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Muudatusettepanek 1
Charles Goerens

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et EL ja liikmesriigid peavad 
arengukoostöö rahastamisvahendist abi 
saavate arengumaadega sõlmitud 
partnerlussuhetesse tõsiselt suhtuma ning 
et partnerluse puhul on väga oluline, et abi 
eraldamine oleks pikalt ette teada; rõhutab, 
et arengukoostöö rahastamisvahendist abi 
saavate riikide vaeseimad ja kaitsetuimad 
elanikud ei tohiks seetõttu, et araabia 
kevade tõttu suurendati oluliselt Euroopa 
naabrus- ja partnerlusinstrumendi 
summasid, kannatada;

3. rõhutab, et EL ja liikmesriigid peavad 
arengukoostöö rahastamisvahendist abi 
saavate arengumaadega sõlmitud 
partnerlussuhetesse tõsiselt suhtuma ning 
et partnerluse puhul on väga oluline, et abi 
eraldamine oleks pikalt ette teada; rõhutab, 
et arengukoostöö rahastamisvahendist abi 
saavate riikide vaeseimad ja kaitsetuimad 
elanikud ei tohiks seetõttu, et araabia 
kevade tõttu suurendati oluliselt Euroopa 
naabrus- ja partnerlusinstrumendi 
summasid, kannatada; tuletab meelde 
muutuste kava raames võetud kohustusi 
vähendada järk-järgult alates järgmisest 
mitmeaastasest finantsraamistikust 
(2014–2020) keskmise sissetulekuga 
riikides veel käimasolevaid ELi 
programme;

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Patrizia Toia

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on üldiselt selle poolt, et arengukoostöö 
rahastamisvahendi temaatilistele 
programmidele, mis on seotud keskkonna 
ja loodusvarade säästva majandamisega, 
ette nähtud summasid oluliselt suurendada;
mõistab, et 2012. aastal toimuva ÜRO 
Rio+20 konverentsi eel püüab komisjon 
arengumaades säästva energia 
edendamiseks ning hiljuti väljakuulutatud 

5. on selle poolt, et arengukoostöö 
rahastamisvahendi temaatilistele 
programmidele, mis on seotud keskkonna 
ja loodusvarade säästva majandamisega, 
ette nähtud summasid oluliselt suurendada;
mõistab, et 2012. aastal toimuva ÜRO 
Rio+20 konverentsi eel püüab komisjon 
arengumaades säästva energia 
edendamiseks ning hiljuti väljakuulutatud 
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ELi algatuse „Energia arengu 
soodustamiseks” (mille eesmärk on 
vähendada arengumaade vahelist 
energiaalast ebavõrdsust) rahastamiseks 
lisavahendeid leida; rõhutab, et 
kliimamuutuse vastase võitluse 
rahastamine peab toimuma praegu 
kavandatud arenguabile lisaks ning 
aastatuhande arengueesmärkide peamiste 
valdkondade, sh hariduse ja tervishoiu 
vahendeid ei tohiks kliimameetmetele 
eraldada;

ELi algatuse „Energia arengu 
soodustamiseks” (mille eesmärk on 
vähendada arengumaade vahelist 
energiaalast ebavõrdsust) rahastamiseks 
lisavahendeid leida; rõhutab, et 
kliimamuutuse vastase võitluse 
rahastamine peab toimuma praegu 
kavandatud arenguabile lisaks ning 
aastatuhande arengueesmärkide peamiste 
valdkondade, sh elementaarseid hariduse 
ja tervishoiu vahendeid ei tohiks 
kliimameetmetele eraldada; väljendab 
heameelt inimestesse investeerimist 
käsitleva eelarverea vahendite pakutud 
suurendamise üle ning tuletab 
komisjonile meelde kehtestatud ELi 
sihttasemeid ja varasemaid kohustusi 
alates arengukoostöö rahastamisvahendi 
kasutuselevõtmisest 2005. aastal, nimelt 
eraldada vähemalt 20 % arengukoostöö 
rahastamisvahendi vahenditest 
tervishoiule ja esmatasandi haridusele, 
kusjuures põhirõhk on edusammudel 
nende aastatuhande arengueesmärkide 
valdkonnas, mille täitmisel on saavutatud 
kõige vähem edu;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Patrizia Toia

