
PA\902163ET.doc PE489.521v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Arengukomisjon

2011/0415(COD)

15.5.2012

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: arengukomisjon

Saaja: väliskomisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse liidu välistegevuse rahastamisvahendite rakendamise ühised 
eeskirjad ja menetlused
(COM(2011)0842 – C7-0494/2011 – 2011/0415(COD))

Arvamuse koostaja: Thijs Berman



PE489.521v01-00 2/36 PA\902163ET.doc

ET

PA_Legam



PA\902163ET.doc 3/36 PE489.521v01-00

ET

LÜHISELGITUS

Väliskomisjon ja arengukomisjon on kokku leppinud parlamendi kodukorra artikli 50 
(kaasatud komiteede menetlus) rakendamises käesolevat määrust puudutava õigusloomealase 
raporti koostamisel. Arengukomisjonil on ainupädevus järgmiste komisjoni poolt esitatud 
määruse ettepaneku aspektide osas:

– sätted sidumata abi kohta (artikkel 8), tingimusel et vastavad tegevused täidavad ametliku 
arenguabi kriteeriume;

– sätted sidumata abi kohta arengukoostöö rahastamisvahendi osas (praegu artiklis 9);

– muud sätted, mida kohaldatakse konkreetselt ja ainult arenguabi rahastamisvahendi 
suhtes, sh uued sätted, mida praeguses ettepanekus veel ei ole ja mis ei kahjusta määruses 
käsitletavate rahastamisvahendite ühtsust, muu hulgas eelkõige sätted, mis käsitlevad 
seda, kuidas arenguabi rahastamisvahendist toetust saavad arengumaad eelarveabi 
kasutavad.

Konkreetsete tingimuste kohaldamine ainult arenguabi rahastamisvahendile ja/või ametlikule 
arenguabile on arengukomisjoni tema ainupädevusega kooskõlas esitatud 
muudatusettepanekute tekstis selgelt välja toodud.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liit peaks vastu võtma 
terviklikud rahastamisvahendid, mis 
hõlmavad mitmesuguseid välistegevusega 
seotud poliitikavaldkondi ning mille 
rakendamine nõuab konkreetseid ühiseid 
eeskirju ja menetlusi. Kõnealused 
rahastamisvahendid on järgmised: 
arengukoostöö rahastamisvahend, 
demokraatia ja inimõiguste Euroopa 
rahastamisvahend, Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahend, 
stabiliseerimise rahastamisvahend, 

(1) Euroopa Liit peaks vastu võtma 
terviklikud rahastamisvahendid, mis 
hõlmavad mitmesuguseid välistegevusega 
seotud poliitikavaldkondi ning mille 
rakendamisele tuleks kasuks konkreetsed 
ühised eeskirjad ja menetlused. 
Kõnealused rahastamisvahendid on 
järgmised: arengukoostöö 
rahastamisvahend, demokraatia ja 
inimõiguste Euroopa rahastamisvahend, 
Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahend, stabiliseerimise 
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tuumaohutusalase koostöö 
rahastamisvahend, ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend ja partnerluse 
rahastamisvahend.

rahastamisvahend, tuumaohutusalase 
koostöö rahastamisvahend, ühinemiseelse 
abi rahastamisvahend ja partnerluse 
rahastamisvahend.

Or. en

Selgitus

Ühiste eeskirjade vastuvõtmine ei ole õiguslikust seisukohast kohustuslik; ühiste eeskirjade 
puudumine ei pruugi rahastamisvahendite toimimist takistada. Seega tuleks ühiseid eeskirju 
kohaldada kõikjal, kus võimalik, kuid säilitades samas iga rahastamisvahendi puhul piisava 
paindlikkuse, lähtumaks rahastamisvahendi eripärast ja eesmärkidest tulenevatest 
erieeskirjadest.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Nimetatud vahendite puhul on tavaliselt 
sätestatud, et nende alusel rahastatavad 
meetmed peaksid olema hõlmatud 
mitmeaastase sihtprogrammiga, millega
nähakse ette raamistik rahastamisotsuste 
vastuvõtmiseks kooskõlas 
finantsmäärusega, ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määruses (EL) nr 182/2011 
(millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes) sätestatud menetlustega. 

