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MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Liidu laienemispoliitika on 
investeering Euroopa rahusse, 
julgeolekusse ja stabiilsusse. Seeläbi 
suurendatakse nii liidu kui ka tulevaste 
liikmesriikide majanduslikke ja 
kaubandusvõimalusi. ELi liikmeks saamise 
väljavaatel on märkimisväärne 
ümberkujundav mõju, mis hõlmab 
positiivseid demokraatlikke, poliitilisi, 
majanduslikke ja ühiskondlikke muutusi.

(5) Liidu laienemispoliitika on 
investeering Euroopa rahusse, 
julgeolekusse ja stabiilsusse. Seeläbi 
suurendatakse nii liidu kui ka tulevaste 
liikmesriikide majanduslikke ja 
kaubandusvõimalusi, austades samal ajal 
asümmeetrilise ja progressiivse 
integratsiooni põhimõtet, et tagada 
tulevaste liikmesriikide nõrkade 
majanduste sujuv ümberkujundamine. 
ELi liikmeks saamise väljavaatel on 
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märkimisväärne ümberkujundav mõju, mis 
hõlmab positiivseid demokraatlikke, 
poliitilisi, majanduslikke ja ühiskondlikke 
muutusi.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Abi andmisel tuleks järgida ka 
kokkuleppeid, mis liit on sõlminud I lisas 
loetletud abisaajatega. Abi peaks peamiselt 
keskenduma sellele, et aidata I lisas 
loetletud abisaajatel tugevdada 
demokraatlikke institutsioone ja õigusriiki, 
reformida kohtusüsteemi ja avalikku 
haldust, austada põhiõigusi ning edendada 
soolist võrdõiguslikkust, sallivust, 
sotsiaalset kaasatust ja 
mittediskrimineerimist. Samuti tuleks 
abiga toetada Euroopa sotsiaalõiguste 
samba16 raames kindlaks määratud 
keskseid põhimõtteid ja õigusi. Abiga 
tuleks jätkuvalt toetada nende jõupingutusi 
edendada piirkondlikku, 
makropiirkondlikku ja piiriülest koostööd 
ning territoriaalset arengut, sealhulgas liidu 
makropiirkondlike strateegiate 
rakendamise kaudu. Ühtlasi peaks abi 
edendama nende majanduslikku ja 
sotsiaalset arengut ning majandusjuhtimist, 
et toetada aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu tegevuskava, sealhulgas 
regionaalarengu, põllumajanduse, maaelu 
arengu ning sotsiaal- ja tööhõivepoliitika 
rakendamise ning digitaalmajanduse ja -
ühiskonna arendamisega, samuti kooskõlas 
Lääne-Balkani riikide digitaalarengu 
tegevuskava juhtalgatusega.

(7) Abi andmisel tuleks järgida ka 
kokkuleppeid, mis liit on sõlminud I lisas 
loetletud abisaajatega. Abi peaks peamiselt 
keskenduma sellele, et aidata I lisas 
loetletud abisaajatel tugevdada 
demokraatlikke institutsioone ja õigusriiki, 
reformida kohtusüsteemi ja avalikku 
haldust, austada põhiõigusi ning edendada 
soolist võrdõiguslikkust, sallivust, 
sotsiaalset kaasatust ja 
mittediskrimineerimist. Samuti tuleks 
abiga toetada Euroopa sotsiaalõiguste 
samba16 raames kindlaks määratud 
keskseid põhimõtteid ja õigusi. Abiga 
tuleks jätkuvalt toetada nende jõupingutusi 
edendada piirkondlikku, 
makropiirkondlikku ja piiriülest koostööd 
ning territoriaalset arengut, sealhulgas liidu 
makropiirkondlike strateegiate 
rakendamise kaudu. Samuti peaks see 
edendama heanaaberlikke suhteid, 
leppimist ja piirkondlikku koostööd.
Ühtlasi peaks abi edendama nende 
majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning 
majandusjuhtimist, tugevdama 
majanduslikku integratsiooni ELi ühtsel 
turul, sealhulgas tollikoostööd, edendama 
avatud ja õiglast kaubandust, et toetada 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu tegevuskava, sealhulgas 
regionaalarengu, põllumajanduse, maaelu 
arengu ning sotsiaal- ja tööhõivepoliitika 
rakendamise ning digitaalmajanduse ja -
ühiskonna arendamisega, samuti kooskõlas 
Lääne-Balkani riikide digitaalarengu 
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tegevuskava juhtalgatusega.

