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MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutavatel väliskomisjonil ja arengukomisjonil 
võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Parlamendi 
14. märtsi 2018. aasta resolutsiooni 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
ja 2020. aasta järgse mitmeaastase 
finantsraamistiku suhtes võetava 
parlamendi seisukoha ettevalmistamise 
kohta,

Muudatusettepanek 2

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 majandus- ja sotsiaalset 
arengut, aidata kaasa vaesuse kaotamisele 
ja kaitsta kogu maailmas liidu väärtusi ja 
huve, et ellu viia liidu välistegevuse 
eesmärke ja põhimõtteid, nagu on 
sätestatud Euroopa Liidu lepingu artikli 3 
lõikes 5 ning artiklites 8 ja 21.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Liidu kaubanduspoliitika peab 
olema kooskõlas tema muu välis- ja 
sisepoliitikaga ning järgima 
arengupoliitika sidususe põhimõtet, mis 
on ette nähtud aluslepingutes, et tagada 
läbipaistvus, stabiilsus ja võrdsemate 
konkurentsitingimuste loomine. 
Solidaarsusel põhinev õiglane 
kaubanduspoliitika, mis on kooskõlas 
kestliku arengu eesmärkidega ja edendab 
inimõigusi võib anda olulise panuse 
vaesuse kaotamisse.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Rahastamisvahendiga toetatakse 
nende eesmärkide ja välistegevuste 
meetmete elluviimist ning tuginetakse 
varasemale tegevusele, mida toetati 

(6) Rahastamisvahendiga toetatakse 
nende eesmärkide ja välistegevuste 
meetmete elluviimist ning tuginetakse 
varasemale tegevusele, mida toetati 
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määrusega (EL) 233/201446, Euroopa 
Arengufondi sisekokkuleppega47 ja 
rakendusmäärusega,48 määrusega (EL) nr 
232/2014,49 määrusega (EL) nr 230/2014,50 
määrusega (EL) nr 235/2014,51 määrusega 
(EL) nr 234/2014,52 määrusega (Euratom) 
nr 237/2014,53 määrusega (EL) nr 
236/2014,54 otsusega 466/2014/EL; 
määrusega (EÜ, Euratom ) nr 480/200955 ja 
määrusega (EL) 2017/160156

määrusega (EL) 233/201446, Euroopa 
Arengufondi sisekokkuleppega47 ja 
rakendusmäärusega,48 määrusega (EL) nr 
232/2014,49 määrusega (EL) nr 230/2014,50 
määrusega (EL) nr 235/2014,51 määrusega 
(EL) nr 234/2014,52 määrusega (Euratom) 
nr 237/2014,53 määrusega (EL) nr 
236/2014,54 otsusega 466/2014/EL, 
määrusega (EÜ, Euratom ) nr 480/200955 ja 
määrusega (EL) 2017/160156 Euroopa 
rahastamisvahendi lihtsustatud ja 
ühtlustatud ülesehitus peaks järgima selle 
aluseks olevate liidu poliitikameetmete 
eesmärke ning suurendama läbipaistvust, 
aruandluskohustust, tõhusust ja sidusust, 
võimaldades samas ELi välistegevuse 
fondide paindlikkust;

_________________ _________________
46 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) 
nr 233/2014, millega luuakse 
arengukoostöö rahastamisvahend aastateks 
2014–2020 (ELT L 77, 15.3.2014, lk 44).

46 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) 
nr 233/2014, millega luuakse 
arengukoostöö rahastamisvahend aastateks 
2014–2020 (ELT L 77, 15.3.2014, lk 44).

47 Sisekokkulepe nõukogus kokku tulnud 
liikmesriikide valitsuste esindajate vahel 
Euroopa Liidu abi rahastamise kohta 
mitmeaastase finantsraamistiku (2014–
2020) alusel vastavalt AKV–ELi 
partnerluslepingule ning finantsabi 
eraldamise kohta nendele ülemeremaadele 
ja -territooriumidele, mille suhtes 
kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu neljandat osa (ELT L 210, 
6.8.2013, lk 1).

47 Sisekokkulepe nõukogus kokku tulnud 
liikmesriikide valitsuste esindajate vahel 
Euroopa Liidu abi rahastamise kohta 
mitmeaastase finantsraamistiku (2014–
2020) alusel vastavalt AKV–ELi 
partnerluslepingule ning finantsabi 
eraldamise kohta nendele ülemeremaadele 
ja -territooriumidele, mille suhtes 
kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu neljandat osa (ELT L 210, 
6.8.2013, lk 1).