(2) Nimetatud vahendite puhul on tavaliselt 
sätestatud, et nende alusel rahastatavad 
meetmed peaksid olema hõlmatud 
mitmeaastase strateegilise programmiga, 
millega nähakse ette raamistik 
rahastamisotsuste vastuvõtmiseks 
kooskõlas finantsmäärusega, ning nii 
programmi puudutavate kui ka 
rakendusotsuste puhul ELi toimimise 
lepingu artiklites 290 ja 291 sätestatud 
asjakohaste menetlustega.

Or. en

Selgitus

Tuleb teha vahet osaliselt poliitilise iseloomuga programmiliste otsuste ja puhtalt 
rakenduslike otsuste vahel. 
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Iga rahastamisprogrammi eesmärke, 
prioriteete, oodatavaid tulemusi ja 
rahaliste eraldiste üldraamistikku 
kirjeldavad dokumendid on strateegilised 
programmdokumendid. Nende 
vastuvõtmise ja läbivaatamise 
paindlikumaks ja tõhusamaks 
muutmiseks tuleks vastav pädevus 
delegeerida komisjonile.

Or. en

Selgitus

Tuleb teha vahet osaliselt poliitilise iseloomuga programmiliste otsuste – mille tegemisse 
tuleks seega kaasata kaasseadusandjad – ja puhtalt rakenduslike otsuste vahel. Programmi 
puudutavaid otsuseid käsitlev sõnastus on võetud esimeeste konverentsi 9. septembri 2010. 
aasta otsusest.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Rahastamisotsused tuleks teha iga-
aastaste või mitmeaastaste 
tegevusprogrammide ja üksikmeetmetena, 
kui järgitakse mitmeaastases
sihtprogrammis sätestatud kavandamist, 
erimeetmetena, kui seda nõuavad 
ettenägematud ja põhjendatud vajadused, 
ning toetusmeetmetena.

(3) Rahastamisotsused tuleks teha iga-
aastaste või mitmeaastaste 
tegevusprogrammide ja üksikmeetmetena, 
kui järgitakse kaheaastases strateegilises 
programmis sätestatud kavandamist, 
erimeetmetena, kui seda nõuavad 
ettenägematud ja põhjendatud vajadused, 
ning toetusmeetmetena.

Or. en

Selgitus

Praegu kehtivate rahastamisvahendite peamisteks rakendusdokumentideks on iga-aastased 
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tegevusprogrammid. Kuigi komisjoni soov saavutada suurem paindlikkus on mõistetav, tuleks 
leida tasakaal vajaliku parlamentaarse järelevalve – mida on hõlpsam kohaldada 
lühemaajaliste meetmete suhtes – ja komisjoni soovitud paindlikkuse vahel. 
Tegevusprogrammide kehtivuse pikendamine aastalt (nagu praeguses arengukoostöö 
rahastamisvahendis) kahele aastale on aktsepteeritav kompromiss.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Võttes arvesse, et asjaomased 
rakendusaktid on seotud poliitika 
kavandamise ja rahaliste vahendite 
kasutamisega ning neil on mõju eelarvele, 
tuleks nende vastuvõtmisel üldiselt 
kasutada kontrollimenetlust, välja arvatud 
rahaliselt väikesemahuliste meetmete
puhul. Komisjon peaks aga vastu võtma 
viivitamata kohaldatavad rakendusaktid, 
kui see on tungiva kiireloomulisuse tõttu 
nõuetekohaselt põhjendatud seoses 
vajadusega liidu kiire reaktsiooni järele.

(4) Võttes arvesse, et asjaomased 
rakendusaktid on seotud rahaliste 
vahendite kasutamisega ning neil on mõju 
eelarvele, tuleks nende vastuvõtmisel 
üldiselt kasutada kontrollimenetlust, välja 
arvatud üksikmeetmete, erimeetmete ja 
toetusmeetmete puhul, mille rahaline 
maht jääb alla 10 miljoni euro.