_________________ _________________

16 Euroopa Parlament, nõukogu ja 
komisjon kuulutasid Euroopa 
sotsiaalõiguste samba üksmeelselt välja 
17. novembril 2017 Göteborgis õiglase töö 
ja majanduskasvu teemalisel 
sotsiaaltippkohtumisel.

16 Euroopa Parlament, nõukogu ja 
komisjon kuulutasid Euroopa 
sotsiaalõiguste samba üksmeelselt välja 
17. novembril 2017 Göteborgis õiglase töö 
ja majanduskasvu teemalisel 
sotsiaaltippkohtumisel.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liit peaks oma liikmesriikide 
kogemusele tuginedes toetama I lisas 
loetletud abisaajaid teel ühinemise poole. 
Nimetatud koostöö peaks keskenduma 
eelkõige liikmesriikide reformiprotsessi 
käigus omandatud kogemuste jagamisele.

(8) Liit peaks oma liikmesriikide 
kogemusele tuginedes toetama I lisas 
loetletud abisaajaid teel ühinemise poole. 
Nimetatud koostöö peaks keskenduma 
eelkõige liikmesriikide reformiprotsessi 
käigus omandatud kogemuste jagamisele, 
eelkõige majandus- ja tollikoostöö 
tugevdamise ning korruptsiooni, 
salakaubaveo, rahapesu ja võltsimise 
vastase võitluse ühismeetmete osas;

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Komisjon peaks julgustama I lisas 
loetletud toetusesaajaid tegema koostööd 
liidu tegevustega, mis on seotud 
mitmepoolsuse ja rahvusvahelise 
kaubandussüsteemi edasise tugevdamise, 
sealhulgas WTO reformide 
edendamisega.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Enamikule I lisas loetletud 
abisaajatest jätkuvalt peamiseks 
väljakutseks olev õigusriigi tugevdamine, 
sealhulgas korruptsiooni ja organiseeritud 
kuritegevuse vastane võitlus, ning hea 
valitsemistava, sealhulgas avaliku halduse 
reformi tugevdamine on abisaajatele 
oluline liidule lähenemiseks ning hiljem 
liidu liikmelisusega kaasnevate kohustuste 
täielikuks täitmiseks. Pidades silmas 
nendes valdkondades ellu viidavate 
reformide pikemaajalist laadi ja vajadust 
saavutada tulemusi, peaks käesoleva 
määruse alusel antav finantsabi olema 
suunatud I lisas loetletud abisaajatele 
kehtestatud nõuete rahuldamiseks 
võimalikult varakult.

(11) Enamikule I lisas loetletud 
abisaajatest jätkuvalt peamiseks 
väljakutseks olev õigusriigi tugevdamine, 
sealhulgas korruptsiooni, rahapesu ja 
organiseeritud kuritegevuse vastane 
võitlus, ning hea valitsemistava, sealhulgas 
avaliku halduse reformi tugevdamine, 
kohtusüsteemi sõltumatus, läbipaistvus, 
riigihanked, konkurents, riigiabi, 
intellektuaalomand ja välisinvesteeringud
on abisaajatele oluline liidule lähenemiseks 
ning hiljem liidu liikmelisusega kaasnevate 
kohustuste täielikuks täitmiseks.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(12) Kooskõlas osalusdemokraatia 
põhimõttega peaks komisjon tihedas 
koostöös Euroopa Parlamendiga ergutama 
I lisas loetletud igas abisaajariigis 
parlamentaarse kontrolli teostamist, ning 
riikide parlamentide aktiivset rolli ELi 
ühinemisprotsessis ja 
ühinemiskriteeriumide järgimist.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Käesoleva määruse kohane 
tegevus peaks aitama kaasa ka liidu 
välissuhete kaubandusega seotud 
aspektidele, nagu kaubandusabi 
algatused, koostöö kolmandate riikidega 
seoses tarneahelaga seotud 
hoolsuskohustusega tina, tantaali, 
volframi ja nende maakide ning kulla 
osas, Kimberley protsess, jätkusuutlikkuse 
kokkulepe, üldiste tariifsete soodustuste 
kava käsitlev määruse alusel kolmandate 
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riikide võetud kohustuste jälgimine, et 
tagada poliitiline sidusus liidu tasandil 
ning kindlustada ja edendada 
mitmepoolses raamistikus 
kaubanduseeskirju ja -nõudeid;

