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LÜHISELGITUS

Sellel määrusel on küll kogu maailma hõlmav geograafiline kohaldamisala, kuid siiski 
keskendub see konkreetselt ELi naaberriikidele. Arvestades, et osa neist riikidest 
iseloomustab institutsionaalne nõrkus, mis kajastub sageli inimõiguste ja põhiõiguste olukorra 
ulatuslikus halvenemises, võib liit etendada ainulaadset rolli ja temast võib saada 
rahvusvahelise tasandi osaleja arengu- ja rahvusvahelise koostöö valdkonnas. 

Arengupoliitika peamine eesmärk on kiirendada kolmandate riikide konkreetseid edusamme 
majanduses ja sotsiaalvaldkonnas, millest saavad eelkõige ja enamasti kasu ühiskonnad ning 
mis aitab samal ajal tugevdada inimõigusi ja põhivabadusi. Seepärast on väga tähtis, et liit 
toetaks mõjusat dialoogi kodanikuühiskonna organisatsioonide ja valitsusväliste 
organisatsioonide kui peamiste partneritega, võttes arvesse nende poliitilise erapooletuse 
lisaväärtust ja tegevust inimõiguste ja sotsiaalarengu valdkonnas. Määruse abil tuleks nende 
rolli programmide rakendamisel suurendada. Nõukogu ja Euroopa Parlament peaksid võtma 
arvesse nende arvamust ja jätkama vastastikusel usaldusel ja aruandluskohustusel põhinevaid 
suhteid. 

Selliste siduvate õigusaktide ja poliitiliste kohustuste vastuvõtmisega nagu põhiõiguste harta 
ja Euroopa arengukonsensus ning Euroopa inimõiguste konventsiooni ametliku 
tunnustamisega on liit loonud endale õigusraamistiku, mida tuleb rakendada kogu ELi õiguses 
ja poliitikas. 

Vastavalt Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikale seoses artiklitega 2 ja 3 ning põhiõiguste 
harta artiklis 19 sätestatuga peab liidu arengu- ja koostööpoliitika aluseks olema inimõigustel 
põhinev lähenemisviis. Seega tuleks püüda leida sundrände küsimusele lahendus pikaajalise 
poliitika kaudu, alustades kohalike omavalitsuste tasandist ning järgides täielikult liidu
põhimõtteid ja kohustusi, pidades eelkõige silmas rahvusvahelises õiguses sätestatud õigust 
rahvusvahelise kaitse kättesaadavusele. 

Peale selle on Euroopa Parlamendi demokraatlikku olemust arvesse võttes oluline tugevdada 
tema keskset rolli järelevalve teostajana. Sellest järeldub, et Euroopa Parlamendil peaks koos 
liikmesriikidega olema eripädevus Euroopa Komisjoni esitatud iga-aastase aruande seiramisel 
ja hindamisel. Ainuüksi parlamendi teavitamisest, nagu kavandati ettepaneku projektis, ei 
piisa. 

Sama ettepaneku kohaselt on selle määruse eesmärk muuta rahaliste vahendite 
ümberjaotamine paindlikumaks. Siiski ei tohiks pakiliste probleemide kiireks lahendamiseks 
vajalik paindlikkus kahjustada selget, läbipaistvat ja hästi väljakujunenud 
juhtimismehhanismi. Lisaks peaks see eelkõige olema kooskõlas haavatavate riikide (Sahara-
tagune Aafrika, vähim arenenud riigid) tungivate vajadustega ning mitte sõltuma ega 
tulenema ELi geostrateegilistest välispoliitilistest valikutest. Arengukoostööst ei tohiks saada 
välis- või kaubanduspoliitika vahendit, mida eelkõige kasutatakse selleks, et kaitsta ELi huve, 
nagu näib soovitavat naabruspoliitika, arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendit 
käsitlev määrus (artikli 3 lõige 1).

Määruses tuleks keskenduda vaesuse kaotamisele, võitlusele ebavõrdsuse vastu ja õiguste 
tugevdamisele, mitte ELi eesmärkidele, nagu julgeolekule ja rändekontroll.
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Seega tuleb määrusega luua suurem tasakaal ülerõhutatud geograafiliste ja temaatiliste 
sammaste vahel, võttes arvesse asjaolu, et eelmine määrus on seotud rohkem Euroopa Liidu 
geopoliitiliste eesmärkidega, samas kui viimane ettepanek aitab kaasa põhiõiguste üleilmsele 
arengule ja kriisiolukorrast või kriisijärgsest olukorrast mõjutatud rahvaste heaolu 
suurendamisele. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 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 
kaotada vaesus ja võidelda ebavõrdsuse 
vastu, mille on näiteks muu hulgas 
põhjustanud ressursside ärakasutamine 
või maade ja veekogude hõivamine, ning 
kaitsta kogu maailmas liidu põhimõtteid, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
artikli 3 lõikes 5 ning artiklites 8 ja 21.