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub komisjoni üles tagama, et 
kliimamuutuse vastu võitlemise 
rahastamine alternatiivsete 
energiaallikate toetamise kaudu oleks 
kontrollitum ja ühtlustatum, et vältida 
olukorda, et EL toetab kaudselt meetmeid, 
mis põhjustavad toidu tooraine
hinnamoonutusi ja spekulatsiooni või 
annavad impulsi maade kokkuostmiseks; 
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Or. it

Muudatusettepanek 4
Patrizia Toia

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. kutsub komisjoni üles toetama 
rahaliselt sihtotstarbelisi arengukoostöö 
meetmeid, et ennetada järjest sagedamini 
esinevat maade kokkuostu ja võidelda 
selle vastu, ning edendama lisaks sellele 
käitumisjuhendi väljatöötamist ELi ja 
rahvusvahelisel tasandil;

Or. it

Muudatusettepanek 5
Patrizia Toia

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. nõuab tungivalt, et komisjon hakkaks
arengumaades kindlustuse, eelkõige 
tervisekindlustuse ja pensionide paremat 
kättesaadavust rahastama; palub 
komisjonil partnerriike muu hulgas kõige 
vaesemaid ja kaitsetumaid inimesi 
hõlmavate laiaulatuslike 
kindlustussüsteemide kehtestamisel 
toetada; on veendunud, et kui süsteemid on 
hästi läbi mõeldud, võivad need mitte 
ainult aidata inimestel vaesusest pääseda ja 
kõige kaitsetumate vara kaitsmise kaudu 
nende toimetulekuvõimet suurendada, vaid 
suurendada ka sotsiaalset ühtekuuluvust ja 
kaasavat majanduskasvu.

6. nõuab tungivalt, et komisjon hakkaks
rahastama vastastikustel ja 
mittetulunduslikel kindlustustel 
põhinevate õiglaste tervishoiu- ja 
pensionisüsteemide paremat 
kättesaadavust, lähtudes sotsiaalse 
turumajanduse mudelitest; palub 
komisjonil partnerriike muu hulgas kõige 
vaesemaid ja kaitsetumaid inimesi 
hõlmavate laiaulatuslike 
kindlustussüsteemide kehtestamisel 
toetada; on veendunud, et kui süsteemid on 
hästi läbi mõeldud, võivad need mitte 
ainult aidata inimestel vaesusest pääseda ja 
kõige kaitsetumate vara kaitsmise kaudu 
nende toimetulekuvõimet suurendada, vaid 
suurendada ka sotsiaalset ühtekuuluvust ja 
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kaasavat majanduskasvu.

Or. it

Muudatusettepanek 6
Bill Newton Dunn

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. nõuab tungivalt, et komisjon hakkaks
arengumaades kindlustuse, eelkõige 
tervisekindlustuse ja pensionide paremat 
kättesaadavust rahastama; palub 
komisjonil partnerriike muu hulgas kõige 
vaesemaid ja kaitsetumaid inimesi 
hõlmavate laiaulatuslike 
kindlustussüsteemide kehtestamisel 
toetada; on veendunud, et kui süsteemid on 
hästi läbi mõeldud, võivad need mitte 
ainult aidata inimestel vaesusest pääseda ja 
kõige kaitsetumate vara kaitsmise kaudu 
nende toimetulekuvõimet suurendada, vaid 
suurendada ka sotsiaalset ühtekuuluvust ja 
kaasavat majanduskasvu.

