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MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kõnealune rahastamisvahend aitab 
kaasa liidu välistegevuse eesmärkide, k.a 
Euroopa arengupoliitika eesmärkide 
saavutamisele.

(5) Kõnealune rahastamisvahend aitab 
kaasa liidu välistegevuse eesmärkide, k.a 
Euroopa arengupoliitika eesmärkide 
saavutamisele, tuginedes Euroopa 
arengukonsensusele1, 
poliitikavaldkondade arengusidususele ja 
inimõigustel põhinevale arengukäsitusele.

_______________
1ELT C 46, 24.2.2006, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Demokraatia ja inimõigused on 
lahutamatult seotud, nagu on meelde 
tuletatud nõukogu 18. novembri 2009. 
aasta järeldustes, mis käsitlevad 
demokraatia toetamist ELi välissuhetes.
Kui sõna- ja ühinemisvabadus on poliitilise 
pluralismi ja demokraatlike protsesside 
eeltingimuseks, siis demokraatlik kontroll 
ja võimude lahusus on olulised sõltumatu 
kohtuvõimu ja õigusriigi põhimõtete 
säilitamiseks, mis omakorda tagavad 
inimõiguste tõhusa kaitse.

(8) Demokraatia, demokraatlik 
valitsemistava, areng ja kõikide 
inimõiguste austamine on üksteisest 
sõltuvad ja vastastikku tugevdavad, nagu 
on meelde tuletatud nõukogu 18. novembri 
2009. aasta järeldustes, mis käsitlevad 
demokraatia toetamist ELi välissuhetes.
Kui sõna- ja ühinemisvabadus on poliitilise 
pluralismi ja demokraatlike protsesside 
eeltingimuseks, siis demokraatlik kontroll 
ja võimude lahusus on olulised sõltumatu 
kohtuvõimu ja seadusandliku võimu ja
õigusriigi põhimõtete säilitamiseks, mis 
omakorda tagavad inimõiguste tõhusa 



PE485.941v01-00 4/9 PA\896217ET.doc

ET

kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kuigi inimõigusi austava kultuuri 
juurutamine ja püsivaks muutmine ning 
oma kodanike jaoks demokraatia 
toimimapanek on arenevate demokraatiate 
puhul eriti kiireloomuline ja raske 
ülesanne, on see eelkõige pidev väljakutse 
asjaomase riigi kodanikele endile, 
vähendamata samas rahvusvahelise 
kogukonna kohustusi. See nõuab ka tervet 
rida institutsioone, eelkõige riikide 
demokraatlikke parlamente, mille ülesanne 
on tagada osalus, esindatus, valmisolek 
reageerimiseks ja vastutus.

(9) Kuigi inimõigusi austava kultuuri 
juurutamine ja püsivaks muutmine ning 
oma kodanike jaoks demokraatia 
toimimapanek on arenevate demokraatiate 
puhul eriti kiireloomuline ja raske 
ülesanne, on see eelkõige pidev väljakutse 
asjaomase riigi kodanikele endile, 
vähendamata samas rahvusvahelise 
kogukonna kohustusi edendada õigust 
arenguprotsessile, mis teeb võimalikuks 
kõigi inimõiguste ja põhivabaduste 
täieliku saavutamise. See nõuab ka tervet 
rida institutsioone, eelkõige riikide 
demokraatlikke parlamente, mille ülesanne 
on tagada osalus, esindatus, valmisolek 
reageerimiseks ja vastutus.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Käesoleva määruse alusel antav liidu 
abi on täienduseks demokraatiat ja 
inimõigusi toetavate poliitikavaldkondade 
rakendamise mitmesugustele muudele liidu 
vahenditele, mis ulatuvad poliitilisest 
dialoogist ja diplomaatilistest demaršidest 
kuni erinevate finants- ja tehnilise koostöö 

(11) Käesoleva määruse alusel antav liidu
abi on täienduseks demokraatiat ja 
inimõigusi toetavate poliitikavaldkondade 
rakendamise mitmesugustele muudele liidu 
vahenditele, mis ulatuvad poliitilisest 
dialoogist ja diplomaatilistest demaršidest 
kuni erinevate finants- ja tehnilise koostöö 
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vahenditeni, kaasa arvatud nii 
geograafilised kui ka temaatilised 
programmid. See täiendab ka rohkem 
kriisidega seotud meetmeid stabiliseerimise 
rahastamisvahendi raames.

vahenditeni, kaasa arvatud nii 
geograafilised kui ka temaatilised 
programmid. See täiendab ka rohkem 
kriisidega seotud meetmeid stabiliseerimise 
rahastamisvahendi ja Euroopa 
demokraatia rahastu raames.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Käesoleva määruse alusel annab liit 
abi inimõiguste ja demokratiseerimise
probleemide lahendamiseks globaalsel, 
piirkondlikul, riiklikul ja kohalikul tasandil 
partnerluses kodanikuühiskonnaga, mis 
hõlmab ka riigist sõltumatute ning 
inimõiguste ja demokraatia toetamisega 
tegelevate üksikisikute ja rühmade igat liiki 
sotsiaalseid meetmeid.

(12) Käesoleva määruse alusel annab liit 
abi demokratiseerimise, demokraatliku 
valitsemistava, arengu ja inimõiguste
austamisega seotud probleemide 
lahendamiseks globaalsel, piirkondlikul, 
riiklikul ja kohalikul tasandil partnerluses 
kodanikuühiskonnaga, mis hõlmab ka 
riigist sõltumatute ning inimõiguste ja 
demokraatia toetamisega tegelevate 
üksikisikute ja rühmade igat liiki 
sotsiaalseid meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) demokraatlike reformide toetamisele ja 
tugevdamisele kolmandates riikides, 
laiendades osalus- ja esindusdemokraatiat, 
tugevdades üldist demokraatlikku tsüklit ja 
parandades valimisprotsesside 
usaldusväärsust, eelkõige valimiste 
vaatlusmissioonide abil.