Muudatusettepanek 2

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 

(8) Käesoleva määruse rakendamisel 
tuleks juhinduda liidu arengukoostöö 
poliitilisest raamistikust, nagu on 
sätestatud ÜRO kestliku arengu 
tegevuskavas aastani 2030, Pariisi 
kokkuleppes1a, Euroopa 
arengukonsensuses1b, ELi inimõiguste ja 
demokraatia tegevuskavas, Euroopa Liidu 
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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 
huvide edendamisel peaks liit ise järgima 
ja üldisemalt edendama kõrgeid sotsiaal- ja 
keskkonnastandardeid, õigusriigi 
põhimõtet, rahvusvahelist õigust ja 
inimõigusi.

põhiõiguste hartas, Euroopa inimõiguste 
ja põhivabaduste kaitse konventsioonis ja 
ÜRO lapse õiguste konventsioonis. 
Samuti 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 põhimõtteid, sh vaesuse 
kaotamisele kaasaaitamis, võitlust 
ebavõrdsuse, eriti sotsiaalse ebavõrdsuse 
vastu, rahu säilitamist, konfliktide 
ennetamist, võitlust sundrände ja 
ümberasustamise algpõhjustega tihedas 
koostöös kolmandate riikidega, et luua 
turvaline naabrus, ning nende rahvaste ja 
suurenenud rändesurvega riikide ja 
piirkondade abistamist, mida tabavad 
loodusõnnetused või inimtegevusest 
tingitud õnnetused, õiglase ja 
inimõigustega kooskõlas oleva
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, põhiseaduslikku 
demokraatiat, rahvusvahelist õigust ja 
inimõigusi.

__________________ __________________

59 „Ühtne visioon, ühine tegevus: tugevam 
Euroopa. Euroopa Liidu üldine välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegia“, juuni 2016.

1a ELT L 282, 19.10.2016, lk 4.

1b ELT C 210, 30.6.2017, lk 1.
59 „Ühtne visioon, ühine tegevus: tugevam 
Euroopa. Euroopa Liidu üldine välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegia“, juuni 2016.
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Muudatusettepanek 3

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 geograafiliste ja 
temaatiliste programmide ja
kiirreageerimistegevuse abil tugevdada 
vastupanuvõimet ning ühendada 
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 4

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 

(13) Kestliku arengu eesmärkide 
kohaselt tuleks käesoleva määrusega aidata 
kaasa tugevamale järelevalvele ja 
aruandlusele, mis tulemustele orienteeritult 
hõlmaks väljundid, tagajärjed ja mõju liidu 
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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.

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 ning puudega inimeste 
kaasamisele.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(17) Käesolev määrus peaks kajastama 
vajadust keskenduda strateegilistele 
prioriteetidele nii geograafiliselt – Euroopa 
naabruses ja Aafrikas, samuti vähim 
arenenud riikides ja teistes haavatavates ja 
enim abi vajavates riikides kõikjal 
maailmas – kui ka temaatiliselt – kestliku 
arengu eesmärkide saavutamisele 
rahvusvahelise koostöö kaudu, võitlusele 
kliimamuutuste ja keskkonnaolude 
halvenemisega, võitlusele ebavõrdsusega 
ning inimõiguste kaitse toetamisele liidu 
partnerriikides.

Muudatusettepanek 6

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 

(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 
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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.

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 
ümberasustamise algpõhjustega ning 
nende probleemidega heitlevate elanike, 
riikide ja piirkondade abistamine ning 
võitlus uute katsumustega, nt 
keskkonnarändega. 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 saavutada 
kestliku arengu eesmärgid Euroopa 
naabruspoliitikas ning tagada 
poliitikavaldkondade sidusus kõigis 
kestliku arengu eesmärkides.

__________________ __________________

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 7

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 

(29) Koostöö kolmandate riikidega
peaks aitama kaasa rahvusvahelisele 
kaitsele juurdepääsu tagamisele, luues sh 
ohutuid ja seaduslikke varjupaiga 
saamise ja rändevõimalusi, sundrände ja 
ümberasustamise algpõhjustega 
tegelemisele, keskkonnarändele mõjusalt 
reageerimisele, inimkaubanduse ja 
inimeste ebaseadusliku üle piiri 
toimetamise ohvrite kaitsmisele, samuti 
võitlusele inimkaubanduse vastu, täites 
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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.

seejuures kõiki Euroopa ja rahvusvahelisi 
inimõigustega seotud kohustusi ning 
järgides solidaarsus-, 
mittediskrimineeriva kohtlemise ning 
tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse 
põhimõtet.

