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MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu eesmärk on luua privilegeeritud 
suhete arendamise kaudu ELi ja käesoleva 
määruse lisas loetletud riike ja 
territooriume (edaspidi „partnerriigid”) 
hõlmav heaolu ja heanaaberlikkuse ala.

1. Liidu eesmärk on luua privilegeeritud 
suhete arendamise kaudu ELi ja käesoleva 
määruse lisas loetletud riike ja 
territooriume (edaspidi „partnerriigid”) 
hõlmav heaolu ja heanaaberlikkuse ala, 
aidates seeläbi kaasa ka vaesuse 
vähendamisele partnerriikides.

Selgitus

On vajalik, et Euroopa Liidu aktiivne roll vaesuse vähendamises naaberriikides oleks selgelt 
esile tõstetud. Kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 21 peaks rahastamisvahendi 
üldeesmärk olema vaesuse vähendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 2

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kõiki aspekte hõlmav jätkusuutlik ja 
kaasav areng, vaesuse vähendamine, sh 
erasektori arendamine; sisemise 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse, maaelu arengu, 
kliimameetmete ja katastroofidele 
vastupanu võime edendamine;

(d) kõiki aspekte hõlmav jätkusuutlik ja 
kaasav areng, vaesuse vähendamine, 
jõukuse loomine, sh erasektori 
arendamine; sisemise majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse, 
maaelu arengu, kliimameetmete, 
katastroofide ennetamise ja valmisoleku
ning kriisidele vastupanu võime 
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edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) usaldusväärsuse suurendamise ja 
muude meetmete edendamine, mis aitavad 
parandada julgeolekut ning hoida ära 
konflikte või neid lahendada;

(e) usaldusväärsuse suurendamine ja 
muude meetmete edendamine, mis aiatavad 
parandada julgeolekut ning hoida ära 
konflikte või neid lahendada, kaasa 
arvatud toetus kriisijärgses olukorras ja
riigi ülesehitus protsessi ajal.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kriisiolukordades või olukordades, mis 
kujutavad endast ohtu demokraatiale, 
õigusriigile, inimõigustele ja 
põhivabadustele, või looduõnnestuste või 
inimtegevusest tingitud katastroofide korral 
võib programmdokumendid erakorraliselt 
läbi vaadata. Selline hädaolukorras 
läbivaatamine tagab käesoleva määruse 
kohase liidu toetuse ja muude liidu 
rahastamisvahendite kohase toetuse 
vahelise sidususe säilimise. Hädaolukorras 
korraldatav läbivaatamine võib viia 
muudetud programmdokumentide 
vastuvõtmiseni. Sellisel juhul saadab 
komisjon muudetud programmdokumendid 
teavitamise eesmärgil Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ühe kuu jooksul 

9. Kriisiolukordades või olukordades, mis 
kujutavad endast ohtu demokraatiale, 
õigusriigile, inimõigustele ja 
põhivabadustele, või looduõnnestuste või 
inimtegevusest tingitud katastroofide korral 
võib programmdokumendid erakorraliselt 
läbi vaadata. Sellise erakorralise 
läbivaatamise osana võib vastu võtta 
meetmed tegevuste rahastamiseks, et 
lihtsustada üleminekut hädaabilt 
pikaajalist arengut tagavatele tegevustele, 
sealhulgas ka suurendada toetussaajate 
vastupanu kriisidele. Selline 
hädaolukorras läbivaatamine tagab 
käesoleva määruse kohase liidu toetuse ja 
muude liidu rahastamisvahendite kohase 
toetuse vahelise sidususe säilimise. 
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nende vastuvõtmisest. Hädaolukorras korraldatav läbivaatamine 
võib viia muudetud programmdokumentide 
vastuvõtmiseni. Sellisel juhul saadab 
komisjon muudetud programmdokumendid 
teavitamise eesmärgil Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ühe kuu jooksul 
nende vastuvõtmisest.

Selgitus

On tähtis, et oleks võimalus programmdokumentide ülevaatamiseks (sätestatud ka 2006. aasta 
24. oktoobri määruses 1638/2006), mille eesmärk oleks meetmete tutvustamine, mis 
lihtsustaksid üleminekut hädaabilt pikaajalisele arengule.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval 
pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas. Määrust kohaldatakse alates 1. 
jaanuarist 2014.

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval 
pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas. Määrust kohaldatakse alates 1. 
jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2020.

Or. en