48 Nõukogu 2. märtsi 2015. aasta määrus 
(EL) 2015/322 11. Euroopa Arengufondi 
rakendamise kohta (ELT L 58, 3.3.2015, 
lk 1).

48 Nõukogu 2. märtsi 2015. aasta määrus 
(EL) 2015/322 11. Euroopa Arengufondi 
rakendamise kohta (ELT L 58, 3.3.2015, 
lk 1).

49 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 
232/2014, millega luuakse Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahend (ELT L 
77, 15.3.2014, lk 27).

49 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 
232/2014, millega luuakse Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahend (ELT L 
77, 15.3.2014, lk 27).

50 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2014. aasta määrus (EL) 
nr 230/2014, millega luuakse stabiilsuse ja 

50 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2014. aasta määrus (EL) 
nr 230/2014, millega luuakse stabiilsuse ja 
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rahu edendamise rahastamisvahend 
(ELT L 77, 15.3.2014, lk 1).

rahu edendamise rahastamisvahend 
(ELT L 77, 15.3.2014, lk 1).

51 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2014. aasta määrus (EL) 
nr 235/2014, millega luuakse 
rahastamisvahend demokraatia ja 
inimõiguste jaoks kogu maailmas 
(ELT L 77, 15.3.2014, lk 85).

51 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2014. aasta määrus (EL) 
nr 235/2014, millega luuakse 
rahastamisvahend demokraatia ja 
inimõiguste jaoks kogu maailmas 
(ELT L 77, 15.3.2014, lk 85).

52 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2014. aasta määrus (EL) 
nr 234/2014, millega luuakse partnerluse 
rahastamisvahend koostööks kolmandate 
riikidega (ELT L 77, 15.3.2014, lk 77).

52 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2014. aasta määrus (EL) 
nr 234/2014, millega luuakse partnerluse 
rahastamisvahend koostööks kolmandate 
riikidega (ELT L 77, 15.3.2014, lk 77).

53 Nõukogu 13. detsembri 2013. aasta 
määrus (Euratom) nr 237/2014, millega 
luuakse tuumaohutusalase koostöö 
rahastamisvahend (ELT L 77, 15.3.2014, lk 
109).

53 Nõukogu 13. detsembri 2013. aasta 
määrus (Euratom) nr 237/2014, millega 
luuakse tuumaohutusalase koostöö 
rahastamisvahend (ELT L 77, 15.3.2014, lk 
109).

54 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr 236/2014, milles sätestatakse liidu 
välistegevuse rahastamisvahendite 
rakendamise ühised eeskirjad ja 
menetlused (ELT L 77, 15.3.2014, lk 95).

54 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr 236/2014, milles sätestatakse liidu 
välistegevuse rahastamisvahendite 
rakendamise ühised eeskirjad ja 
menetlused (ELT L 77, 15.3.2014, lk 95).

55 Nõukogu 25. mai 2009. aasta määrus 
(EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse 
tagatisfondi asutamise kohta (ELT L 145, 
10.6.2009, lk 10).

55 Nõukogu 25. mai 2009. aasta määrus 
(EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse 
tagatisfondi asutamise kohta (ELT L 145, 
10.6.2009, lk 10).

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

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

Muudatusettepanek 6

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 

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

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

__________________ __________________
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 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Liit kinnitab oma täielikku toetust 
mitmepoolsuse püsivale väärtusele ning 
nõuab kõigi huve teenivat, vabal, õiglasel 
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ja eeskirjadepõhisel kaubandusel 
põhinevat tegevuskava, mis toetaks 
kestliku arengu tegevuskava, sh 
sotsiaalseid, keskkonna- ja inimõigusi, 
ning tagaks, et mitmepoolselt 
kokkulepitud ja ühtlustatud eeskirju 
kohaldatakse kõigi suhtes ühetaoliselt. 
Praegu on oluline Maailma 
Kaubandusorganisatsioon uusimaid 
rahvusvahelisi arengusuundi arvesse 
võttes kiiresti kaasajastada ning 
põhjalikult läbi vaadata WTO toimimise 
mitmed aspektid, et organisatsiooni 
tõhusust ja legitiimsust suurendada;

