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Muudatusettepanek 10
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesoleva määrusega luuakse 
partnerluse rahastamisvahend koostööks 
kolmandate riikidega, et edendada ja 
toetada ELi ja vastastikuseid huve.
Partnerluse rahastamisvahendist toetatakse 
meetmeid, millega taotletakse 
tulemuslikult ja paindlikult liidu 
kahepoolsetest, piirkondlikest või 
mitmepoolsetest suhetest kolmandate 
riikidega tulenevate eesmärkide 
saavutamist ning lahendatakse üleilmseid 
probleeme.

(1) Käesoleva määrusega luuakse 
partnerluse rahastamisvahend koostööks 
kolmandate riikidega, et edendada ja 
toetada vastastikuseid huve, mis põhinevad 
kõigi inimõiguste järgimisel. Partnerluse 
rahastamisvahendist toetatakse meetmeid, 
millega taotletakse tulemuslikult ja 
paindlikult liidu kahepoolsetest, 
piirkondlikest või mitmepoolsetest suhetest 
kolmandate riikidega tulenevate 
eesmärkide saavutamist ning lahendatakse 
üleilmseid probleeme.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Eleni Theocharus

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesoleva määrusega luuakse 
partnerluse rahastamisvahend koostööks 
kolmandate riikidega, et edendada ja 
toetada ELi ja vastastikuseid huve.
Partnerluse rahastamisvahendist toetatakse 
meetmeid, millega taotletakse 
tulemuslikult ja paindlikult liidu 
kahepoolsetest, piirkondlikest või 
mitmepoolsetest suhetest kolmandate 
riikidega tulenevate eesmärkide 
saavutamist ning lahendatakse üleilmseid
probleeme.

(1) Käesoleva määrusega luuakse 
partnerluse rahastamisvahend koostööks 
kolmandate riikidega, et edendada ja 
toetada ELi ja vastastikuseid huve.
Partnerluse rahastamisvahendist toetatakse 
meetmeid, millega taotletakse 
tulemuslikult ja paindlikult liidu 
kahepoolsetest, piirkondlikest või 
mitmepoolsetest suhetest kolmandate 
riikidega tulenevate eesmärkide 
saavutamist ning lahendatakse vastastikuse 
austuse alusel üleilmseid probleeme.
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Or. en

Muudatusettepanek 12
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rakendada Euroopa 2020. aasta 
strateegia rahvusvahelist mõõdet, toetades 
liidu kahepoolse, piirkondliku ja 
piirkondadevahelise koostööpartnerluse 
strateegiaid, edendades poliitikadialoogi 
ning töötades välja ühised lähenemisviisid 
ja meetmed selliste üleilmsete probleemide 
lahendamiseks, nagu energiajulgeolek, 
kliimamuutus ja keskkond. Selle eesmärgi 
saavutamise hindamise aluseks on Euroopa 
2020. aasta strateegia tegevuspõhimõtete ja 
eesmärkide järgimine peamistes 
partnerriikides;

(a) rakendada Euroopa 2020. aasta 
strateegia rahvusvahelist mõõdet, toetades 
liidu kahepoolse, piirkondliku ja 
piirkondadevahelise koostööpartnerluse 
strateegiaid, edendades poliitikadialoogi 
ning töötades välja hea valitsemistava 
põhimõtted ja ühised meetmed selliste 
üleilmsete probleemide lahendamiseks, 
nagu sotsiaalse ühtekuuluvuse 
edendamine, energiajulgeolek, 
kliimamuutus ja keskkond. Selle eesmärgi 
saavutamise hindamise aluseks on Euroopa 
2020. aasta strateegia tegevuspõhimõtete ja 
eesmärkide järgimine peamistes 
partnerriikides;

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Eleni Theocharus

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rakendada Euroopa 2020. aasta 
strateegia rahvusvahelist mõõdet, toetades 
liidu kahepoolse, piirkondliku ja 
piirkondadevahelise koostööpartnerluse 
strateegiaid, edendades poliitikadialoogi 
ning töötades välja ühised lähenemisviisid 
ja meetmed selliste üleilmsete probleemide 
lahendamiseks, nagu energiajulgeolek, 