Muudatusettepanek 8

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 rände- ja 
varjupaigapoliitika ning varjupaiga ja 
rändefondi jaoks kehtestatud prioriteetide
täiendusena võtta veel meetmeid, et 
reageerida rändega seotud probleemidele, 
vajadustele ja võimalustele. Seda silmas 
pidades ja juhul, kui ei teki uusi 
probleeme, eeldatakse, et 10 % selle 
rahastamispaketist kasutatakse viisil, mis 
aitaks võidelda ebaturvalise sundrände ja 
ümberasustamise algpõhjustega, 
kasutades selleks seaduslikke rändeteid, 
tagades rahvusvahelise kaitse 
kättesaadavuse ja arvestades põgenike ja 
vastuvõtvate kogukondade vajadustega. 
Selleks tuleks edendada inimväärse ja 
kestliku tööhõive võimalusi, eeskätt noorte 
puhul, samuti tervishoidu, toitumist, 
haridust ja muid tööalase 
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konkurentsivõime sotsiaalseid 
eeltingimusi.

Muudatusettepanek 9

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,
edendada partnerriikide sotsiaal-
majanduslikku vastupanuvõimet, 
keskendudes eelkõige vaesuse kaotamisele, 
jätkusuutlikule ja kaasavale 
majandusarengule, eelkõige naistele ja 
noortele inimväärsete töökohtade ja 
majanduslike võimaluste loomisele, 
oskustele ja ettevõtlusele, toetades selleks
mikro-, väikseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid ja kooperatiive, stabiilse 
investeerimiskeskkonna loomisele, 
keskkonnaolude halvenemise, maade ja 
veekogude hõivamise ning 
kliimamuutustega tegelemisele 
leevendamise ja kohandamise kaudu, 
ning sundrände ja ümberasustamise
konkreetsete sotsiaal-majanduslike 
algpõhjustega tegelemisele, kooskõlas 
asjakohaste ettenähtud 
programmdokumentidega. Eriti suurt 
tähelepanu tuleks pöörata sellele, et 
parandataks vajalike avalike põhiteenuste 
(nt tervishoid, haridus, toitumine, vesi, 
kanalisatsioon ja hügieen) osutamist ning 
tagataks toiduga kindlustatuse ja 
inimväärse eluaseme saamise võrdsed 
võimalused ning edendataks kiiresti 
suureneva linnaelanike hulga 
elukvaliteeti. Eritähelepanu tuleks pöörata 
riikidele, kus on ebastabiilne olukord või 
konflikt, vähim arenenud riikidele või 
suure võlakoormusega vaestele riikidele.
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Muudatusettepanek 10

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 ja stabiilsuse, kliimamuutuste ja 
keskkonna ning ookeanidega ning 
sundrände ja ümberasustamise
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 
hädaolukorra jaoks ette nähtud paketina. 
Nende kasutuselevõtt peaks lähtuma 
käesolevas määruses sätestatud korrast.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Artiklis 19 osutatud iga-aastased 
või mitmeaastased tegevuskavad või 
meetmed on tegevusprogrammid 
finantsmääruse tähenduses. Iga-aastaste või 
mitmeaastaste tegevuskavadega on 
mitmesugused meetmed koondatud ühte 
dokumenti.

(43) Artiklis 19 osutatud iga-aastased 
või mitmeaastased tegevuskavad või 
meetmed on tegevusprogrammid 
finantsmääruse tähenduses. Iga-aastaste või 
mitmeaastaste tegevuskavadega on 
mitmesugused meetmed, millega 
määratakse kindlaks taotletavad 
eesmärgid, oodatavad tulemused ja 
peamised tegevused, rakendusmeetodid ja 
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-partnerid, eelarve ja muud seonduvad 
toetuskulud, koondatud ühte dokumenti.

Muudatusettepanek 12

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, 
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.

(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, 
eelkõige liikmesriikides. Need nõuded 
peaksid sisaldama mõõdetavaid näitajaid, 
mille põhjal hinnata programmi mõju 
kohapeal. On eriti oluline, et komisjon 
korraldaks oma ettevalmistava töö käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
vastavate sidusrühmade ja ekspertide 
osalusel, ja et need 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.

__________________ __________________

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.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47 a) Et parandada liidu eelarve 
aruandluskohustust ja suurendada 
läbipaistvust, peaks käesolev määrus 
sisaldama sätteid, mis tugevdavad seiret, 
aruandlust ja hindamist, eelkõige 
Euroopa Parlamendile iga-aastase 
programmitöö kohta tõhusamat 
aruandmist käsitlevat erimenetlust. 
Rahaliste vahendite eraldamise suurema 
paindlikkuse puhul muutub liidu 
eelarvepädevate asutuste jaoks ülitähtsaks 
rakendamise kontrollimine, tagamaks, et 
kulutused kajastavad käesoleva määruse 
eesmärke ja põhimõtteid.