Muudatusettepanek 8

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“) nimetatud viiest prioriteedist, 
mis väljendavad liidu visiooni, ning 
raamistikust, mille alusel viia teistega 
partnerluses ellu ühtset ja 
vastutustundlikku välistegevust, et 
edendada liidu väärtusi ja huve. Liit peaks 
tugevdama partnerlusi, edendama 
poliitikadialoogi ja üleilmsete probleemide 
lahendamiseks ühiselt tegutsemist. 
Võetavate meetmetega tuleks igakülgselt 
toetada liidu väärtusi ja huve, sealhulgas 
rahu säilitamist, konfliktide ennetamist, 
rahvusvahelise julgeoleku tugevdamist, 
võitlust ebaseadusliku rände 
algpõhjustega ning nende rahvaste, riikide 
ja piirkondade abistamist, mida tabavad 
loodusõnnetused või inimtegevusest 
tingitud õnnetused, kaubanduspoliitika 
toetamist, majandusdiplomaatiat ja 
majanduskoostööd, digilahenduste ja -
tehnoloogia edendamist ning liidu poliitika 
rahvusvahelise mõõtme soodustamist. Oma 

(8) Käesoleva määruse rakendamisel 
tuleks tugineda 19. juunil 2016 tutvustatud 
Euroopa Liidu üldises välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegias („üldine 
strateegia“) nimetatud viiele prioriteedile, 
mis väljendavad liidu visiooni, ning 
raamistikust, mille alusel viia teistega 
partnerluses ellu ühtset ja 
vastutustundlikku välistegevust, et 
edendada liidu väärtusi ja huve. Liit peaks 
tugevdama partnerlusi, edendama 
poliitikadialoogi ja üleilmsete probleemide 
lahendamiseks ühiselt tegutsemist. 
Võetavate meetmetega tuleks igakülgselt 
toetada liidu väärtusi ja huve, sealhulgas 
demokraatia ja inimõiguste edendamist, 
rahu säilitamist, konfliktide ennetamist, 
nende vahendamist ja konfliktijärgset 
ülesehitust, millega kaasneb naiste rolli 
edendamine igas etapis, rahvusvahelise 
julgeoleku tugevdamist, sundrände ja 
sundümberasustamise algpõhjustega 
tegelemist ning nende rahvaste, riikide ja 
piirkondade abistamist, mida tabavad 
loodusõnnetused või inimtegevusest 
tingitud õnnetused, majandusreformide 
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huvide edendamisel peaks liit ise järgima 
ja üldisemalt edendama kõrgeid sotsiaal- ja 
keskkonnastandardeid, õigusriigi 
põhimõtet, rahvusvahelist õigust ja 
inimõigusi.

edendamist, tingimuste loomist 
rahvusvahelise õigusraamistiku 
rajamiseks kliimamuutuste tõttu 
ümberasunud inimeste kaitseks, ning 
õiglase, jätkusuutliku ning reeglitel ja 
väärtustel põhineva kaubanduspoliitika 
toetamist, mis muu hulgas edendab 
piinamise ja surmanuhtluse eesmärgil 
kaubeldavate kaupade rahvusvahelist 
keelustamist ning põhineb reeglitel ja 
väärtustel, samuti majandusdiplomaatiat ja 
majanduskoostööd, digilahenduste ja -
tehnoloogia edendamist, üleilmsete 
rahvatervise ohtudega tegelemist ning 
liidu poliitika rahvusvahelise mõõtme 
soodustamist. Oma huvide edendamisel 
peaks liit ise järgima ja üldisemalt 
edendama kõrgeid sotsiaal-, töö- ja 
keskkonnastandardeid, sealhulgas 
kliimamuutuste suhtes, õigusriigi 
põhimõtet ja rahvusvahelist õigust, sh 
seoses humanitaarõiguse ja inimõigusi 
käsitleva rahvusvahelise õigusega.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(9) 7. juunil 2017 allakirjutatud uue 
Euroopa arengukonsensusega60 loodi 
liidule ja liikmesriikidele arengukoostöö 
ühise lähenemisviisi raamistik, mida 
järgida tegevuskava 2030 ja Addis Abeba 
tegevuskava elluviimisel, mille eesmärk on 
saavutada kestlik areng ja kiirendada 
üleminekut, pannes rõhku arengupoliitika 
läbivatele elementidele, nagu sooline 
võrdõiguslikkus, noored, investeeringud 
ja kaubandus, säästev energia ja 
kliimameetmed, hea valitsemistava, 
demokraatia, õigusriigi põhimõte ja 
inimõigused ning ränne ja liikuvus, et 
anda panus liidu välispoliitikasse 
tervikuna, sealhulgas ühisesse 
kaubanduspoliitikasse, ning ÜRO kestliku 
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arengu tegevuskavas 2030 kindlaks 
määratud eesmärkidesse. Arengukoostöö 
poliitika tähtsaimad eesmärgid on vaesuse 
kaotamine, diskrimineerimise ja 
ebavõrdsuse vähendamine, mitte kellegi 
kõrvalejätmine ning vastupanuvõime 
tugevdamine.