(a) rakendada Euroopa 2020. aasta 
strateegia rahvusvahelist mõõdet, toetades 
liidu kahepoolse, piirkondliku ja 
piirkondadevahelise koostööpartnerluse 
strateegiaid, edendades poliitikadialoogi 
ning töötades välja ühised lähenemisviisid 
ja meetmed selliste üleilmsete probleemide 
lahendamiseks, nagu energiajulgeolek, 
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kliimamuutus ja keskkond. Selle eesmärgi 
saavutamise hindamise aluseks on Euroopa 
2020. aasta strateegia tegevuspõhimõtete ja 
eesmärkide järgimine peamistes 
partnerriikides;

kliimamuutus, töökohtade loomine ja 
keskkond. Selle eesmärgi saavutamise 
hindamise aluseks on Euroopa 2020. aasta 
strateegia tegevuspõhimõtete ja eesmärkide 
järgimine peamistes partnerriikides;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rakendada Euroopa 2020. aasta 
strateegia rahvusvahelist mõõdet, toetades 
liidu kahepoolse, piirkondliku ja 
piirkondadevahelise koostööpartnerluse 
strateegiaid, edendades poliitikadialoogi 
ning töötades välja ühised lähenemisviisid 
ja meetmed selliste üleilmsete probleemide 
lahendamiseks, nagu energiajulgeolek, 
kliimamuutus ja keskkond. Selle eesmärgi 
saavutamise hindamise aluseks on 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
tegevuspõhimõtete ja eesmärkide 
järgimine peamistes partnerriikides;

(a) rakendada Euroopa 2020. aasta 
strateegia rahvusvahelist mõõdet, toetades 
liidu kahepoolse, piirkondliku ja 
piirkondadevahelise koostööpartnerluse 
strateegiaid, edendades poliitikadialoogi 
ning töötades välja ühised lähenemisviisid 
ja meetmed selliste üleilmsete probleemide 
lahendamiseks, nagu säästevenergia, 
kliimamuutus ja keskkond;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) parandada majanduspartnerluste ning
äri- ja õigusloomealase koostöö kaudu 

(b) edendada õiglast ja võrdõiguslikku 
kaubandust ja investeerimistegevust, mis 
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Euroopa äriühingute turulepääsu ning 
suurendada nende kaubandus-, 
investeerimis- ja ärivõimalusi. Selle 
eesmärgi saavutamise hindamise aluseks 
on liidu osa väliskaubanduses peamiste 
partnerriikidega ning kauba- ja 
investeeringuvood partnerriikidesse, mille 
suhtes rakendatakse käesoleva määruse
kohaseid programme ja meetmeid;

rajaneb õigustepõhisel lähenemisviisil, 
võttes arvesse majanduslike, sotsiaalsete 
ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist 
pakti ning järgides rahvusvahelisi 
keskkonnaalaseid lepinguid. Selle 
eesmärgi saavutamise hindamise aluseks 
on ülalnimetatud õigustepõhine 
lähenemisviis käesoleva määruse kohaste 
sammude, programmide ja meetmete 
rakendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Eleni Theocharus

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) parandada majanduspartnerluste ning 
äri- ja õigusloomealase koostöö kaudu 
Euroopa äriühingute turulepääsu ning 
suurendada nende kaubandus-, 
investeerimis- ja ärivõimalusi; Selle 
eesmärgi saavutamise hindamise aluseks 
on liidu osa väliskaubanduses peamiste 
partnerriikidega ning kauba- ja 
investeeringuvood partnerriikidesse, mille 
suhtes rakendatakse käesoleva määruse 
kohaseid programme ja meetmeid;

(b) parandada majanduspartnerluste ning 
äri- ja õigusloomealase koostöö kaudu 
Euroopa äriühingute turulepääsu ning 
suurendada nende kaubandus-, 
investeerimis- ja ärivõimalusi, et luua 
viljakas pinnas konkurentsivõime ja 
arengu edendamiseks. Selle eesmärgi 
saavutamise hindamise aluseks on liidu osa 
väliskaubanduses peamiste partnerriikidega 
ning kauba- ja investeeringuvood 
partnerriikidesse, mille suhtes rakendatakse 
käesoleva määruse kohaseid programme ja 
meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Nirj Deva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) parandada majanduspartnerluste ning 
äri- ja õigusloomealase koostöö kaudu 
Euroopa äriühingute turulepääsu ning 
suurendada nende kaubandus-, 
investeerimis- ja ärivõimalusi. Selle 
eesmärgi saavutamise hindamise aluseks 
on liidu osa väliskaubanduses peamiste 
partnerriikidega ning kauba- ja 
investeeringuvood partnerriikidesse, mille 
suhtes rakendatakse käesoleva määruse 
kohaseid programme ja meetmeid;