Muudatusettepanek 14

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, et saavutada 
kestlik areng, kaotada vaesus, võidelda 
ebavõrdsusega, mis on muu hulgas 
tekkinud seoses loodusvarade 
ärakasutamise või maade ja veekogude 
hõivamisega;

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b
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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) konsolideerida ja toetada 
demokraatiat, inimõigusi ja sotsiaalset 
võrdsust, toetada kodanikuühiskonna 
organisatsioone, edendada rahul põhinevat 
stabiilsust ning tegeleda muude üleilmsete 
probleemidega, sh kliimamuutustega, 
sundrände ja ümberasustamise 
algpõhjustega, vaesusega ning 
loodusõnnetuste või inimtegevusest 
tingitud õnnetustega;

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Vähemalt 20 % käesoleva määruse 
kohaselt rahastatavast ametlikust 
arenguabist tuleks eraldada sotsiaalsele 
kaasamisele ja inimarengule, et toetada ja 
tugevdada selliste põhiliste 
sotsiaalteenuste nagu tervishoid (sh ka 
toitumine, haridus ja sotsiaalkaitse) 
osutamist eelkõige kõige tõrjutumatele 
elanikkonna rühmadele, pöörates 
seejuures suurt tähelepanu naistele ja 
lastele.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Geograafilised programmid võivad 
hõlmata kõiki kolmandaid riike, v.a 
määruses (EL) nr …/…80 kindlaks 
määratud kandidaate ja potentsiaalseid 
kandidaate. (IPA) ja ülemeremaad ja -
territooriumid, nagu on määratletud 
nõukogu otsuses …/… (EL).

Geograafilised programmid võivad 
hõlmata kõiki kolmandaid riike, v.a 
ülemeremaad ja -territooriumid, nagu on 
määratletud nõukogu otsuses …/… (EL).
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_________________

80 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi loomise kohta (ELT L 
).

Selgitus

Rändekriisi ajal osutas Euroopa Komisjon Lääne-Balkani riikidele, kes kõik on 
kandidaatriigid ja kellele on kättesaadav ka ühinemiseelne abi, humanitaarabi. Peale 
humanitaarabi anti neile ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kaudu rahalist ja tehnilist 
toetust, mis oli ette nähtud suurenenud rändevoogude ja põgenikekriisiga toimetulekuks. 
Kõnealune vahend ei peaks kandidaatriike ja võimalikke kandidaatriike üheselt välistama, et 
tagada vajaduse korral rahaline paindlikkus.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) aidata kaasa stabiilsusele ja 
konfliktide ennetamisele kiireloomulistes 
olukordades, kriisi tekkimisel, kriisi ajal ja 
järel;

(a) aidata kaasa konfliktide 
ennetamisele kiireloomulistes olukordades, 
kriisi tekkimisel, kriisi ajal ja järel, 
kooskõlas Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooniga 
ning võideldes kriisi algpõhjustega, nagu 
kõrbestumine, loodusvarade kasutamine 
ning maade ja veekogude hõivamine.

Muudatusettepanek 19

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, hädaolukordade
ja prioriteetide jaoks ette nähtud reserviga 
suuruses 10 200 miljonit eurot 
suurendatakse lõikes 2 nimetatud 
summasid kooskõlas artikliga 15.
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Muudatusettepanek 20

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 
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.

Euroopa arengukonsensus, inimõiguste ja 
demokraatia tegevuskava, Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta, Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsioon, ÜRO 
lapse õiguste konventsioon ja 
assotsieerimislepingud, partnerlus- ja 
koostöölepingud, mitmepoolsed 
kokkulepped ja muud kokkulepped, 
millega luuakse õiguslikult siduvad suhted 
partnerriikidega, tingimusel, et sellised 
assotsieerimis-, partnerlus-, koostöö-, 
mitmepoolsed ja muud lepingud ei 
ühenda arenguabi, julgeolekuvajadusi 
ega rändehaldust, 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.

Muudatusettepanek 21

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 

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 
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vaestele ja haavatavatele rühmadele, ning 
aidata partnerriike oma rahvusvaheliste 
inimõigustealaste kohustuste täitmisel. 
Käesoleva määrusega edendatakse soolist 
võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu 
suurendamist.

vaestele ja haavatavatele rühmadele, ning 
aidata partnerriike oma rahvusvaheliste 
inimõigustealaste kohustuste täitmisel. 
Käesolevas määruses pööratakse 
eritähelepanu laste ja noorte vajadustele 
ning edendatakse soolist võrdõiguslikkust 
ja naiste mõjuvõimu suurendamist.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Partneritega järgitakse rände 
valdkonnas lähenemist, mis oleks 
koordineeritum, terviklik ja struktuurne, 
ning selle tulemuslikkust hinnatakse 
regulaarselt.