Or. en

Selgitus

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off amount of EUR 10 
million was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Selliste üksikmeetmete, erimeetmete 
ja toetusmeetmete vastuvõtmiseks, mille 
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rahaline maht jääb alla 10 miljoni euro, 
tuleks üldiselt kasutada 
nõuandemenetlust. Komisjon peaks aga 
vastu võtma viivitamata kohaldatavad 
rakendusaktid, kui see on tungiva 
kiireloomulisuse tõttu nõuetekohaselt
põhjendatud seoses vajadusega liidu kiire 
reaktsiooni järele.

Or. en

Selgitus

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off amount of EUR 10 
million was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Rahastamisotsustes tuleks määruses 
(EL) nr 182/2011 sätestatud korras heaks 
kiita iga meetme kirjeldus, milles on 
täpsustatud selle eesmärgid, põhitegevus, 
oodatavad tulemused, kavandatud eelarve 
ning ajakava ja järelevalve kord.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek võib tekitada programmiliste ja rakendusotsuste tasandite segiajamise 
ohu.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kui rahastamisvahendite rakendamise 
juhtimine tehakse ülesandeks 
finantsvahendajale, tuleks komisjoni 
otsusega reguleerida eelkõige riskide 
jagamine, rakendamise eest vastutava 
vahendaja tasustamine, rahaliste vahendite 
ja võimaliku kasumi kasutamine ja 
taaskasutamine.

(6) Kui rahastamisvahendite rakendamise 
juhtimine tehakse ülesandeks 
finantsvahendajale, tuleks komisjoni 
otsusega reguleerida eelkõige riskide 
jagamine, läbipaistvus, rakendamise eest 
vastutava vahendaja tasustamine, rahaliste 
vahendite ja võimaliku kasumi kasutamine 
ja taaskasutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kuigi liidu välistegevuse 
rahastamisvajadus kasvab, on selliseks 
tegevuseks kasutatavad vahendid liidu 
majanduse ja eelarve seisukorra tõttu 
piiratud. Seepärast peab komisjon püüdma 
kasutada olemasolevaid vahendeid kõige 
tõhusamal viisil, eelkõige kasutades 
rahastamisvahendeid finantsvõimendusena. 
Finantsvõimenduse mõju suurendab see, 
kui rahastamisvahendite kaudu 
investeeritud ja nende abil saadud 
vahendeid lubatakse kasutada ja 
taaskasutada.