(b) hõlbustada majanduspartnerluste ning 
äri- ja õigusloomealase koostöö kaudu 
Euroopa äriühingute turulepääsu ning 
suurendada ja jätkuvalt liberaliseerida
nende kaubandus-, investeerimis- ja 
ärivõimalusi. Selle eesmärgi saavutamise 
hindamise aluseks on liidu osa 
väliskaubanduses peamiste partnerriikidega 
ning kauba- ja investeeringuvood 
partnerriikidesse, mille suhtes rakendatakse 
käesoleva määruse kohaseid programme ja 
meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) parandada majanduspartnerluste ning
äri- ja õigusloomealase koostöö kaudu 
Euroopa äriühingute turulepääsu ning 
suurendada nende kaubandus-, 
investeerimis- ja ärivõimalusi; Selle 
eesmärgi saavutamise hindamise aluseks 
on liidu osa väliskaubanduses peamiste 
partnerriikidega ning kauba- ja 
investeeringuvood partnerriikidesse, mille 
suhtes rakendatakse käesoleva määruse 
kohaseid programme ja meetmeid;

(b) parandada majanduspartnerluste ning
ärialase, õigusliku reguleerimise ja 
maksueeskirjade alase koostöö kaudu 
Euroopa äriühingute turulepääsu ning 
suurendada nende kaubandus-, 
investeerimis- ja ärivõimalusi; Selle 
eesmärgi saavutamise hindamise aluseks 
on liidu osa väliskaubanduses peamiste 
partnerriikidega ning kauba- ja 
investeeringuvood partnerriikidesse, mille 
suhtes rakendatakse käesoleva määruse 
kohaseid programme ja meetmeid;

Or. fr

Muudatusettepanek 19
Philippe Boulland
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) suurendada liidu ja tema poolt 
rahvusvahelisel tasandil etendatava rolli 
laialdast mõistmist ning nähtavust avaliku 
diplomaatia, haridusalase/akadeemilise 
koostöö ja teavitustegevuse kaudu, et 
edendada liidu väärtusi ja huve. Selle 
eesmärgi saavutamist võib hinnata muu 
hulgas arvamusuuringute või hindamiste 
abil.

(c) suurendada liidu ja tema poolt 
rahvusvahelisel tasandil etendatava rolli 
laialdast mõistmist ning nähtavust avaliku 
diplomaatia, haridusalase/akadeemilise 
koostöö, kohalikele osalejatele suunatud 
hea haldusjuhtimistava ja maksuhalduse 
alase koolituse ning teavitustegevuse 
kaudu, et edendada liidu väärtusi ja huve.
Selle eesmärgi saavutamist võib hinnata 
muu hulgas arvamusuuringute või 
hindamiste abil.

Or. fr

Muudatusettepanek 20
Nirj Deva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) suurendada liidu ja tema poolt 
rahvusvahelisel tasandil etendatava rolli 
laialdast mõistmist ning nähtavust avaliku 
diplomaatia, haridusalase/akadeemilise 
koostöö ja teavitustegevuse kaudu, et 
edendada liidu väärtusi ja huve. Selle 
eesmärgi saavutamist võib hinnata muu 
hulgas arvamusuuringute või hindamiste 
abil.

(c) suurendada liidu ja tema poolt 
rahvusvahelisel tasandil etendatava rolli 
laialdast mõistmist ning nähtavust avaliku 
diplomaatia, haridusalase/akadeemilise 
koostöö ja teavitustegevuse kaudu, et 
edendada liidu väärtusi ja huve. Sellega 
seoses teostatavad projektid peaksid aga 
vastama tulemustepõhistele 
kriteeriumitele ja nendest saadav kasu 
peaks tõendatavalt vastama tehtud 
kulutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Eleni Theocharus
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesoleva määruse alusel tehtavas 
koostöös võivad osaleda kõik kolmandad 
riigid, territooriumid ja piirkonnad.

(1) Käesoleva määruse alusel tehtavas 
koostöös võivad osaleda kõik kolmandad 
riigid, territooriumid ja piirkonnad. Riikide 
ja valdkondade sobivust hinnates tuleks 
arvesse võtta asjakohaseid häid tavasid ja 
eelmistest rahastamisvahenditest 
omandatud kogemusi.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Maurice Ponga, Jean Roatta, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesoleva määruse alusel tehtavas 
koostöös võivad osaleda kõik kolmandad 
riigid, territooriumid ja piirkonnad.

(1) Käesoleva määruse alusel tehtavas 
koostöös võivad osaleda kõik kolmandad 
riigid, territooriumid ja piirkonnad ning 
liiduga assotsieeritud territooriumid ja 
piirkonnad.

