õigusi, mis on sätestatud ÜRO lapse 
õiguste konventsioonis ja 
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fakultatiivprotokollides.

Selgitus

Sooliselt võrdõigusliku käsitlusviisi tagamiseks tuleb olla konkreetsem.

Muudatusettepanek 121

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Soolise võrdõiguslikkuse 
toetamine ja soolise ebavõrdsuse 
algpõhjustega tegelemine, mitmesuguste 
naiste ja meeste osaluse ja esindatuse, 
sealhulgas noorte rolli suurendamine 
poliitilises, majanduslikus ja sotsiaalses 
elus.

Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. STABIILSUSE JA RAHU 
TAGAMISEGA SEOTUD 
KOOSTÖÖVALDKONNAD

3. RAHU KINDLUSTAMISE, 
KONFLIKTIDE ENNETAMISE JA 
STABIILSUSEGA SEOTUD 
KOOSTÖÖVALDKONNAD

Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 3 – alapunkt 1 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) meetmed, millega edendatakse 
soolist võrdõiguslikkust ja naiste 
mõjuvõimu suurendamist ning naiste, 
noorte ja vähemuste tähtsust majandus- ja 
poliitilises elus, eelkõige rahu 
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kindlustamiseks ja konfliktide 
ennetamiseks tehtavates jõupingutustes, 
see hõlmab soolise ebavõrdsuse ja 
konfliktide algpõhjustega tegelemist, ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1325 
ja 2250 rakendamise toetamist, samuti 
naiste ja noorte osalemist ning esindatust 
ametlikes ja mitteametlikes 
rahuprotsessides;

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 3 – alapunkt 1 – lõik 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) meetmed, millega edendatakse 
vägivallata suhtumist, sealhulgas 
rahualast formaal- ja informaalset 
haridust.

Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 3 – alapunkt 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) avaliku korra ning üksikisikute 
julgeoleku ja turvalisuse ohustamine, 
sealhulgas terrorism, vägivaldne 
äärmuslus, organiseeritud kuritegevus, 
küberkuritegevus, hübriidohud, 
salakaubavedu, ebaseaduslik kauplemine ja 
transiit;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 3 – alapunkt 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) avaliku ruumi, elutähtsa 
infrastruktuuri, küberjulgeoleku, 

(b) avaliku ruumi, elutähtsa 
infrastruktuuri, küberjulgeoleku, 
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rahvatervise või keskkonna stabiilsuse 
ohustamine; meresõidu turvalisuse 
ohustamine, kliimamuutuste mõjust 
tulenevad ohud.

rahvatervise või keskkonna stabiilsuse 
ohustamine; meresõidu turvalisuse ja 
ohutuse ohustamine, kliimamuutuste 
mõjust tulenevad ohud;

Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 4 – A osa – punkt 1 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Vägivalla ohvritele, eelkõige 
naistele ja lastele osutatavate peamiste 
psühholoogilise toe teenuste edendamine, 
pakkumine ja laiendamine.

Muudatusettepanek 128

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 4 – A osa – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Kaasava ja võrdsetel võimalustel 
põhineva kvaliteetse hariduse ning 
väljaõppega seotud ühiste jõupingutuste 
edendamine kõigil tasanditel, sealhulgas 
häda- ja kriisiolukordades.

(a) Kaasava ja võrdsetel võimalustel 
põhineva kvaliteetse hariduse ning 
väljaõppega seotud ühiste jõupingutuste 
edendamine igal tasandil, sealhulgas 
väikelapse areng, muu hulgas põhjaliku 
seksuaalkasvatuse üldise kättesaadavuse 
kaudu, keskendudes häda- ja 
kriisiolukordadele ja seades 
eriprioriteediks riiklike haridussüsteemide 
tugevdamise.

Selgitus

Sooliselt võrdõigusliku käsitlusviisi tagamiseks tuleb olla konkreetsem.

Muudatusettepanek 129

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 4 – A osa – punkt 2 – alapunkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Selliste üleilmsete meetmete 
toetamine, millega vähendatakse 
ebavõrdsuse erinevaid avaldumisvorme, 
nagu tüdrukute/naiste ja poiste/meeste 
vahelised lõhed, tagamaks, et kõigil on 
võrdsed võimalused osaleda majandus- ja 
ühiskonnaelus.

(c) Selliste üleilmsete meetmete 
toetamine, millega vähendatakse 
diskrimineerimist ja ebavõrdsuse erinevaid 
avaldumisvorme, nagu tüdrukute/naiste ja 
poiste/meeste vahelised lõhed, tagamaks, et 
kõigil on võrdsed võimalused osaleda 
majandus-, poliitilises ja ühiskonnaelus.

Muudatusettepanek 130

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 4 – A osa – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Selliste üleilmsete jõupingutuste, 
partnerluste ja liitude juhtimine ning 
toetamine, mille eesmärk on kaotada
naiste- ja tütarlastevastase vägivalla kõik 
vormid, see hõlmab füüsilist, 
psühholoogilist, seksuaalset, 
majanduslikku ja muud liiki vägivalda ning 
diskrimineerimist, sealhulgas tõrjutust, 
mida naised kogevad oma era- ja tööelu 
erinevates valdkondades.

