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LÜHISELGITUS

Partnerluse uue rahastamisvahendiga vahetatakse välja rahastamisvahend koostööks tööstus-
ning teiste suure sissetulekuga riikide ja territooriumitega. Partnerluse rahastamisvahend 
võimaldab ELil töötada välja laiapõhised kokkulepped kiiresti areneva majandusega riikidega, 
mis ajendaksid neid riike leidma globaalsetele probleemidele kollektiivseid lahendusi, 
rakendades strateegia „Euroopa 2020” rahvusvahelist mõõdet.

Arvamuse koostaja juhib tähelepanu asjaolule, et Lissaboni lepingu artikli 208 kohaselt peab 
EL võtma arvesse arengukoostöö eesmärke. Sellest lähtuvalt esitab arvamuse koostaja 
Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta järgmised tähelepanekud:

 tuletab meelde, et kiiresti areneva majandusega riigid on vähim arenenud riikide ja 
arenguriikide ees järjest rohkem vastutavad;

 on seisukohal, et EL peab võtma arvesse kiiresti areneva majandusega riikideks arvatud 
riikide iseärasusi; arvamuse koostaja tuletab meelde, et enam kui 70 % maailma vaesuses 
elavatest inimestest elab nüüd keskmise sissetulekuga riikides;

 rõhutab, et eriti oluline peaks olema uue vahendi tõhus kooskõlastamine ja sidusus teiste 
ELi välistegevuse vahenditega, eeskätt arengukoostöö rahastamisvahendiga;

 rõhutab, et inimõiguste, demokraatia, õigusriigi põhimõtte, heade valitsemistavade, 
kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu ning vaesuse kaotamise ja vaba ja ausa 
kaubanduse edendamine on ELi tähtsaimad põhimõtted, mida tuleks partnerluse 
rahastamisvahendi rakendamisel tugevamalt toetada;

 rõhutab, kui oluline on konkreetsete eesmärkide kindlaksmääramine ning nende 
täitmisega seotud aruandlus;

 soovitab tungivalt rakendada keskmise sissetulekuga riikidega koostööd tehes tõhusaid
järelevalvesüsteeme ning kasutada läbipaistvaid näitajaid ja võrdlusnäitajaid, mille puhul 
võetakse arvesse ka sotsiaalset sidusust ning võitlust ebavõrdsuse vastu;

 tuletab meelde, kui oluline on Euroopa Parlamendi kaasatus protsessi igas etapis;

 rõhutab, et kliimameetmete ja energiatõhususe küsimuses tuleks kasutada selget 
metoodikat;

On seisukohal, et püüelda tuleks suurema koostöö poole erasektoriga ning selles koostöös 
tuleb eesmärgiks seada täielik läbipaistvus ja vastutus ning täiel määral järgida ja edendada 
töötajate õigusi ja keskkonnakaitse nõudeid; rõhutab, et investeerimisprojektide puhul, mida 
toetatakse ELi rahaliste toetuste ja laenude kombineerimise mehhanismide abil, tuleb teostada 
järelevalvet ja viia läbi rahvusvaheliselt kokku lepitud sotsiaalsete ja keskkonnastandardite 
mõju hindamine.
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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) 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, 
edendades ühiseid väärtusi ja huve ning 
vastastikuse aruandluse põhimõtet.
Partnerluse rahastamisvahendist toetatakse 
meetmeid, millega taotletakse 
tulemuslikult, läbipaistvalt ja paindlikult 
liidu kahepoolsetest, piirkondlikest või 
mitmepoolsetest suhetest kolmandate 
riikidega tulenevate eesmärkide 
saavutamist ning lahendatakse üleilmseid 
probleeme.

Or. en

Muudatusettepanek 2

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 

(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 ja 
energiatõhusus, kliimamuutus, toiduga 
kindlustatus, vaesuse kaotamine ja
keskkonnakaitse, aga ka bioloogilise 
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eesmärkide järgimine peamistes 
partnerriikides;

mitmekesisuse ja ökosüsteemide säästev 
haldamine. Selle eesmärgi saavutamise 
hindamise aluseks on Euroopa 2020. aasta 
strateegia tegevuspõhimõtete ja eesmärkide 
järgimine peamistes partnerriikides;