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Liidu huvides on aidata kaasa 
I lisas loetletud abisaajate reformialastele 
jõupingutustele, mis tehakse eesmärgiga 
astuda liidu liikmeks. Abi andmist tuleks 
juhtida kindlalt tulemustele keskendudes 
ning pakkudes stiimuleid neile, kes 

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

näitavad reformidele pühendumist 
ühinemiseelse abi tõhusa rakendamisega ja 
liikmelisuse kriteeriumide täitmisel tehtud 
edusammudega. Toetusesaajate 
märkimisväärne edu oma 
majanduskeskkonna avamisel vastavalt 
ELi aluslepingutele ja WTO lepingutele, 
ning liiduga sõlmitud lepingute 
täieulatuslik rakendamine kujutab endast 
liidu liikmesuse seisukohast positiivset 
sammu.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(19) Üleminek ühinemiseelsete rahaliste 
vahendite puhul rakendatavalt 
komisjonipoolselt eelarve otseselt 
täitmiselt I lisas loetletud abisaajate 
poolsele eelarve kaudsele täitmisele peaks 
olema järkjärguline ning vastama 
abisaajate sellekohasele suutlikkusele. 
Üleminek tuleks peatada, kui ELi 
vahendeid ei kasutata tõhusalt, mis toob 
asjaomastes kohustustes kaasa olulisi 
puudujääke. Abi andmisel tuleks jätkuvalt 
kasutada struktuure ja 
rahastamisvahendeid, mis on oma väärtust 
ühinemiseelses protsessis tõestanud.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Liit peaks oma välistegevuse mõju 
optimeerimiseks püüdma olemasolevaid 
vahendeid võimalikult tõhusalt kasutada. 
See tuleks saavutada liidu välistegevuse 
rahastamisvahendite sidususe ja 
täiendavuse abil ning nende 

(20) Liit peaks oma välistegevuse mõju 
optimeerimiseks püüdma olemasolevaid 
vahendeid võimalikult tõhusalt kasutada. 
See tuleks saavutada liidu välistegevuse 
rahastamisvahendite omavahelise sidususe 
ja täiendavuse abil ning nende 
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rahastamisvahendite ja liidu muude 
poliitikameetmete ja programmide vahel 
koostoime loomise kaudu. See hõlmab 
vajaduse korral ka sidusust ja täiendavust 
makromajandusliku finantsabiga.

rahastamisvahendite ja liidu muude 
poliitikameetmete ja programmide vahel 
koostoime loomise ning Euroopa Liidu ja 
abisaajate vaheliste kaubandussuhte 
kaudu, eelkõige pidades silmas I lisas 
nimetatut. See hõlmab vajaduse korral ka 
sidusust ja täiendavust makromajandusliku 
finantsabiga.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Välistegevusi viiakse tihti ellu väga 
ebastabiilses keskkonnas, kus on vaja 
pidevalt ja kiirelt reageerida liidu partnerite 
vajaduste muutumisele ning üleilmsetele 
probleemidele, mis on seotud näiteks 
inimõiguste, demokraatia ja hea
valitsemistava, julgeoleku ja stabiilsuse, 
kliimamuutuste ja keskkonna ning 
ebaseadusliku rände ja selle algpõhjustega. 
Prognoositavuse põhimõtte ühitamiseks 
vajadusega kiirelt reageerida uute 
vajaduste tekkimisele tuleb kohandada 
programmide rahalist rakendamist. Selleks 
et suurendada liidu suutlikkust reageerida 
ettenägematutele vajadustele ja järgida 
samas põhimõtet, et liidu eelarve 
kinnitatakse iga-aastaselt, tuleks 
käesolevas määruses säilitada võimalus 
kohaldada finantsmääruses muude 
poliitikameetmete puhul juba lubatud 
paindlikkust, nimelt ülekandmist ühest 
perioodist teise ja lubatud vahendite 
ümberpaigutamist, et tagada ELi vahendite 
tõhus kasutamine nii ELi kodanike kui ka I 
lisas loetletud abisaajate seisukohast ja 
maksimeerida seega ELi välistegevuses 
sekkumisteks kättesaadavaid ELi 
vahendeid.