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

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

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(19) 2015. aastal läbivaadatud Euroopa 
naabruspoliitika62 eesmärk on liidu 
peamiste poliitiliste prioriteetide raames 
stabiliseerida naaberriike ja tugevdada 
vastupanuvõimet, hoogustades selleks 
eelkõige majanduse arengut. Selle 
eesmärgi saavutamiseks on läbivaadatud 
Euroopa naabruspoliitikas kindlaks 
määratud neli prioriteetset valdkonda: hea 
valitsemistava, demokraatia, õigusriik ja 
inimõigused, sealhulgas eriti olulisena 
kodanikuühiskonna suurem kaasamine; 
majanduse areng; julgeolek; ränne ja 
liikuvus, sealhulgas võitlus sundrände ja 
sundümberasustamise algpõhjustega. 
Euroopa naabruspoliitikat iseloomustab 
eristamine ja ühise isevastutuse 
suurendamine, sest arvestatakse erinevaid 
kaasamistasemeid ja iga riigi huvisid 
seoses tema ja liidu partnerluse laadi ja 
põhivaldkondadega. Naabruspoliitika 
raames teeb liit koostööd mitmete 
naabruses asuvate partnerriikidega 
edasipüüdlike, täieulatuslike ja põhjalike 
vabakaubanduslepingute läbirääkimises 
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ja sõlmimises. Nende lepingutega 
soovitakse parandada juurdepääsu turule 
ja soodustada investeerimiskliimat, aga ka 
aidata kaasa naabruspoliitika üldiste 
eesmärkide saavutamisele, näiteks 
jätkusuutlik, kaasav ja kõikidele kasulik 
majandus- ja sotsiaalne areng. 
Läbirääkimisprotsessi, aga ka nende 
lepingute rakendamise järelevalvesse 
tuleks kaasata iga partnerriigi ja liidu 
liikmesriigi kodanikuühiskond, riikide 
parlamendid ja Euroopa Parlament. 
Käesoleva määrusega tuleks seetõttu 
toetada nende lepingute läbirääkimist ja 
sõlmitud lepingute nõuetekohast 
rakendamist.

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

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

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Käesolev määrus peaks aitama 
kaasa ka liidu välissuhete kaubandusega 
seotud aspektidele, nagu koostöö 
kolmandate riikidega tina, tantaali ning 
kulla tarneahelaga seotud 
hoolsuskohustus, Kimberley protsess, 
jätkusuutlikkuse kokkulepe, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
978/20121a (üldiste tariifsete soodustuste 
kava käsitlev määrus) alusel võetud 
kohustuste täitmine, ning koostöö 
metsaõigusnormide täitmise järelevalve, 
metsahalduse ja puidukaubanduse ning 
kaubandusabi algatuste raames, et tagada 
ELi kaubanduspoliitika ja 
arengueesmärkide ning meetmete 
vaheline järjepidevus ja vastastikune 
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toetus;
_________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) 
nr 978/2012 üldiste tariifsete soodustuste 
kava kohaldamise ning nõukogu määruse 
(EÜ) nr 732/2008 kehtetuks tunnistamise 
kohta (ELT L 303, 31.10.2012, lk 1).

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 13

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, 
jätkusuutlikule ja kaasavale 
majanduskasvule, eelkõige naiste ja noorte 
jaoks inimväärsete töökohtade loomisele 
ning 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.

Muudatusettepanek 14

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, 

(36) Välistegevuse tagatist luues tuleks 
aluseks võtta olemasolev EFSD tagatis ja 
välistegevuse tagatisfond. Välistegevuse 
tagatisega tuleks toetada EFSD+ meetmeid, 
mis on seotud eelarveliste tagatiste, 
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makromajandusliku finantsabi ja nõukogu 
otsuse 77/270/Eurato71 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.

makromajandusliku finantsabi ja nõukogu 
otsuse 77/270/Euratom71 alusel 
kolmandatele riikidele antud laenudega. 
Kõnealuseid meetmeid tuleks toetada 
käesoleva määruse ja lisaks määruse (EL) 
nr.../... (IPA III) ja määruse (EL) nr …/… 
(Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahend) 
kohaste assigneeringutega, millest tuleks 
katta ka vastavalt makromajandusliku 
finantsabi laenudest tulenevad eraldised ja 
kohustused ning Euroopa tuumaohutuse 
rahastamisvahendi määruse artikli 10 
lõikes 2 osutatud kolmandatele riikidele 
antavad laenud. EFSD+ meetmete 
rahastamisel tuleks eelistada 
rahastamisprojekte, millel on suur mõju 
inimväärsete töökohtade 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.