(b) demokraatlike reformide ja 
valitsemistava toetamisele ja 
tugevdamisele kolmandates riikides, 
laiendades osalus- ja esindusdemokraatiat
eelkõige riikide parlamentide ja 
kodanikuühiskonna võtmerolli abil, 
tugevdades üldist demokraatlikku tsüklit ja 



PE485.941v01-00 6/9 PA\896217ET.doc

ET

parandades valimisprotsesside 
usaldusväärsust, eelkõige valimiste 
vaatlusmissioonide abil ja kohaliku 
kodanikuühiskonna valimiste 
vaatlustegevuse abil.

Or. en

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) õigusriigi tugevdamisel, kohtute 
sõltumatuse edendamisel, õiguslike ja 
institutsiooniliste reformide ergutamisel ja 
hindamisel ning õigusemõistmisele 
juurdepääsu edendamisel;

ii) õigusriigi tugevdamisel, kohtute ja 
seadusandliku võimu – eriti 
riigiparlamentide sõltumatuse 
edendamisel, õiguslike ja institutsiooniliste 
reformide ergutamisel ja hindamisel ning 
õigusemõistmisele juurdepääsu 
edendamisel; kodanikuühiskonna rolli 
tugevdamisel avaliku sektori tegutsemise 
jälgimisel;

Or. en

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

x) hariduse, väljaõppe ja seirega 
inimõiguste ja demokraatia valdkonnas
ning valdkonnas, mida hõlmab punkt vii;

x) hariduse, väljaõppe ja seirega 
inimõiguste ja demokraatia valdkonnas;

Or. en
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Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) inimõiguste õiguse, õigusriigi 
põhimõtete- ja demokraatia kaitse ning 
rahvusvahelise humanitaarõiguse 
edendamise rahvusvahelise raamistiku 
tugevdamine järgmiselt:

(c) inimõiguste õiguse, õigusriigi 
põhimõtete- ja demokraatia kaitse ning 
rahvusvahelise humanitaarõiguse 
edendamise rahvusvahelise raamistiku 
tugevdamine ning õigus 
arenguprotsessile, mis teeb võimalikuks 
kõigi inimõiguste ja põhiõiguste täieliku 
saavutamise järgmiselt:

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) valimiste Euroopa Liidu 
vaatlusmissioonide korraldamisega;

(i) valimiste Euroopa Liidu 
vaatlusmissioonide korraldamisega
põhimõttel, et nimetatud missioonide 
toetuse suurus peab jääma alla 25 % 
käesolevaga loodud rahastamisvahendi 
kogu eelarvest.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) panustades kodanikuühiskonna 
organisatsioonide valimisvaatlusvõime 
arendamisse piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil ning toetades nende 

iii) panustades kodanikuühiskonna 
organisatsioonide valimisvaatlusvõime 
arendamisse ning toetades nende 
valimisprotsessis osalemise 
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valimisprotsessis osalemise 
suurendamiseks ning selle järelevalveks 
tehtavaid algatusi;

suurendamiseks ning selle järelevalveks 
tehtavaid algatusi ning suunates osa 
demokraatia toetustest 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
kaudu piirkondlikule ja kohalikule 
tasandile;

Or. en

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) toetades meetmeid, mis on suunatud 
valimisprotsesside järjepidevale 
integreerimisele demokraatlikusse tsüklisse 
ja valimiste Euroopa Liidu 
vaatlusmissioonide soovituste 
ellurakendamisele.

iv) toetades meetmeid, mis on suunatud 
valimisprotsesside järjepidevale 
integreerimisele demokraatlikusse tsüklisse 
ja valimiste Euroopa Liidu 
vaatlusmissioonide ja Euroopa 
Parlamendi valimiste vaatlemise 
delegatsioonide soovituste 
ellurakendamisele; 

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõigi käesolevas määruses osutatud 
abimeetmete puhul tuleb igal asjakohasel 
juhul edendada ja kaitsta soolist 
võrdõiguslikkust, laste õigusi, 
põlisrahvuste õigusi ja puuetega inimeste 
õigusi ning võtta arvesse haavatavate 
rühmade õiguste suurendamise, osalemise 
ja mittediskrimineerimise ning vastutuse 
põhimõtteid.

2. Vastavalt inimõigustest lähtuvale 
lähenemisviisile tuleb kõigi käesolevas 
määruses osutatud abimeetmete puhul 
edendada ja kaitsta soolist 
võrdõiguslikkust, laste õigusi, 
põlisrahvuste õigusi ja puuetega inimeste 
õigusi ning võtta arvesse haavatavate 
rühmade õiguste suurendamise, osalemise 
ja mittediskrimineerimise ning vastutuse 
põhimõtteid.
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Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Abimeetmetes võetakse arvesse nende 
kriisi- või hädaolukorra ning riikide või 
olukordade erijooni, kus on tõsiseid 
puudujääke põhivabaduste vallas, kus 
inimeste turvalisus on enim ohus või kus 
inimõigusi kaitsvad organisatsioonid ja 
üksikisikud tegutsevad kõige raskemates 
tingimustes.

4. Abimeetmetes võetakse arvesse nende 
kriisi- või hädaolukorra ning riikide või 
olukordade erijooni, kus on tõsiseid 
puudujääke põhivabaduste vallas, kus 
inimeste turvalisus on enim ohus või kus 
inimõigusi kaitsvad organisatsioonid ja 
üksikisikud tegutsevad kõige raskemates 
tingimustes või kus kodanikuosalust 
võimaldav keskkond on tõsises ohus.

Or. en