(8) Kuigi liidu välistegevuse 
rahastamisvajadus kasvab, on selliseks 
tegevuseks kasutatavad vahendid liidu 
majanduse ja eelarve seisukorra tõttu 
piiratud. Seepärast peab komisjon püüdma 
kasutada olemasolevaid vahendeid kõige 
tõhusamal viisil, eelkõige kasutades 
rahastamisvahendeid finantsvõimendusena. 
Finantsvõimenduse mõju suurendab see, 
kui rahastamisvahendite kaudu 
investeeritud ja nende abil saadud 
vahendeid lubatakse kasutada ja 
taaskasutada. Finantsvõimenduse mõju 
tuleb selgelt välja tuua, eriti 
rahastamisvahendite puhul, mida loetakse 
ametlikuks arenguabiks või 
kliimamuutustega seotud rahastamiseks. 
Sellisel juhul tuleb võimendatud 
vahendeid selgelt kasutada vaesuse 
vähendamiseks ning vastavalt abi 
tõhususe põhimõtetele või 
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kliimamuutustega seotud rahastamise 
korral ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni prioriteetsete alade ja 
kohustuste huvides.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik, et tagada arengukoostöö rahastamisvahendi raames 
antava sidumata abi vastavus OECD arenguabi komitee suunistele, mille järgimise kohustuse 
Euroopa Liit on võtnud.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Kooskõlas kohustustega, mis EL 
võttis 3. ja 4. kõrgetasemelisel abi 
tõhususe foorumil (2008 Accras ja 2011 
Busanis), ja OECD arenguabi komitee 
soovitustega vähim arenenud riikidele ja 
suure võlakoormusega vaestele riikidele 
antava ametliku arenguabi lahtisidumise 
kohta peaks Euroopa Liit nii suures 
ulatuses kui võimalik osutama sidumata 
abi ja suurendama oma hangete ja nende 
võitjate valimise menetluste de facto 
avatust ja läbipaistvust, eriti juhul, kui 
kasutatakse uuenduslikke 
rahastamismehhanisme.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) Liidu tegevus rahvusvahelisel 
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areenil peaks tuginema põhimõtetele, 
millest juhinduti liidu enda loomisel, 
arendamisel ja laienemisel ning mida liit 
soovib edendada ka ülejäänud maailmas: 
demokraatia, õigusriik, inimõiguste ja 
põhivabaduste universaalsus ning 
jagamatus, inimväärikuse, võrdsuse ja 
solidaarsuse ning Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni põhikirja põhimõtete ja 
rahvusvahelise õiguse austamine.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 c) Liidu välistegevus seoses nimetatud 
rahastamisvahenditega peaks avaldama 
mõju, mida peegeldavad konkreetsed 
muutused partnerriikides. Kui vähegi 
võimalik, tuleks seda mõju jälgida ja 
hinnata eelnevalt määratletud, selgete, 
läbipaistvate ja mõõdetavate näidikute 
abil, mis on otseselt seotud iga 
rahastamisvahendi eesmärkidega ja 
võtavad arvesse liidu kohustusi, mis 
tulenevad ELi toimimise lepingu artiklist 
208.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 d) Rahastamisvahendite mõju 
optimeerimiseks ja tagamaks, et 
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püüeldakse olemasolevate ressursside 
tõhusaima kasutuse poole, peaks 
komisjoni kahe aasta tagant esitatav 
aruanne hindama muu hulgas vastavalt 
aluslepingute asjakohastele sätetele 
konkreetse eelarverubriigi raames 
finantseeritavate rahastamisvahendite 
täiendavust, omavahelist sünergiat ja 
toetust.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Suurendamaks liidu abi nähtavust 
abisaajariikide ja liidu kodanike jaoks, 
tuleks riiklike, piirkondlike ja kohalike 
massiteabevahendite või muude kanalite 
kaudu läbi viia aja- ning asjakohast ja 
sihtrühmadele suunatud 
kommunikatsiooni- ja teavitustegevust. 
Komisjon peaks koostöös abisaajatega 
kehtestama vastavat tegevust puudutavad 
kohased miinimumnõuded, mille järgimist 
tuleb kontrollida.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
eeskirjad ja tingimused liidu rahalise abi 
andmiseks meetmetele, sealhulgas 
tegevusprogrammidele ja muudele 

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
eeskirjad ja tingimused liidu rahalise abi 
andmiseks meetmetele järgmiste 
rahastamisvahendite alusel: arengukoostöö 
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meetmetele, järgmiste rahastamisvahendite 
alusel: arengukoostöö rahastamisvahend, 
demokraatia ja inimõiguste Euroopa 
rahastamisvahend, Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahend, 
stabiliseerimise rahastamisvahend, 
tuumaohutusalase koostöö 
rahastamisvahend, ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend ja partnerluse 
rahastamisvahend, edaspidi koos 
„rahastamisvahendid” ja eraldi „kohaldatav 
rahastamisvahend”.

rahastamisvahend, demokraatia ja 
inimõiguste Euroopa rahastamisvahend, 
Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahend, stabiliseerimise 
rahastamisvahend, tuumaohutusalase 
koostöö rahastamisvahend, ühinemiseelse 
abi rahastamisvahend ja partnerluse 
rahastamisvahend, edaspidi koos 
„rahastamisvahendid” ja eraldi „kohaldatav 
rahastamisvahend”.

Or. en

Selgitus

Et eri rahastamisvahendite erinevate dokumentide pealkirjad ja sisu (nii programmi sisulisel 
kui ka rakendustasandil) ei ole ühtsed, on parem konkreetsete dokumenditüüpide 
pealkirjadele mitte viidata.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon tagab meetmete rakendamise 
kooskõlas kohaldatava rahastamisvahendi 
eesmärkidega, kaitstes tõhusalt liidu 
finantshuve. Rahastamisvahendite alusel 
antud rahaline abi vastab finantsmääruses 
sätestatud eeskirjadele ja menetlustele, sest 
finantsmäärus moodustab 
rahastamisvahendite rakendamise peamise 
finants- ja õigusraamistiku.