_________________ _________________
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).

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Selleks et võimaldada paindlikkust, 
suurendada atraktiivsust erasektori jaoks ja 
maksimeerida investeeringute mõju, tuleks 
rahastamiskõlblike lepingupartnerite suhtes 
teha erand eelarve täitmise viiside kohta 
finantsmääruses sätestatud normidest. 

(37) Selleks et võimaldada paindlikkust, 
suurendada atraktiivsust erasektori jaoks, 
edendada ausat konkurentsi ja 
maksimeerida investeeringute mõju, tuleks 
rahastamiskõlblike lepingupartnerite suhtes 
teha erand eelarve täitmise viiside kohta 
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Sellisteks rahastamiskõlblikeks 
lepingupartneriteks võivad olla asutused, 
kellele ei ole delegeeritud avaliku ja 
erasektori partnerluse rakendamist, samuti 
partnerriigi eraõigusega reguleeritud 
asutused.

finantsmääruses sätestatud normidest. 
Sellisteks rahastamiskõlblikeks 
lepingupartneriteks võivad olla asutused, 
kellele ei ole delegeeritud avaliku ja 
erasektori partnerluse rakendamist, samuti 
partnerriigi eraõigusega reguleeritud 
asutused.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 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) Käesoleva määruse üldeesmärk on 
kaitsta ja edendada kogu maailmas liidu 
väärtusi ja huve, et ellu viia liidu 
välistegevuse eesmärke ja põhimõtteid, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
artikli 3 lõikes 5 ning artiklites 8 ja 21, aga 
ka Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklites 11, 207 ja 208.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – 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, eelkõige 
eesmärgiga saavutada kestlik majandus- 
ja sotsiaalne areng ning kaotada vaesus;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 3 – lõige 2 – 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 kestlikku arengut, pöörates 
erilist tähelepanu reeglitel ja väärtustel 
põhinevale rahvusvahelisele 
kaubandusele, kaotada vaesus, 
soodustada majanduskasvu ning 
edendada ja kaitsta mitmepoolsust, 
toetada kodanikuühiskonna 
organisatsioone, edendada stabiilsust ja 
rahu ning tegeleda muude üleilmsete 
probleemidega, sealhulgas rände ja 
liikuvusega;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 Artikkel 7

Poliitikaraamistik Poliitikaraamistik

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 
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.

Assotsieerimislepingud, partnerlus-, 
kaubandus- ja koostöölepingud, 
mitmepoolsed kokkulepped ja muud 
lepingud ning asjakohased liidu 
õigusaktid, millega luuakse õiguslikult 
siduvad suhted partnerriikidega, samuti 
Euroopa Ülemkogu järeldused ja nõukogu 
järeldused, tippkohtumise deklaratsioonid 
või kõrgetasemelistel kohtumistel 
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.
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Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Liit edendab rahastamisvahendi 
raames oma suhetes kolmandate riikidega 
jätkuvalt rahvusvahelisi jõupingutusi 
mitmepoolse kokkuleppe saavutamiseks, 
et keelustada kauplemine kaupadega, 
mida kasutatakse piinamiseks ja 
surmanuhtluse täideviimiseks.

Muudatusettepanek 21

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, rahvusvaheliste lepingute, ja 
eelkõige Pariisi kokkuleppe rakendamisel, 
ning rahvusvahelisi kokkuleppeid ja nende 
lepingulisi suhteid liiduga, sealhulgas 
assotsieerimis-, partnerlus- ja 
koostöölepinguid ning 
kaubanduskokkuleppeid.

Muudatusettepanek 22

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 

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

koostamisel, rakendamisel ja seotud 
seireprotsessides kaasa rääkida.

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas isevastutuse põhimõttega, ja kui 
see on asjakohane, soosib komisjon 
programmide rakendamisel partnerriikide 
süsteemide kasutamist.

Kooskõlas isevastutuse põhimõttega soosib 
komisjon programmide rakendamisel 
partnerriikide süsteemide kasutamist.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon teavitab Euroopa 
Parlamenti ja vahetab temaga regulaarselt 
seisukohti.