(a) Selliste kohalike, riiklike ja 
piirkondlike algatuste toetamine ning 
üleilmsete jõupingutuste, partnerluste ja 
liitude juhtimine, millega edendatakse 
naiste õigusi, mis on sätestatud ÜRO 
konventsioonis naiste diskrimineerimise 
kõigi vormide likvideerimise kohta ja selle 
fakultatiivprotokollis, samuti meetmed, 
mille eesmärk on võidelda naiste- ja 
tütarlastevastase vägivalla ja 
diskrimineerimise kõikide vormide vastu 
ja need kaotada, see hõlmab füüsilist, 
psühholoogilist, seksuaalset, 
majanduslikku, poliitilist ja muud liiki 
vägivalda ning diskrimineerimist, 
sealhulgas tõrjutust, mida naised kogevad 
oma era- ja tööelu erinevates 
valdkondades; soolise ebavõrdsuse 
algpõhjustega tegelemine, et aidata kaasa 
konfliktide ennetamisele ja rahu 
kindlustamisele; naiste mõjuvõimu 
suurendamise (sh naiste tähtsus arengu 
soodustajate ja rahu kindlustajatena) 
edendamine.

Muudatusettepanek 131

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 4 – A osa – punkt 3 – alapunkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Naiste ja tütarlaste õiguste, 
sealhulgas majanduslike, töö-, sotsiaalsete 
ja poliitiliste õiguste ning seksuaal- ja 
reproduktiivtervisega seonduvate õiguste, 
mis hõlmab ka seksuaal- ja 
reproduktiivõigusi seoses tervishoiu, 
hariduse ja kaupade tarnimisega, 
kaitsmise ja kasutamise edendamine.

Muudatusettepanek 132

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 4 – A osa – punkt 3 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Selliste algatuste edendamine, 
millega suurendatakse noorte ja laste 
mõjuvõimu ning toetatakse poliitikat ja 
meetmeid, mis tagavad nende kaasamise, 
sisuka ühiskondliku ja poliitilise 
osalemise ja sotsiaalse tunnustamise, 
tunnustades nende tõelist potentsiaali 
positiivsete muutuste algatajatena sellistes 
valdkondades nagu rahu, julgeolek, 
kestlik areng, kliimamuutused, 
keskkonnakaitse ja vaesuse kaotamine.

Muudatusettepanek 133

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kohalike ja rahvusvaheliste 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
ning riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide rahu kindlustamise 
jõupingutuste toetamine (vajaduse korral 
tehnilise ja logistilise abi pakkumisega), 
sealhulgas usalduse suurendamine, 
vahendamine, dialoog ja lepitamine, 
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üleminekuperioodi õigusemõistmine, 
naiste ja noorte mõjuvõimu 
suurendamine, eelkõige seoses 
kogukonnas esinevate pingete ja 
pikaajaliste konfliktidega.

Muudatusettepanek 134

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) toetus relvastatud konfliktide 
ohvrite rehabiliteerimiseks ja 
taasintegreerimiseks, sealhulgas meetmed 
naiste, tütarlaste, LGBTIQ-inimeste ja 
varjupaigataotlejate erivajadustega 
tegelemiseks.

Muudatusettepanek 135

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 4 lõike 4 punktis c sätestatud 
eesmärkide saavutamist toetavad 
kiirreageerimistegevused toetavad liidu 
välispoliitikat poliitilistes, majandus- ja 
julgeolekuküsimustes. Need võimaldavad 
liidul tegutseda kiireloomulise või olulise
välispoliitilise huvi korral või kui tekib 
eesmärkide saavutamise võimalus, mis 
nõuab kiiret reageerimist ning mida on 
muude vahenditega keeruline saavutada.

Artikli 4 lõike 4 punktis c sätestatud 
eesmärkide saavutamist toetavad 
kiirreageerimistegevused toetavad liidu 
välispoliitikat poliitilistes, majandus-, 
julgeoleku- ja turvaküsimustes. Need 
võimaldavad liidul tegutseda 
kiireloomulise või olulise välispoliitilise 
huvi korral või kui tekib eesmärkide 
saavutamise võimalus, mis nõuab kiiret 
reageerimist ning mida on muude 
vahenditega keeruline saavutada.

Muudatusettepanek 136

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 3 – lõik 2 – alapunkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liidu kahepoolsete, piirkondlike ja 
piirkondadevaheliste koostööstrateegiate 
toetamine, poliitikadialoogi edendamine 
ning ühiste lähenemisviiside ja meetmete 
väljatöötamine üleilmsete probleemide, 
sealhulgas rände- ja julgeolekuküsimuste
lahendamiseks ning sellega seoses 
võimaluste ärakasutamine,

(a) liidu kahepoolsete, piirkondlike ja 
piirkondadevaheliste koostööstrateegiate 
toetamine, poliitikadialoogi edendamine 
ning ühiste lähenemisviiside ja meetmete 
väljatöötamine üleilmsete probleemide, 
sealhulgas rände-, julgeoleku- ja 
turvaküsimuste lahendamiseks ning 
sellega seoses võimaluste ärakasutamine,
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