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Selleks et suurendada liidu abi mõju, 
järgitakse partnerriikidega koostöö 
kavandamisel vajaduse korral 
diferentseeritud ja paindlikku 
lähenemisviisi, et võtta arvesse 

(2) Selleks et suurendada liidu abi mõju, 
järgitakse partnerriikidega koostöö 
kavandamisel vajaduse korral 
diferentseeritud ja paindlikku 
lähenemisviisi, et võtta arvesse 
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partnerriikide majanduslikku, sotsiaalset ja 
poliitilist tausta ning liidu konkreetseid 
huve, poliitilisi prioriteete ja strateegiaid.

partnerriikide majanduslikku, sotsiaalset ja 
poliitilist tausta, hea valitsemistava ja 
maksuhalduse järgimise nõuet ning liidu 
konkreetseid huve, poliitilisi prioriteete ja 
strateegiaid.

Or. fr

Muudatusettepanek 24
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liit püüab käesolevat määrust 
rakendades tagada poliitika kujundamisel, 
strateegilisel planeerimisel, programmitöö 
tegemisel ning meetmete rakendamisel
ühtsuse ja kooskõla liidu välistegevuse 
muude valdkondadega, eelkõige 
arenguriikidele suunatud arengukoostöö 
rahastamisvahendiga, ja muude asjakohaste 
liidu poliitikavaldkondadega.

(4) Liit püüab käesolevat määrust 
rakendades tagada poliitika kujundamisel, 
strateegilisel planeerimisel, programmitöö 
tegemisel ning meetmete rakendamisel
poliitikavaldkondade arengusidususe liidu 
välistegevuse muude valdkondadega, 
eelkõige arenguriikidele suunatud 
arengukoostöö rahastamisvahendiga, ja 
muude asjakohaste liidu 
poliitikavaldkondadega.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määruse alusel rahastatavad 
meetmed põhinevad vajaduse korral 
koostööpõhimõtetel, mis on esitatud liidu 
ning asjaomaste kolmandate riikide ja 
piirkondade vahelistes lepingutes, 

(5) Käesoleva määruse alusel rahastatavad 
meetmed põhinevad vajaduse korral 
koostööpõhimõtetel, mis on esitatud liidu 
ning asjaomaste kolmandate riikide ja 
piirkondade vahelistes lepingutes, 
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deklaratsioonides ja tegevuskavades, ning 
on ka seotud liidu konkreetsete huvide,
poliitiliste prioriteetide ja strateegiatega
seonduvate valdkondadega.

deklaratsioonides ja tegevuskavades, ning 
on ka seotud vastastikuste poliitiliste 
prioriteetide ja strateegiatega, mis pakuvad 
huvi nii liidule kui ka konkreetsele 
partnerriigile.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et tugevdada ja süvendada 
koostööd India ja Hiinaga ning Aasia ja 
Ladina-Ameerika keskmise sissetulekuga 
riikidega arengukoostöö rahastamisvahendi 
reguleerimisalast välja jäävates 
valdkondades, töötati välja sellised 
ettevalmistavad meetmed nagu 
äridialoogid, kaubanduse edendamine ja 
teadusvahetus.

(5) Selleks et tugevdada ja süvendada 
koostööd India ja Hiinaga ning Aasia ja 
Ladina-Ameerika keskmise sissetulekuga 
riikidega arengukoostöö rahastamisvahendi 
reguleerimisalast välja jäävates 
valdkondades, töötati välja sellised 
ettevalmistavad meetmed nagu sotsiaalse 
ja ökoloogilise vastutustundega peetavad
äridialoogid, õiglase ja võrdõigusliku
kaubanduse edendamine ja teadusvahetus.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Liidu huvides on süvendada suhteid 
partneritega, kes etendavad üha olulisemat 
rolli rahvusvahelises majanduses ja 
kaubanduses, lõunapoolsete piirkondade 
vahelises kaubanduses ja koostöös, 

(7) Liidu huvides on süvendada suhteid 
partneritega, kes etendavad üha olulisemat 
rolli rahvusvahelises majanduses ja 
kaubanduses, lõunapoolsete piirkondade 
vahelises kaubanduses ja koostöös, 
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mitmepoolsetel foorumitel (sh kahekümne 
rahandusministri ja keskpanga juhi grupis 
G20), ülemaailmses juhtimises ning 
üleilmsete probleemide lahendamisel. Liit 
peab seadma sisse laiaulatuslikud 
partnerlused uute osalejatega 
rahvusvahelisel tasandil, et edendada 
stabiilset ja kaasavat rahvusvahelist korda, 
seista ühiste üleilmsete hüvede eest, kaitsta 
liidu põhihuve ja suurendada neis riikides 
teadmisi liidust.