2. Komisjon tagab meetmete rakendamise 
kooskõlas kohaldatava rahastamisvahendi 
eesmärkide ning erisätete ja eranditega, 
kaitstes tõhusalt liidu finantshuve. 
Rahastamisvahendite alusel antud rahaline 
abi vastab finantsmääruses sätestatud 
eeskirjadele ja menetlustele, sest 
finantsmäärus moodustab 
rahastamisvahendite rakendamise peamise 
finants- ja õigusraamistiku.

Or. en

Selgitus

Ühiseid eeskirju tuleks kohaldada kõikjal, kus võimalik, kuid säilitades samas iga 
rahastamisvahendi puhul piisava paindlikkuse, lähtumaks rahastamisvahendi eripärast ja 
eesmärkidest tulenevatest erieeskirjadest.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui see on meetme laadi arvesse võttes 
võimalik ja asjakohane, siis eelistab 
komisjon käesoleva määruse 
kohaldamisel kõige paindlikumate 
menetluste kasutamist, et tagada tõhus ja 
tulemuslik rakendamine.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lõige on üleliigne, sest selle sisu on enesestmõistetav: komisjon peab järgima käesoleva 
määruse, vastava rahastamisvahendi või finantsmäärusega kehtestatud menetlusi. On selge, 
et valikuvõimaluse korral peaks komisjon eelistama kõige paindlikumat menetlust. Sätte teksti 
jätmine tekitaks mulje, nagu oleks seadusandja andnud komisjonile täiendava 
kaalutlusõiguse.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kõik käesolevas määruses mainitud 
programmide, projektide, üksik- või 
erimeetmete ja toetusmeetmete tegevused 
ja rahastamismeetodid ning kõik muud 
arengukoostöö rahastamisvahendi kulud 
peavad vastama vastava 
rahastamisvahendi jaoks sätestatud 
ametliku arenguabi abikõlblikkuse 
nõuetele kooskõlas OECD arenguabi 
komitee abikõlblikkuse nõuetega.

Or. en

Selgitus

Kuna arengukoostöö rahastamisvahendile kohaldatakse rahvusvahelise doonorkogukonna 
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poolt OECD arenguabi komitee raamistikus vastu võetud eeskirjade kogumit, mis moodustab 
arengukoostöö nn acquis’, mida EL peaks lähtuvalt ELi toimimise lepingu artiklist 208 
järgima ja mis ei pruugi olla kohaldatav teistele käesolevas määruses käsitletavatele 
rahastamisvahenditele, tuleb sisse viia vastav täpsustus.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevusprogrammide, üksikmeetmete ja 
erimeetmete vastuvõtmine

Strateegiliste programmidokumentide, 
rakendusdokumentide, üksikmeetmete ja 
erimeetmete vastuvõtmine

Or. en

Selgitus

Ühest küljest tuleb strateegilised programmidokumendid eraldi kategooriana esile tuua, 
teisest küljest on parem, kui igal pool, kus võimalik, viidatakse dokumendi tüübile ja mitte 
selle pealkirjale, sest rahastamisvahendite vahel võib olla erinevusi (nii programmi- kui ka 
rakendustasandil) dokumentide pealkirjades ja sisus.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige -1 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Iga rahastamisprogrammi eesmärke, 
prioriteete, oodatavaid tulemusi ja 
rahaliste eraldiste üldraamistikku 
kirjeldavad dokumendid on strateegilised 
programmdokumendid.

Or. en

Selgitus

Tuleb teha vahet osaliselt poliitilise iseloomuga programmiliste otsuste – mille tegemisse 
tuleks seega kaasata kaasseadusandjad – ja puhtalt rakenduslike otsuste vahel. Oluliste 
programmi sisu puudutavate otsuste osas pärineb sõnastus esimeeste konverentsi 9. septembri 
2010. aasta otsusest. Kohustus, et vastavad elemendid tuleb esitada iga
rahastamisprogrammi kohta, sisaldub esimeeste konverentsi otsuse pealkirjas.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige -1 – teine lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see mõjutaks eri 
rahastamisvahendeid puudutavaid sätteid, 
tuleb strateegilised programmdokumendid 
vastu võtta kooskõlas ELi toimimise 
lepingu artikliga 290. Pädevuste 
delegeerimise eritingimused sätestatakse 
igas rahastamisvahendis eraldi. Pädevuse 
delegeerimist puudutavates sätetes 
nähakse ette ka pädevus kiireloomuliste 
olukordade puhuks.