6. nõuab tungivalt, et komisjon eraldaks 
märkimisväärseid vahendeid
arengumaades kindlustuse, eelkõige 
tervisekindlustuse ja pensionide parema 
kättesaadavuse rahastamiseks; palub 
komisjonil partnerriike muu hulgas kõige 
vaesemaid ja kaitsetumaid inimesi 
hõlmavate laiaulatuslike 
kindlustussüsteemide kehtestamisel 
toetada, sealhulgas mikrokrediiditeenuste 
sektori toetamisega; on veendunud, et kui 
süsteemid on hästi läbi mõeldud, võivad 
need mitte ainult aidata inimestel vaesusest 
pääseda ja kõige kaitsetumate vara 
kaitsmise kaudu nende toimetulekuvõimet 
suurendada, vaid suurendada ka sotsiaalset 
ühtekuuluvust ja kaasavat majanduskasvu.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Patrizia Toia

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, et komisjon peab tagama, et 
abi oleks tõhus ning avaldaks otsest mõju 
vaesuse kaotamisele, inimarengule ja 
sotsiaalsele ühtekuuluvusele; palub 



AM\902016ET.doc 7/9 PE489.499v01-00

ET

seepärast komisjonil ette näha, sealhulgas 
valitsusväliste osalejate suutlikkuse 
suurendamise toetamise raames, 
mehhanismid selliste väikesemahuliste 
projektide rahastamiseks, millesse on 
kaasatud ka erasektori sidusrühmad, 
nagu VKEd, kooperatiivid ja kohalikud 
ühingud;

Or. it

Muudatusettepanek 8
Patrizia Toia

Arvamuse projekt
Lõige 7 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. rõhutab, et Euroopa konsensus arengu 
küsimuses on endiselt olulisim ELi abi ja 
arengukoostööd käsitlev dokument, 
eelkõige tervishoiu ja hariduse 
valdkonnas; nõuab tungivalt, et komisjon 
tagaks, et arengukoostöö 
rahastamisvahend jääks ka edaspidi 
asjakohaseks tõhusaks vahendiks, millega 
rakendada Euroopa konsensust arengu 
küsimuses, eelkõige tervishoiu, hariduse 
ja selliste valdkondadevaheliste küsimuste 
toetamise ja igakülgse arvessevõtmise 
vallas, nagu sooline võrdõiguslikkus ja 
HIV/AIDS; 

Or. en

Muudatusettepanek 9
Gay Mitchell

Arvamuse projekt
Lõige 7 (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. rõhutab, kui oluline on säilitada 
humanitaarabi ja hädaabireservi 
eelarveridade piisav rahastamine; 
rõhutab, et seoses viimastel aastatel 
täheldatava humanitaarkriiside ja 
loodusõnnetuste esinemissageduse, 
tõsiduse ja ulatuse märgatava 
suurenemisega peab EL olema valmis 
kiiresti mobiliseerima rahalisi vahendeid 
välismaal esinevatele kriisidele 
reageerimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Gay Mitchell

Arvamuse projekt
Lõige 8 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. on mures halduskulude kavandatavate 
kärbete pärast, muu hulgas tehnilise abi, 
hindamise ja auditi valdkonnas nii 
peakorterites kui ka välismaal asuvates 
esindustes, kuna nimetatud tegevused on 
äärmiselt olulised rangeimate hindamis-
ja auditistandardite säilitamisel; 
arvestades, et komisjon taotles 2011. 
aastal 2012. aastaks 18 täiendavat 
täistööajaga töötajat, et tagada 
arengukoostöö rahastamisvahendist 
eraldatud arvukate väikeste toetuste 
nõuetekohane finantsjuhtimine1; on 
mures personali kavandatava ulatusliku 
ümberpaigutamise pärast arengukoostöö 
rahastamisvahendi valdkonnast Euroopa 
naabrus- ja partnerlusinstrumendi 
valdkonda ning juhib tähelepanu 

                                               
1 Euroopa Komisjoni üldeelarve projekt 2012. eelarveaastaks, töödokumendi II osa, komisjoni inimressursid, 
COM(2011)300, mai 2011, lk 87.
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asjaolule, et personali vähendamine võib 
ohustada arengukoostöö 
rahastamisvahendi finantsjuhtimise 
kvaliteeti; 

Or. en