(26) Välistegevusi viiakse tihti ellu väga 
ebastabiilses keskkonnas, kus on vaja 
pidevalt ja kiirelt reageerida liidu partnerite 
vajaduste muutumisele ning üleilmsetele 
probleemidele, mis on seotud näiteks
inimõiguste, demokraatia ja hea 
valitsemistava, julgeoleku ja stabiilsuse, 
kliimamuutuste ja keskkonna, 
protektsionismi ning ebaseadusliku rände 
ja selle algpõhjustega. Prognoositavuse 
põhimõtte ühitamiseks vajadusega kiirelt 
reageerida uute vajaduste tekkimisele tuleb 
kohandada programmide rahalist 
rakendamist. Selleks et suurendada liidu 
suutlikkust reageerida ettenägematutele 
vajadustele ja järgida samas põhimõtet, et 
liidu eelarve kinnitatakse iga-aastaselt, 
tuleks käesolevas määruses säilitada 
võimalus kohaldada finantsmääruses 
muude poliitikameetmete puhul juba 
lubatud paindlikkust, nimelt ülekandmist 
ühest perioodist teise ja lubatud vahendite 
ümberpaigutamist, et tagada ELi vahendite 
tõhus kasutamine nii ELi kodanike kui ka I 
lisas loetletud abisaajate seisukohast ja 
maksimeerida seega ELi välistegevuses 
sekkumisteks kättesaadavaid ELi 
vahendeid.

Muudatusettepanek 15
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tugevdada avaliku halduse 
tulemuslikkust ning toetada 
struktuurireforme ja head valitsemistava 
kõikidel tasanditel;

(b) tugevdada avaliku halduse 
tulemuslikkust, tagada kohtunike 
sõltumatus, õigusriik, inimõiguste ja 
põhivabaduste austamine ning toetada 
struktuurireforme ja head valitsemistava 
kõikidel tasanditel, sh riigihangete, 
riigiabi, konkurentsi, välisinvesteeringute 
ja intellektuaalomandi valdkonnas;

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) kujundada I lisas loetletud 
abisaajate õigusnorme, nõudeid, poliitikat 
ja tavasid kooskõlas liidu omadega, samuti 
eesmärgiga saada täielikku kasu 
stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingutega ette nähtud 
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suhtlust; kahepoolsetest 
majandusintegratsioonivahenditest, ning 
tugevdada leppimist ja heanaaberlikke 
suhteid, samuti inimestevahelisi kontakte ja 
suhtlust;

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) toetada territoriaalset ja piiriülest 
koostööd.

(e) toetada territoriaalset ja piiriülest 
koostööd, sealhulgas üle merepiiride, ning 
tugevdada kaubandus- ja 
majandussuhetid, rakendades täielikult 
olemasolevaid lepinguid liiduga ning
võideldes salakaubaveo ja võltsimise 
vastu.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vahendite tasakaalustatud, 
depolitiseeritud ja mittediskrimineeriv 
jaotamine tagatakse nii kogu riigis kui ka 
ühiskonna kõigi tasandite jaoks;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. IPA III alusel antav abi põhineb 
artiklis 3 osutatud erieesmärkide 
saavutamise IPA programmitöö 
raamistikul. IPA programmitöö raamistiku 
kehtestab komisjon pärast konsulteerimist 
Euroopa Parlamendiga liidu mitmeaastase 
finantsraamistiku kestuse ajaks.
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Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Abi suunatakse ja kohandatakse olenevalt I 
lisas loetletud abisaajate konkreetsest 
olukorrast, pidades silmas edasisi 
jõupingutusi, mida on vaja kõnealuste 
abisaajate liikmesuse kriteeriumide 
täitmiseks ja suutlikkuse tagamiseks. Abi 
ulatus ja suurus on diferentseeritud 
vastavalt vajadustele, reformidele 
pühendumisele ning reformide 
rakendamisel tehtud edusammudele.

Abi suunatakse ja kohandatakse olenevalt I 
lisas loetletud abisaajate konkreetsest 
olukorrast, pidades silmas edasisi 
edusamme, mida on vaja kõnealuste 
abisaajate liikmesuse kriteeriumide 
täitmiseks ja suutlikkuse tagamiseks. Abi 
ulatus ja suurus on diferentseeritud 
vastavalt vajadustele, reformidele 
pühendumisele ning reformide 
rakendamisel tehtud edusammudele, 
pidades silmas vajadust jätkusuutliku 
majandusarengu ja majanduskasvu ning 
hea äri- ja investeerimiskliima ja eelarve 
konsolideerimise järele. Komisjon jälgib 
ja hindab korrapäraselt tehtud edusamme. 