Or. en

Selgitus

„Ilma et see mõjutaks…” tüüpi säte loob võimaluse konkreetse rahastamisvahendi puhul 
sätestada strateegiliste programmitöö otsuste tegemine kaasotsustusmenetluse kaudu 
alternatiivina delegeeritud aktide menetlusele (kooskõlas esimeeste konverentsi hiljutise 
otsusega).

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige -1 – kolmas lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevuse delegeerimise tähtaeg 
sätestatakse iga rahastamisvahendi puhul 
eraldi, kuid see ei tohi ületada käesoleva 
määruse artiklis 16 sätestatud 
rahastamisvahendi vaheläbivaatamise 
tähtaega.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud pädevuse kehtivuse piiramine rahastamisvahendi vahehindamisperioodiga seab 
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komisjonile kohustuse esitada vaheläbivaatuse käigus seadusandlik ettepanek delegeeritud 
aktide kehtivuse pikendamiseks, mis võimaldab parlamendil ja nõukogul teha vajaduse korral 
rahastamisvahendi toimimise parandamiseks muudatusettepanekuid.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab vastu iga-aastased või 
mitmeaastased tegevusprogrammid, kui 
seda nõutakse kohaldatavas 
rahastamisvahendis viidatud 
sihtprogrammide põhjal.

1. Komisjon võtab artikli 2 lõikes -1 a 
määratletud strateegiliste 
programmdokumentide põhjal ja nendega 
kooskõlas vastu iga-aastased või 
kaheaastased tegevusprogrammid.

Or. en

Selgitus

Kõik rakendusmeetmed peavad juba definitsiooni kohaselt põhinema programmilistel otsustel 
ja olema nendega kooskõlas.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige juhul, kui tegevusprogrammi ei 
ole veel vastu võetud, võib komisjon 
erandkorras võtta sihtprogrammide põhjal 
vastu üksikmeetmed, tuginedes samadele 
eeskirjadele ja menetlustele kui 
tegevusprogrammide puhul.

Juhul, kui tegevusprogrammi ei ole veel 
vastu võetud, võib komisjon erandkorras 
võtta artikli 2 lõikes -1 a defineeritud 
strateegiliste programmdokumentide
põhjal ja nendega kooskõlas vastu 
üksikmeetmed, tuginedes samadele 
eeskirjadele ja menetlustele kui 
tegevusprogrammide puhul.

Or. en

Selgitus

Kõik rakendusmeetmed peavad juba definitsiooni kohaselt põhinema programmilistel otsustel 
ja olema nendega kooskõlas.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettenägematute ja nõuetekohaselt 
põhjendatud vajaduste, asjaolude või 
kohustuste korral võib komisjon vastu 
võtta erimeetmed, mida ei ole 
sihtprogrammides sätestatud. Erimeetmeid 
võib samuti kasutada selleks, et hõlbustada 
üleminekut hädaabilt pikaajalise arenguga 
seotud tegevusele, sealhulgas meetmeteks, 
millega valmistatakse elanikkonda 
paremini ette korduvateks kriisideks.

Ettenägematutel ja nõuetekohaselt 
põhjendatud asjaolude korral võib 
komisjon vastu võtta erimeetmed, mida ei 
ole strateegilistes programmdokumentides
sätestatud. Erimeetmeid võib samuti 
kasutada selleks, et hõlbustada üleminekut 
hädaabilt pikaajalisele tegevusele.

Or. en

Selgitus
1. "Unforeseen commitments" is a contradictio in terminis: a commitment is a promise for the 

future, and therefore should be programmable.
2. The transition from humanitarian aid to development aid (LRRD) is specific to the 

Humanitarian Aid Instrument (not currently under revision) and – mainly - the DCI, and 
should therefore be dealt with in the DCI (and other relevant instruments) and the 
humanitarian aid instrument, not in the CIR. The word “development” should therefore be 
deleted.