Or. en

Muudatusettepanek 3

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) hõlbustada 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 ja 
vastavalt ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
rahvusvahelistele standarditele 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; kombineeritud vahendite puhul 
kasutatakse selliseid mehhanisme, sellist 
järelevalvet ja selliseid mõjuhinnanguid, 
mis hõlmavad sotsiaalse sidususe ja 
ebavõrdsuse vastu võitlemise mõõdet; 

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesoleva määruse alusel tehtavas 
koostöös võivad osaleda kõik kolmandad 

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

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Käesoleva määruse alusel toetatakse 
eelkõige siiski kootööd nende arenenud 
riikide ja arenguriikidega, millel on üha 
suurem osa rahvusvahelises majanduses ja
kaubanduses, mitmepoolsetel foorumitel, 
ülemaailmses juhtimises ja üleilmsete 
probleemide lahendamisel ning kus liidul 
on olulisi huve.

(2) Käesoleva määruse alusel toetatakse 
eelkõige siiski kootööd nende arenenud 
riikide ja arenguriikidega, millel on üha 
suurem osa rahvusvahelises majanduses ja 
kaubanduses, mitmepoolsetel foorumitel, 
ülemaailmses juhtimises ja üleilmsete 
probleemide lahendamisel ning kus liidul 
on olulisi huve. Euroopa Liidu meetmete 
lisandväärtus peab ühtlasi ergutama 
koostööd strateegiliste partneritega. 

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Tuginedes dialoogile ja koostööle 
kolmandate riikidega, püüab liit edendada, 
arendada ja tugevdada liidu aluseks olevaid 
vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja 
põhivabaduste austamise ning õigusriigi 
põhimõtteid.

(1) Tuginedes dialoogile ja koostööle 
kolmandate riikidega, püüab liit edendada, 
arendada ja tugevdada liidu aluseks olevaid 
vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja 
põhivabaduste austamise, õigusriigi, heade 
valitsemistavade ning kaasava ja 
jätkusuutliku majanduskasvu
põhimõtteid.
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Or. en

Muudatusettepanek 7

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 
partnerriikide majanduslikku, sotsiaalset ja 
poliitilist tausta ning liidu konkreetseid 
huve, poliitilisi prioriteete ja strateegiaid.

(2) Selleks et suurendada liidu abi mõju, 
järgitakse partnerriikidega koostöö 
kavandamisel vajaduse korral 
diferentseeritud, paindlikku ja sihipärast
lähenemisviisi, et võtta arvesse 
partnerriikide majanduslikku, sotsiaalset ja 
poliitilist tausta ning liidu konkreetseid 
huve, poliitilisi prioriteete ja strateegiaid.
Kahepoolses koostöös keskmise 
sissetulekuga riikidega tuleks erilist 
tähelepanu pöörata võitlusele ebavõrdsuse 
vastu, suunates abi konkreetsetesse 
valdkondadesse, tegevustesse, 
konkreetsetele abisaajatele või kindlatesse 
geograafilistesse piirkondadesse. 

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liit ja liikmesriigid edendavad oma 
pädevuse piires mitmepoolset 
lähenemisviisi üleilmsetele probleemidele 
ning tihendavad koostööd rahvusvaheliste 
või piirkondlike organisatsioonide ja 
asutustega, sealhulgas rahvusvaheliste 
finantseerimisasutustega, ÜRO asutuste, 
fondide ja programmidega, OECDga, 
kahekümne rahandusministri ja keskpanga 
juhi grupiga (G20) ning teiste kahepoolsete 

(3) Liit ja liikmesriigid edendavad oma 
pädevuse piires mitmepoolset sidusat
lähenemisviisi üleilmsetele probleemidele 
ning tihendavad koostööd rahvusvaheliste 
või piirkondlike organisatsioonide ja 
asutustega, sealhulgas rahvusvaheliste 
finantseerimisasutustega, ÜRO asutuste, 
fondide ja programmidega, OECDga, 
kahekümne rahandusministri ja keskpanga 
juhi grupiga (G20) ning teiste kahepoolsete 
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rahastajatega. rahastajatega.

Or. en

Muudatusettepanek 9

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
arengu, täiendavuse, tõhususe ja mõju
ühtsuse ja kooskõla liidu välistegevuse 
muude valdkondadega, eelkõige 
arenguriikidele suunatud arengukoostöö 
rahastamisvahendiga, ja muude asjakohaste 
liidu poliitikavaldkondadega.

Or. en