mitmepoolsetel foorumitel (sh kahekümne 
rahandusministri ja keskpanga juhi grupis 
G20), ülemaailmses juhtimises ning 
üleilmsete probleemide lahendamisel. Liit 
peab seadma sisse laiaulatuslikud 
partnerlused uute osalejatega 
rahvusvahelisel tasandil, et edendada 
stabiilset ja õiglast rahvusvahelist korda,
mis rajaneks inimõiguste põhiväärtustel 
ning hõlmaks majanduslikke, sotsiaalseid 
ja kultuurilisi õigusi ja peamisi 
keskkonnaalaseid lepinguid, seista ühiste 
üleilmsete hüvede eest ja suurendada neis 
riikides teadmisi liidust.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Maurice Ponga, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kuigi käesolevas määruses pööratakse 
erilist tähelepanu üleilmsel tasandil 
tegutsevatele riikidele, peaks selle 
reguleerimisala hõlmama kogu maailma, 
võimaldades vastavalt käesoleva määruse 
eesmärkidele toetada koostöömeetmeid 
arenguriikides, kus liidul on olulisi huve.

(9) Kuigi käesolevas määruses pööratakse 
erilist tähelepanu üleilmsel tasandil 
tegutsevatele riikidele, peaks selle 
reguleerimisala hõlmama kogu maailma, 
võimaldades vastavalt käesoleva määruse 
eesmärkidele toetada koostöömeetmeid 
arenguriikides, kus liidul on olulisi huve.
Seetõttu tuleks tähelepanu pöörata liiduga 
assotsieeritud ülemeremaadele ja -
territooriumidele kogu maailmas, et 
eelkõige suurendada liidu tuntust, 
mõistmist ja silmapaistvust kolmandates 
riikides.

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kuigi käesolevas määruses pööratakse 
erilist tähelepanu üleilmsel tasandil 
tegutsevatele riikidele, peaks selle 
reguleerimisala hõlmama kogu maailma, 
võimaldades vastavalt käesoleva määruse 
eesmärkidele toetada koostöömeetmeid 
arenguriikides, kus liidul on olulisi huve.

(9) Kuigi käesolevas määruses pööratakse 
erilist tähelepanu üleilmsel tasandil 
tegutsevatele riikidele, peaks selle 
reguleerimisala hõlmama kogu maailma, 
võimaldades vastavalt käesoleva määruse 
eesmärkidele toetada koostöömeetmeid 
arenguriikides, kus on olulisi
vastastikuseid huve.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Üks olulisimaid liidu ees seisvaid 
ülesandeid ja valdkondi, kus tuleb kiirelt 
võtta meetmeid rahvusvahelisel tasandil, 
on kliimamuutuste vastu võitlemine.
Komisjoni teatises „Euroopa 2020. aasta 
strateegia aluseks olev eelarve” 
väljendatakse kavatsust suurendada liidu 
üldeelarve kliimaga seonduvate kulude 
osatähtsust vähemalt 20 %-ni ning 
käesolev määrus peaks aitama seda 
eesmärki saavutada.

(12) Ühed olulisimad liidu ees seisvad 
ülesanded ja valdkonnad, kus tuleb kiirelt
võtta meetmeid rahvusvahelisel tasandil, 
on kliimamuutuste vastu võitlemine ja 
vaesuse kaotamine. Komisjoni teatises
„Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks 
olev eelarve” väljendatakse kavatsust 
suurendada liidu üldeelarve kliimaga 
seonduvate kulude osatähtsust vähemalt 
20 %-ni ning käesolev määrus peaks muu 
hulgas aitama seda eesmärki saavutada.

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liit on võtnud kohustuse aidata 
saavutada üleilmsel tasandil 2020. aastaks 
seatud bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärke ja rakendada sellega seotud 
vahendite leidmise strateegiat.

(13) Liit on võtnud kohustuse aidata 
saavutada üleilmsel tasandil 2020. aastaks 
seatud bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärke ja rakendada sellega seotud 
vahendite leidmise ning nende 
jätkusuutliku ja integreeritud haldamise
strateegiat.