7. Partneritega järgitakse rände 
valdkonnas lähenemist, mis oleks 
koordineeritum, terviklik ja struktuurne, 
ning selle tulemuslikkust hinnatakse 
regulaarselt, seadmata arenguabi 
tingimuseks kolmandate riikide 
rändehaldust ning austades inimõigusi, 
sealhulgas iga üksikisiku õigust oma 
päritoluriigist lahkuda.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõjaliste osalejate suutlikkuse 
suurendamine arengu ning arenguks 
vajaliku julgeoleku toetamisel

Liidu raha kasutamine sõjaliste osalejate 
suutlikkuse suurendamiseks

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) koolitust, mis on spetsiaalselt 
mõeldud relvajõudude võitlusvõime 
suurendamiseks.

(c) koolitust, mis on mõeldud mis 
tahes relvajõudude võitlusvõime 
suurendamiseks.
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Muudatusettepanek 25

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 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ilma et see piiraks lõike 4 
kohaldamist, tuginevad meetmed niivõrd 
kui võimalik dialoogile liidu, 
liikmesriikide ja asjaomaste partnerriikide, 
sealhulgas riiklike ja kohalike 
ametiasutuste vahel, kaasates 
kodanikuühiskonna, riiklikud ja kohalikud 
parlamendid ja muud sidusrühmad, et 
suurendada protsessides isevastutust ja 
soodustada riiklike ja piirkondlike 
strateegiate toetamist;

(a) ilma et see piiraks lõike 4 
kohaldamist, tuginevad meetmed 
kaasavale dialoogile liidu, liikmesriikide ja 
asjaomaste partnerriikide, sealhulgas 
riiklike ja kohalike ametiasutuste vahel, 
kaasates kodanikuühiskonna (sh laste, 
vanemate inimeste, puudega isikute, 
LGBTI-inimeste ja põlisrahvaste 
esindajad), riiklikud ja kohalikud 
parlamendid ja kogukonnad ning muud 
sidusrühmad, et suurendada protsessides 
isevastutust ja soodustada riiklike ja 
piirkondlike strateegiate toetamist;

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute probleemide ja prioriteetide jaoks 
ette nähtud reserv

Uued probleemid ja hädaolukorrad
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettenägematutes olukordades liidu 
asjakohase reageerimise tagamiseks;

(a) esilekerkivate uute probleemide 
korral ja ettenägematutes olukordades 
liidu asjakohase reageerimise tagamiseks;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) selliste uute vajaduste või 
probleemidega tegelemiseks, mis on 
ilmnenud liidu või selle naabrite piiril 
seoses kriisi- ja kriisijärgsete 
olukordadega või rändesurvega;

(b) selliste uute probleemide või 
hädaolukordadega tegelemiseks, mis on 
seotud kriisi- ja kriisijärgsete 
olukordadega, loodusõnnetuste või 
inimtegevusest põhjustatud õnnetustega 
või inimõiguste ja põhivabaduste ränga 
rikkumisega;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Artikli 6 lõikes 3 osutatud summat 
ei kasutata rände haldamiseks ette nähtud 
meetmete jaoks.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Soovituslikult 10 % artikli 4 lõike 2 
punktis a sätestatud rahastamispaketist 

1. Soovituslikult 10 % artikli 4 lõike 2 
punktis a sätestatud rahastamispaketist 
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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.

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 inimõiguste, õigusriigi ja hea 
valitsemistava vallas. Partnerriikide 
edusamme hinnatakse kord aastas, millesse 
kaasatakse aktiivselt ka 
kodanikuühiskond.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tulemuspõhist lähenemisviisi ei 
rakendata kodanikuühiskonna, 
inimestevaheliste kontaktide, sealhulgas 
kohalike omavalitsuste vahel tehtava 
koostöö, inimõiguste tagamise 
parandamise ega kriisiga seotud 
kõrvalmeetmete toetamisele. Nende 
meetmete toetamist võib suurendada 
demokraatia, inimõiguste või õigusriigi
olukorra tõsise või püsiva halvenemise 
korral.

2. Tulemuspõhist lähenemisviisi ei 
rakendata kodanikuühiskonna
organisatsioonide, valitsusväliste 
organisatsioonide, inimestevaheliste 
kontaktide, inimõiguste tagamise 
parandamise ega kriisiga seotud 
kõrvalmeetmete toetamisele. Nende 
meetmete toetamist tugevdatakse
inimõiguste olukorra tõsise või püsiva 
halvenemise korral.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 2 lõikes 3 määratletud 
piiriülene koostöö hõlmab koostööd 
külgneval maismaapiiril, riikideülest 
koostööd suuremate rahvusvaheliste 
territooriumide piires, merekoostööd 
vesistute territooriumil, samuti 
piirkondadevahelist koostööd.