Liidu abi andmine peatatakse täielikult 
või osaliselt, kui artiklis 3 sätestatud 
konkreetsete eesmärkide saavutamiseks 
tehtud edusammud ei ole rahuldavad või 
kui abisaaja ei austa demokraatia ja 
õigusriigi põhimõtteid, inimõigusi ja 
põhivabadusi või rikub liiduga sõlmitud 
asjakohastes kokkulepetes võetud 
kohustusi. Samadel tingimustel ja 
Euroopa Parlamendi nõudmisel uurib 
komisjon liidu abi peatamist või osalist 
peatamist ning esitab otsuse 
põhjendamiseks aruande.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon jälgib tähelepanelikult 
projektide rakendamise kogu menetlust, 
kasutades kindlat ja järjepidevat 
mehhanismi ning tagab kvalitatiivse ja 
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kvantitatiivse hindamise analüüsi ning
jälgib edusamme seatud eesmärkide 
saavutamisel, et tagada parem vastutus, 
läbipaistvus ja vahendite parem 
suunamine rahaliste vahendite alla. 
Euroopa Parlamendil on õigus esitada 
komisjonile taotlus uurida konkreetseid 
juhtumeid, mille puhul toetusesaajad ei 
ole käesolevas määruses sätestatud 
menetlust järginud, ning võtta vajalikke 
meetmeid, kui see on põhjendatud;

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) Õigusriigi tagamiseks vajalike 
institutsioonide loomine ja nende 
nõuetekohase toimimise edendamine 
varasest etapist alates. Kõnealuses 
valdkonnas võetavate meetmete 
eesmärgiks on võimude lahusus, 
sõltumatute, vastutustundlike ja tõhusate 
kohtusüsteemide loomine, sealhulgas 
läbipaistvad ja tulemustel põhinevad tööle 
värbamise, hindamis- ja edutamissüsteemid 
ning väärtegude korral kohaldatavad 
tulemuslikud distsiplinaarmenetlused; 
tagada tõhusate süsteemide loomine piiride 
kaitsmiseks, rändevoogude haldamiseks ja 
varjupaiga andmiseks seda vajavatele 
inimestele; töötada välja tõhusad vahendid 
organiseeritud kuritegevuse, 
inimkaubanduse, rändajate ebaseadusliku 
üle piiri toimetamise, rahapesu ja 
terrorismi rahastamise ning korruptsiooni 
vältimiseks ja nende vastu võitlemiseks; 
kaitsta ja edendada inimõiguste ja 
vähemuste hulka kuuluvate inimeste 
(sealhulgas romade ning lesbide, geide, 
biseksuaalide, trans- ja intersooliste 
inimeste) õigusi ning põhivabadusi, 
sealhulgas meedia- ning väljendusvabadus
ja andmekaitse.
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Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

sotsiaaldialoogi loomine ning 
tööturuasutuste, nagu riiklike 
tööturuasutuste ja tööinspektsioonide 
moderniseerimine ja tugevdamine.

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) Erasektori tegevuskeskkonna ja 
ettevõtete konkurentsivõime, sealhulgas 
aruka spetsialiseerumise parandamine, mis 
on majanduskasvu, töökohtade loomise ja 
ühtekuuluvuse peamised tõukejõud. 
Esmatähtsad on projektid, mis parandavad 
ettevõtluskeskkonda.

(k) Erasektori tegevuskeskkonna ja 
ettevõtete, eelkõige VKEde
konkurentsivõime, sealhulgas aruka 
spetsialiseerumise parandamine, mis on 
majanduskasvu, töökohtade loomise ja 
ühtekuuluvuse peamised tõukejõud. 
Esmatähtsad on jätkusuutlikud projektid, 
mis parandavad ettevõtluskeskkonda.

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) edendada tarbetute 
kaubandustõkete, sh bürokraatlike 
takistuste, tariifide ja mittetariifsete tõkete 
kõrvaldamist;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Järgmist tulemuslikkuse põhinäitajate 
loetelu kasutatakse selleks, et mõõta, 
kuidas liit on oma erieesmärkide 
saavutamisele kaasa aidanud, ning hinnata 
abisaajate tehtud edusamme:
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Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Leppimine, heanaaberlikud suhted 
ja rahvusvahelised kohustused
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