8. Komisjon esitab olulist teavet ja 
täielikud mitmeaastased 
programmdokumendid, tegevuskavad ja 
meetmed, ning vahetab regulaarselt 
seisukohti Euroopa Parlamendi 
asjaomaste komisjonidega nii omal 
algatusel kui ka Euroopa Parlamendi 
taotlusel.

Muudatusettepanek 25

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 

a) partnerite vajadused, mis 
määratakse kindlaks konkreetsete 
kriteeriumide alusel ja lisatakse registrisse, 
millega Euroopa Parlament võib taotlusel 
konsulteerida, võttes arvesse rahvaarvu, 
vaesust, ebavõrdsust, inimarengut, 
valitsevat olukorda inimõiguste ja 
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ühiskonna vastupanuvõimet; põhivabaduste valdkonnas, majanduslikku 
ja keskkonnaalast haavatavust ning riigi ja 
ühiskonna vastupanuvõimet;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tööstusriikidega tehtavas koostöös 
keskendutakse liidu ja vastastikuste huvide 
edendamisele.

4. Tööstusriikidega tehtavas koostöös 
keskendutakse liidu ja vastastikuste huvide 
ning jagatud huvide ja väärtuste ning 
ühiste eesmärkide edendamisele ja 
mitmepoolsuse kaitsele. Selline koostöö 
tugineb vajaduse korral liidu, sealhulgas 
Euroopa Parlamendi, ja liikmesriikide 
vahelisele kodanikuühiskonda hõlmavale 
dialoogile.

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) Mis tahes varasemad olemasolevad 
mitmepoolsed või kahepoolsed lepingud 
või määrused, mis puudutavad kõnealust 
riiki ja/või piirkonda, näiteks üldiste 
tariifsete soodustuste kava käsitlev 
määrus, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) 2017/821, nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1236/2005 ja tulevased määrused, 
mis käsitlevad kahesuguse kasutusega 
kaupu ja kultuuriväärtuste importi;

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) liidu ja selle naaberriikide vahel 
sõlmitud mis tahes mitme- või 
kahepoolsed kaubanduskokkulepped, 
sealhulgas põhjalikud ja laiaulatuslikud 
vabakaubanduslepingud, ning kõik 
kaubandussoodustused, mille liit 
partnerile annab.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Geograafiliste programmide 
mitmeaastaseid sihtprogramme võib 
tulemusliku elluviimise tagamiseks läbi 
vaadata, seda eelkõige juhul, kui artiklis 7 
osutatud poliitikaraamistikus on olulisi 
muutusi või kriisi ajal või kriisijärgses 
olukorras.

3. Geograafiliste programmide 
mitmeaastaseid sihtprogramme võib 
tulemusliku elluviimise tagamiseks pärast 
Euroopa Parlamendiga konsulteerimist 
läbi vaadata, seda eelkõige juhul, kui 
artiklis 7 osutatud poliitikaraamistikus on 
olulisi muutusi või kriisi ajal või 
kriisijärgses olukorras.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teemaprogrammide 
mitmeaastaseid sihtprogramme võib 
tulemusliku elluviimise tagamiseks läbi 
vaadata, seda eelkõige juhul, kui artiklis 7 
osutatud poliitikaraamistikus on olulisi 
muutusi.

4. Teemaprogrammide 
mitmeaastaseid sihtprogramme võib 
tulemusliku elluviimise tagamiseks pärast 
Euroopa Parlamendiga konsulteerimist 
läbi vaadata, seda eelkõige juhul, kui 
artiklis 7 osutatud poliitikaraamistikus on 
olulisi muutusi.

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) partnerlust liiduga, sealhulgas 
partnerluse ambitsioonikuse taset;

d) partnerlus- ja 
assotsieerumislepinguid, ning muid 
kaubandus- ja investeerimissuhteid 
liiduga, sealhulgas partnerluse 
ambitsioonikuse taset;

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

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 tihedas koostöös 
Euroopa Parlamendiga 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.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettenägematute vajaduste või asjaolude 
korral ja juhul, kui rahalisi vahendeid ei ole 
võimalik saada asjakohasematest allikatest, 
võib komisjon võtta vastu 
programmdokumentides nimetamata 
erimeetmeid.

Ettenägematute vajaduste või asjaolude 
korral ja juhul, kui rahalisi vahendeid ei ole 
võimalik saada asjakohasematest allikatest, 
võib komisjon võtta tihedas koostöös 
Euroopa Parlamendiga vastu 
programmdokumentides nimetamata 
erimeetmeid.