1. Artikli 2 lõikes 3 määratletud 
piiriülene koostöö, mille puhul tuleb 
täielikult järgida rahvusvahelisi 
inimõigustealaseid õiguslikke vahendeid 
(sh Aafrika Majandusühenduse 
asutamislepingu protokoll isikute vaba 
liikumise, elamisõiguse ja 
asutamisvabaduse kohta ning Genfi 
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pagulasseisundi konventsioon), hõlmab 
koostööd külgneval maismaapiiril, 
riikideülest koostööd suuremate 
rahvusvaheliste territooriumide piires, 
merekoostööd vesistute territooriumil, 
samuti piirkondadevahelist koostööd. 
Piiriülest koostööd ei rakendata 
rändekontrolli toetamiseks. Komisjon 
pakub ühtlasi võimalust võtta kaebusi 
rahastamiskõlblike partnerite kaudu vastu 
otse. Komisjon võtab seda teavet arvesse 
edasises koostöös nende 
rahastamiskõlblike lepingupartneritega.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Inimõiguste või põhivabaduste 
rikkumise korral peatatakse asjaomases 
riigis kõik piiriülese koostööga seotud 
programmid, mida liit rahastab.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui artiklis 21 osutatud 
tegevuskavades või meetmetes 
toetuskulusid ei sisaldu, võtab komisjon 
vajaduse korral kõrvalmeetmeid. 
Kõrvalmeetmete liidupoolne rahastamine 
võib katta järgmist:

2. Kui artiklis 21 osutatud 
tegevuskavades või meetmetes 
toetuskulusid ei sisaldu, võtab komisjon 
vajaduse korral kõrvalmeetmeid. 
Kõrvalmeetmete (v.a sõjaline tegevus) 
liidupoolne rahastamine võib katta 
järgmist:

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 26 – lõige 2 – 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 ja stabiilset 
investeerimiskeskkonda, edendades
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.

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik välistegevuse tagatise lepingud 
tehakse Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule taotluse alusel kättesaadavaks, 
võttes seejuures arvesse konfidentsiaalse 
teabe ning tundliku äriteabe kaitsmist.

Kõik välistegevuse tagatise lepingud 
tehakse Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule kättesaadavaks, võttes seejuures 
arvesse konfidentsiaalse teabe ning 
tundliku äriteabe kaitsmist.
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Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üksikasjalikud nõuded 
välistegevuse tagatise andmise, sealhulgas 
tagatise ulatuse reguleerimise ning eri liiki 
vahendite portfellidele ja projektidele 
antava tagatise ulatuse kohta, samuti 
projekti ja projektiportfelli riskianalüüs, 
sealhulgas valdkondlikul, piirkondlikul ja 
riiklikul tasandil;

(b) üksikasjalikud nõuded 
välistegevuse tagatise andmise, sealhulgas 
tagatise ulatuse reguleerimise ning eri liiki 
vahendite portfellidele ja projektidele 
antava tagatise ulatuse kohta, samuti 
projekti ja projektiportfelli riskianalüüs, 
milles keskendutakse eelkõige inimõiguste 
austamisega seotud riskidele, sealhulgas 
valdkondlikul, piirkondlikul ja riiklikul 
tasandil;

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) järelevalve-, aruandlus- ja 
hindamiskohustused;

(g) läbipaistva järelevalve, aruandluse
ja hindamise kohustused;

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pidades silmas partnerriikidest pärit 
kolmandate isikute, sealhulgas EFSD+ 
tagatisest toetatavate projektide kaudu 
mõjutatud kogukondade ja üksikisikute 
võimalikke kaebusi, avaldavad komisjon 
ja Euroopa Liidu delegatsioonid oma 
veebisaitidel otseviited nende 
lepingupartnerite kaebuste lahendamise 
mehhanismidele, kes on komisjoniga 
lepingud sõlminud. Komisjon annab ka 
rahastamiskõlblikele lepingupartneritele 
võimaluse esitada talle vahetult kaebusi 
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selle kohta, kuidas nende kaebusi 
menetletakse. Edasises koostöös nende 
partneritega võtab komisjon seda teavet 
arvesse.

Muudatusettepanek 41

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 esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule igal aastal 
aruande EFSD + tagatisest toetatavate 
rahastamis- ja investeerimistoimingute 
ning EFSD+ toimimise, selle haldamise ja 
mõjusa panuse kohta eesmärkide 
saavutamisse. Aruanne tehakse avalikuks 
ja sellele lisatakse kontrollikoja arvamus.