Or. fr

Muudatusettepanek 32
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesoleva määruse alusel peaks liit 
toetama Euroopa 2020. aasta strateegia 
rakendamist, eelkõige selle 
kliimamuutuste, keskkonnasäästlikumale 
majandusele ja ressursitõhususele
ülemineku, kaubanduse ja investeeringute 
ning kolmandate riikidega tehtava äri- ja 
õigusloomealase koostööga seotud 
eesmärkide saavutamist, ning edendama 
avalikku diplomaatiat, 
haridusalast/akadeemilist koostööd ja 
teavitustegevust.

(14) Käesoleva määruse alusel peaks liit 
toetama Euroopa 2020. aasta strateegia 
rakendamist, eelkõige selle vaesuse 
kaotamise, kliimamuutuste, 
keskkonnasäästlikumale majandusele ja
loodusvarade tõhusamale kasutamisele
ülemineku, kaubanduse ja investeeringute 
ning kolmandate riikidega tehtava äri- ja 
õigusloomealase koostööga seotud 
eesmärkide saavutamist, ning edendama 
avalikku diplomaatiat, head finants- ja 
maksuhaldustava,
haridusalast/akadeemilist koostööd ja 
teavitustegevust, eriti naistele ja lastele 
ettenähtud tervishoiuteenustele 
juurdepääsu valdkonnas.

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Birgit Schnieber-Jastram
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesoleva määruse alusel peaks liit 
toetama Euroopa 2020. aasta strateegia 
rakendamist, eelkõige selle 
kliimamuutuste, keskkonnasäästlikumale 
majandusele ja ressursitõhususele 
ülemineku, kaubanduse ja investeeringute 
ning kolmandate riikidega tehtava äri- ja 
õigusloomealase koostööga seotud 
eesmärkide saavutamist, ning edendama 
avalikku diplomaatiat, 
haridusalast/akadeemilist koostööd ja 
teavitustegevust.

(14) Käesoleva määruse alusel peaks liit 
toetama Euroopa 2020. aasta strateegia 
rakendamist, eelkõige selle 
kliimamuutuste, keskkonnasäästlikumale 
majandusele ja ressursitõhususele 
ülemineku, kaubanduse ja investeeringute 
ning kolmandate riikidega tehtava äri- ja 
õigusloomealase koostöö ja 
poliitikavaldkondade arengusidususega
seotud eesmärkide saavutamist, ning 
edendama avalikku diplomaatiat, 
haridusalast/akadeemilist koostööd ja 
teavitustegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamiseks on vaja järgida 
diferentseeritud ja paindlikku 
lähenemisviisi, töötades välja peamiste 
partnerriikidega tehtava koostöö mudelid, 
milles võetakse arvesse nende riikide 
majanduslikku, sotsiaalset ja poliitilist 
tausta ning liidu erihuve, poliitilisi 
prioriteete ja strateegiaid, säilitades siiski 
võime sekkuda vajaduse korral maailma eri 
paigus.

(16) Käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamiseks on vaja järgida 
diferentseeritud ja paindlikku 
lähenemisviisi, töötades välja peamiste 
partnerriikidega tehtava koostöö mudelid
ja hea valitsemistava põhimõtted, mis 
aitavad ära hoida korruptsiooni ja milles 
võetakse arvesse nende riikide 
majanduslikku, sotsiaalset ja poliitilist 
tausta ning liidu erihuve, poliitilisi 
prioriteete ja strateegiaid, säilitades siiski 
võime sekkuda vajaduse korral maailma eri 
paigus.

Or. fr
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Muudatusettepanek 35
Nirj Deva

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Üheks peamiseks prioriteediks 
peaks olema koostööprogrammide 
suurema läbipaistvuse ja asjakohase 
kontrolli tagamine, et kulutused ja saadav 
kasu oleksid omavahel kooskõlas.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Et liit saaks seada eesmärgiks 
tõhusamalt edendada oma huve suhetes 
kolmandate riikidega, peaks ta suutma 
paindlikult ja õigeaegselt reageerida 
tekkivatele ja/või ettenägematutele 
vajadustele, võttes erimeetmeid, mida 
mitmeaastased sihtprogrammid ei hõlma.

(17) Et liit saaks seada eesmärgiks 
tõhusamalt edendada vastastikuseid huve 
suhetes kolmandate riikidega, peaks ta 
suutma paindlikult ja õigeaegselt 
reageerida tekkivatele ja/või 
ettenägematutele vajadustele, võttes 
erimeetmeid, mida mitmeaastased 
sihtprogrammid ei hõlma.

Or. en