Muudatusettepanek 34
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EFSD+ kui artikli 23 lõike 1 punktides a, e, 
f ja g sätestatud eelarve täitmise viiside toel 
rahastamissuutlikkust pakkuva ühtse 
rahastamispaketi eesmärk peaks olema 
toetada investeerimist ja paremat 
juurdepääsu rahastamisele, et soodustada 
kestlikku ja kaasavat majanduslikku ja 
sotsiaalset arengut ning edendada 
partnerriikide sotsiaal-majanduslikku 
vastupanuvõimet, keskendudes eelkõige 
vaesuse kaotamisele, jätkusuutlikule ja 
kaasavale majanduskasvule, inimväärsete 
töökohtade loomisele, majanduslikele 
võimalustele, oskustele ja ettevõtlusele, 
sotsiaalmajanduslikele sektoritele, mikro-, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele ning ebaseadusliku rände 
konkreetsete sotsiaal-majanduslike 
algpõhjustega tegelemisele, kooskõlas 
asjakohaste soovituslike 
programmdokumentidega. Eritähelepanu 
pööratakse riikidele, kus on ebastabiilne 
olukord või konflikt, vähim arenenud 
riikidele või suure võlakoormusega 
vaestele riikidele.

EFSD+ kui artikli 23 lõike 1 punktides a, e, 
f ja g sätestatud eelarve täitmise viiside toel 
rahastamissuutlikkust pakkuva ühtse 
rahastamispaketi eesmärk peaks olema 
toetada investeerimist ja paremat 
juurdepääsu rahastamisele, et soodustada 
kestlikku ja kaasavat majanduslikku ja 
sotsiaalset arengut ning edendada 
partnerriikide sotsiaal-majanduslikku 
vastupanuvõimet, keskendudes eelkõige 
vaesuse kaotamisele, jätkusuutlikule ja 
kaasavale majanduskasvule, inimväärsete 
töökohtade loomisele ning majanduslike 
võimaluste pakkumisele eelkõige naistele 
ja noortele, 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.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise vahehindamise käigus hinnatakse 
ka välisrahastamisvahendite lihtsustatud 
ja ühtlustatud struktuuri toimimist liidu 
aluseks olevate poliitikavaldkondade 
eesmärkide ning ELi välistegevuse 
fondide läbipaistvuse, vastutuse, tõhususe, 
sidususe ja paindlikkuse põhimõtete 
alusel.
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Muudatusettepanek 36

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 
tõhusust, lisaväärtust, lihtsustatud ja 
ühtlustatud struktuuri toimimist, sisemist 
ja välist ühtsust ning käesoleva määruse 
eesmärkide jätkuvat asjakohasust.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – lõige 4 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) Metsade hävitamise piiramine ning 
metsaõigusnormide täitmise järelevalve, 
metsahalduse ja puidukaubanduse 
edendamine ning võitlus ebaseadusliku 
metsaraie ning ebaseaduslike raie- ja 
puittoodetega kauplemise vastu.

j) Metsade hävitamise peatamine 
ning metsaõigusnormide täitmise 
järelevalve, metsahalduse ja 
puidukaubanduse edendamine ning võitlus 
ebaseadusliku metsaraie ning 
ebaseaduslike raie- ja puittoodetega 
kauplemise vastu. Vabatahtlike 
partnerluslepingute üle läbirääkimise ja 
nende rakendamise toetamine.

Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) Mitmepoolsuse, kestliku 
majanduskoostöö, rahvusvaheliste 
kaubandus- ja investeerimissuhete ning 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
reeglite ja põhimõtete edendamine ja 
tugevdamine;



PE629.557v05-00 24/29 AD\1176749ET.docx

ET

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – lõige 5 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n) Piirkondlike integratsioonikavade 
ja optimaalse kaubanduspoliitika toetamine 
ning ELi ja selle partnerite vaheliste 
kaubanduslepingute konsolideerimise ja 
rakendamise toetamine.

n) Piirkondlike integratsioonikavade 
ja optimaalse kaubanduspoliitika toetamine 
kaasava ja kestliku arengu edendamisel 
ning ELi ja selle partnerite vaheliste 
kaubanduslepingute konsolideerimise ja 
rakendamise toetamine.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – lõige 5 – punkt s

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(s) Kaevandussektorile õiglase, 
kestliku ja moonutamata juurdepääsu 
tagamine. 