Muudatusettepanek 42

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

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.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse rakendamise lõpul, ent mitte 
hiljem kui neli aastat pärast artiklis 1 

Määruse rakendamise lõpul, ent mitte 
hiljem kui kaheksateist kuud pärast artiklis 
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nimetatud ajavahemikku, viib komisjon 
läbi määruse lõpphindamise. Selle 
hindamise eesmärk on teha kindlaks liidu 
panus käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamisse, võttes arvesse saavutatud 
tulemuste mõõtmise näitajaid ning 
käesoleva määruse mõju suhtes tehtud 
tähelepanekuid ja järeldusi.

1 nimetatud ajavahemikku, viib komisjon 
läbi määruse lõpphindamise. Selle 
hindamise eesmärk on teha kindlaks liidu 
panus käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamisse, võttes arvesse saavutatud 
tulemuste mõõtmise näitajaid ning 
käesoleva määruse mõju suhtes tehtud 
tähelepanekuid ja järeldusi.

Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõpphindamisel hinnatakse, kui 
tulemuslik on olnud liidu tegevus seoses 
artikli 3 lõikes 3 sätestatud inimarengut ja 
sotsiaalset kaasatust käsitlevate 
eesmärkidega.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kaasab käesoleva määruse alusel 
antava liidupoolse rahastamise hindamisse 
sobilikus ulatuses kõik asjaomased 
sidusrühmad, ning võib, kui see on 
asjakohane, korraldada ühiseid hindamisi 
liikmesriikidega ja arengupartneritega, 
tehes partnerriikidega tihedat koostööd.

Komisjon kaasab käesoleva määruse alusel 
antava liidupoolse rahastamise hindamisse 
kõik asjaomased sidusrühmad ja abisaajad, 
sh kodanikuühiskonna organisatsioonid,
seejuures pööratakse erilist tähelepanu 
sellele, et oleks tagatud kõige rohkem 
kõrvalejäetud ja haavatavate isikute ja 
rühmade esindatus. Komisjon võib, kui 
see on asjakohane, korraldada ühiseid 
hindamisi liikmesriikidega ja 
arengupartneritega, tehes partnerriikidega 
tihedat koostööd.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 välja jäetud

Erand nähtavusnõuetest

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. 
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.

Muudatusettepanek 47

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 laste ja 
vähemuste hulka kuuluvate isikute, 
LGBTI-inimeste ja põlisrahvaste õiguste 
edendamine.

Muudatusettepanek 48

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(m) Kõigile suunatud kaasava ja 
võrdsetel võimalustel põhineva kvaliteetse 
formaalse, informaalse ja mitteformaalse 
hariduse, sealhulgas tehnilise ja kutseõppe 
edendamine kõigil tasanditel, sealhulgas 
häda- ja kriisiolukordades ning 
digitehnoloogiate abil, et parandada 
õpetamise ja õppimise taset.

(m) Kõigile suunatud kaasava ja 
võrdsetel võimalustel põhineva kvaliteetse 
formaalse, informaalse ja mitteformaalse 
hariduse edendamine kõigil tasanditel, 
sealhulgas väikelapse arengus, tehnilises 
ja kutseõppes, sealhulgas häda- ja 
kriisiolukordades ning digitehnoloogiate 
abil, et parandada õpetamise ja õppimise 
taset.

Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Rände ja liikuvuse alase 
partnerluse tugevdamine, järgides 
integreeritud ja ühtlustatud lähenemisviisi 
ning rände kõiki aspekte arvesse võttes, 
sealhulgas liidu kahepoolsete või 
piirkondlike lepingute ja kokkulepete, 
sealhulgas liikuvuspartnerluste 
rakendamise toetamine.

(a) Viisalihtsustus- ja 
ümberasustamislepingute väljatöötamine

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 3 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Ebaseadusliku rände ja 
sunniviisilise ümberasustamise 
algpõhjustega tegelemine.

(c) Sunniviisilise ümberasustamise 
algpõhjustega tegelemine.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 3 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Ebaseadusliku rände, 
inimkaubanduse ja rändajate 

välja jäetud
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ebaseadusliku üle piiri toimetamise 
vastane võitlus, integreeritud piirihalduse 
alase koostöö tugevdamine.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 3 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Tõhusa ja inimõigustel põhineva 
rändepoliitika, sealhulgas 
kaitseprogrammide toetamine.

(f) Inimõigustel põhineva 
rändepoliitika, sealhulgas 
kaitseprogrammide toetamine.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – B osa – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Tõhustatud poliitilise koostöö 
edendamine.

(a) Tõhustatud poliitilise koostöö 
edendamine seoses inimõigustega.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – B osa – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Piirkondliku koostöö edendamine, 
eelkõige idapartnerluse, Vahemere Liidu ja 
Euroopa naabruspoliitika ülese koostöö, 
samuti piiriülese koostöö raames.

(d) Piirkondliku koostöö edendamine, 
eelkõige idapartnerluse, Vahemere Liidu ja 
Euroopa naabruspoliitika ülese koostöö, 
samuti piiriülese koostöö raames ja 
kooskõlas Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooniga.

Muudatusettepanek 55

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

(a) ELi jätkuva juhtpositsiooni 
tagamine üleilmse rände tegevuskava
kujundamisel ja sundrände juhtimisel selle 
kõigis mõõtmetes.

(a) ELi juhtpositsiooni tagamine 
üleilmse sundrände tegevuskva
kujundamisel kooskõlas ÜRO 
ülemaailmse turvalise, korrakohase ja 
seadusliku rände kokkuleppe ja Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste 
konventsiooni artikliga 3.

Muudatusettepanek 56

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Üleilmsete ja piirkondadevaheliste 
poliitikadialoogide juhtimine ja toetamine, 
sealhulgas rännet ja sundrännet käsitlev 
teabevahetus ja koostöö.

(b) Üleilmsete ja piirkondadevaheliste 
poliitikadialoogide juhtimine ja toetamine, 
sealhulgas sundrännet käsitlev 
inimõigustepõhine koostöö.

Muudatusettepanek 57

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Rände ja sundrände valdkonna 
rahvusvaheliste ja ELi kohustuste 
rakendamise toetamine, sealhulgas 
järelmeetmena üleilmsele rännet 
käsitlevale kokkuleppele ja üleilmsele 
pagulasi käsitlevale kokkuleppele.

(c) Rände ja sundrände valdkonna 
rahvusvaheliste ja ELi kohustuste 
rakendamise toetamine, sealhulgas 
järelmeetmed üleilmsele rännet käsitlevale 
kokkuleppele ja üleilmsele pagulasi 
käsitlevale kokkuleppele ning kooskõlas 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
konventsiooni artikliga 3.

Muudatusettepanek 58

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

(d) Üleilmse tõendibaasi tõhustamine, 
sealhulgas rände/arengu omavahelise 
seoses kohta, ning selliste katseprojektide 
laadsete algatuste käivitamine, mis on 
suunatud rände ja sundrände valdkonnas 
uuenduslike operatiivsete lähenemisviiside 
väljatöötamisele.

(d) Üleilmse tõendibaasi tõhustamine, 
sealhulgas rände/arengu omavahelise 
seoses kohta, ning selliste katseprojektide 
laadsete algatuste käivitamine, mis on 
suunatud sundrände valdkonnas 
uuenduslike inimõigustepõhiste
lähenemisviiside väljatöötamisele.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 2 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) lühiajaliste taastus- ja 
ülesehitustööde teostamine, et tagada 
loodus- või inimtegevusest tingitud 
katastroofide, konfliktide ja üleilmsete 
ohtude ohvrite minimaalne integreeritus 
ühiskonda ja majandusellu ning luua 
võimalikult ruttu tingimused arengu 
jätkumiseks asjaomaste riikide ja 
piirkondade seatud pikaajaliste eesmärkide 
kohaselt; see hõlmab loodus- või 
inimtegevusest tingitud katastroofide 
järgsest inimeste (pagulased, 
ümberasustatud isikud ja tagasipöördujad) 
ümberasustamisest tulenevate 
kiireloomuliste ja esmaste vajaduste 
rahuldamist, ning

(c) lühiajaliste taastus- ja 
ülesehitustööde teostamine, et tagada 
loodus- või inimtegevusest tingitud 
katastroofide, konfliktide ja üleilmsete 
ohtude ohvrite minimaalne integreeritus 
ühiskonda ja majandusellu ning luua 
võimalikult ruttu tingimused arengu 
jätkumiseks asjaomaste riikide ja 
piirkondade seatud pikaajaliste eesmärkide 
kohaselt; see hõlmab loodus- või 
inimtegevusest tingitud katastroofide 
järgsest inimeste ümberasustamisest 
tulenevate kiireloomuliste ja esmaste 
vajaduste rahuldamist, ning

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kestlikku arengut edendades 
ebaseadusliku rände spetsiifiliste 
algpõhjuste kõrvaldamise, transiidi- ja 
vastuvõtvate kogukondade 
vastupanuvõime suurendamise ning oma 

(f) kestlikku arengut edendades 
sundrände spetsiifiliste algpõhjuste 
kõrvaldamise, transiidi- ja vastuvõtvate 
kogukondade vastupanuvõime 
suurendamise ning oma päritoluriiki tagasi 
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päritoluriiki tagasi pöörduvate rändajate 
kestliku taasintegreerimise soodustamise 
toetamine, pidades nõuetekohaselt silmas 
õigusriigi, hea valitsemistava ja 
inimõiguste tugevdamist.

pöörduvate rändajate kestliku 
taasintegreerimise soodustamise toetamine, 
pidades nõuetekohaselt silmas õigusriigi, 
hea valitsemistava ja inimõiguste 
tugevdamist.
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