s) Kaevandussektorile õiglase ja 
kestliku juurdepääsu tagamine.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. jagu – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– loodusvarade kasutamise 
piiramine konfliktide rahastamisel ja 
sidusrühmade toetamine, et nad vastaksid 
selliste algatuste tingimustele nagu 
Kimberley protsessi 
sertifitseerimissüsteem, kaasa arvatud 
need, mis vastavad [konfliktipiirkondadest 
pärit mineraale käsitlevale ELi 
määrusele], eriti mis puudutab tõhusat 
siseriiklikku kontrolli loodusvarade 
tootmise ja kaubanduse üle;
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. jagu – taane 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Liidu jõupingutuste toetamine 
piinamise ja surmanuhtluse 
täideviimiseks kasutatavate kaupadega 
kauplemise rahvusvahelise keelu 
kehtestamisel.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. jagu – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Tõhusa mitmepoolsuse ja 
strateegilise partnerluse edendamine, 
toetades rahvusvaheliste, piirkondlike ja 
riiklike raamistike suutlikkust edendada ja 
kaitsta inimõigusi, demokraatiat ja 
õigusriiki. Toetatakse strateegilisi 
partnerlusi, pöörates erilist tähelepanu 
ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroole, 
Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule ja 
asjaomastele piirkondlikele ja riiklikele 
inimõigusalastele mehhanismidele. Lisaks 
sellele edendatakse programmi abil 
eelkõige inimõiguste ja demokraatia 
üleilmse võrgustiku (Global Campus for 
Human Rights and Democracy) kaudu 
inimõiguste ja demokraatia alast haridust 
ning teadusuuringuid.

– Tõhusa mitmepoolsuse ja 
strateegiliste partnerluste edendamine, 
toetades rahvusvaheliste, piirkondlike ja 
riiklike raamistike suutlikkust ja 
suurendades kohalikul tasandil osalejate 
mõjuvõimu edendada ja kaitsta inimõigusi, 
demokraatiat ja õigusriiki. Inimõigustega 
seotud partnerlused keskenduvad riikliku 
ja rahvusvahelise inimõiguste valdkonna 
ülesehituse tugevdamisele, sealhulgas 
mitmepoolsuse tugevdamisele, kuna ÜRO 
inimõiguste ülemvoliniku büroo, 
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ja 
asjaomaste inimõigustega seotud 
mehhanismide sõltumatus ja 
tulemuslikkus on hädavajalikud. Jätkub 
inimõiguste ja demokraatia üleilmsele 
võrgustiku (Global Campus for Human 
Rights and Democracy), sealhulgas 
inimõiguste ja demokraatia alase hariduse 
ning teadusuuringute toetamine.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
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III lisa – 1. jagu – taane 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Toetus WTO ajakohastamisele, et 
suurendada selle tõhusust ja 
õiguspärasust

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 4. jagu – A osa – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Inimväärset tööd käsitleva üleilmse 
tegevuskava toetamine eelkõige üleilmsete 
väärtusahelate raames ning 
tööturuvajadustele vastava tõhusa 
tööhõivepoliitika kohta teadmiste 
laiendamine, sealhulgas kutseharidus ja -
õpe ning elukestev õpe.

b) Inimväärset tööd käsitleva üleilmse 
tegevuskava toetamine eelkõige üleilmsete 
väärtusahelate raames ning 
tööturuvajadustele vastava tõhusa 
tööhõivepoliitika kohta teadmiste 
laiendamine, sealhulgas kutseharidus ja -
õpe ning elukestev õpe.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 4. jagu – C osa – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Ettevõtluskeskkonna ja 
investeerimiskliima parandamine, 
tõhustatud avaliku ja erasektori vahelise 
dialoogi toetamine ning mikro-, väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtjate suutlikkuse 
suurendamine.

b) Ettevõtluskeskkonna ja 
investeerimiskliima parandamine, 
tõhustatud avaliku ja erasektori vahelise 
dialoogi toetamine ning mikro-, väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtjate suutlikkuse 
suurendamine, sh nende rahvusvaheliseks 
muutmine;

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
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III lisa – 4. jagu – C osa – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Liidu kaubanduspoliitika ja 
kaubanduslepingute toetamine ja nende 
rakendamine, ning liidu äriühingute 
jaoks partnerriikide turgudele pääsu 
parandamine ning nende kaubandus-, 
investeerimis- ja ärivõimaluste 
suurendamine, kaotades tõkked 
turulepääsult ja investeeringutelt.

c) Liidu kaubanduspoliitika vahendite 
ja kaubanduslepingute rakendamise 
toetamine eesmärgiga parandada 
kestlikku arengut, majanduslikku 
mitmekesistamist ja pääsu liidu turule, 
samuti selleks, et lihtsustada juurdepääsu 
kliimasõbralikele tehnoloogiatele ja 
intellektuaalomandile.
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