3. Disaster preparedness in areas with permanent or recurring disaster risks should not be 
done under special measures, but under the normal financial programming – it is 
foreseeable and programmable.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 ettenähtud tegevusprogrammid 
ja üksikmeetmed, mille puhul liidu 
rahaline abi ületab 10 miljonit eurot, ning 
erimeetmed, mille puhul liidu rahaline abi 
ületab 30 miljonit eurot, võetakse vastu 
kooskõlas artikli 15 lõikes 3 viidatud 

2. Käesoleva artikli lõikes 1 ja artiklis 3 
ettenähtud tegevusprogrammid, 
üksikmeetmed, erimeetmed ja 
toetusmeetmed, mille puhul liidu rahaline 
abi ületab 10 miljonit eurot, võetakse vastu 
kooskõlas artikli 15 lõikes 3 viidatud 
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kontrollimenetlusega. kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off sum of EUR 10 million 
was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üksik-, eri- ja toetusmeetmed, mille puhul 
liidu rahaline abi ei ületa 10 miljonit 
eurot, võetakse vastu kooskõlas artikli 15 
lõikes 2 viidatud nõuandemenetlusega.

Or. en

Selgitus

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off sum of EUR 10 million 
was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellist menetlust ei nõuta allapoole eespool 
nimetatud künnist jäävate 

Sellist menetlust ei nõuta allapoole eespool 
nimetatud künnist jäävate mitteoluliste 
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tegevusprogrammide ja meetmete ega 
nende mitteoluliste muudatuste puhul. 
Mitteolulised muudatused on tehnilised 
kohandamised, näiteks rakendusaja 
pikendamine, assigneeringute 
ümberjaotamine prognoositud eelarve 
piires või eelarve suurendamine või 
vähendamine vähem kui 20 % võrra 
võrreldes esialgse eelarvega, tingimusel et 
sellised muudatused ei mõjuta 
märkimisväärselt esialgse 
tegevusprogrammi või meetme eesmärke. 
Sellisel juhul teavitatakse Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu 
tegevusprogrammidest ja meetmetest ning 
nende mitteolulistest muudatustest ühe 
kuu jooksul alates nende vastuvõtmisest.

muudatuste puhul tegevusprogrammidele 
ja meetmetele. Mitteolulised muudatused 
on tehnilised kohandamised, näiteks 
rakendusaja pikendamine, assigneeringute 
ümberjaotamine prognoositud eelarve 
piires või eelarve suurendamine või 
vähendamine vähem kui 20% võrra 
võrreldes esialgse eelarvega, tingimusel et 
sellised muudatused ei mõjuta 
märkimisväärselt esialgse 
tegevusprogrammi või meetme eesmärke. 
Sellisel juhul teavitatakse Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu 
tegevusprogrammidest ja meetmetest ning 
nende mitteolulistest muudatustest kahe 
nädala jooksul alates nende 
vastuvõtmisest.

Or. en

Selgitus

Komisjonile pakutava maksimaalse paindlikkuse kompensatsiooniks peaks kaasseadusandjaid 
käesoleva lõike kasutamisest kiiresti teavitama (muu hulgas selleks, et seadusandjal oleks 
piisavalt infot, et oma valijaid teavitada). 

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Nõuetekohaselt põhjendatud tungiva 
kiireloomulisuse tõttu, nagu kriisi-,
kriisijärgse või ebakindla olukorra või 
sellise olukorra puhul, mis ohustab 
demokraatiat, õigusriiki, inimõigusi või 
põhivabadusi, võib komisjon vastu võtta 
viivitamata kohaldatavad rakendusaktid, 
sealhulgas kehtivate tegevusprogrammide 
ja meetmete muudatused kooskõlas 
artikli 15 lõikes 4 viidatud menetlusega.

3. Nõuetekohaselt põhjendatud tungiva 
kiireloomulisuse tõttu, nagu sõjaline,
institutsionaalne või humanitaarkriis, või 
sellise olukorra puhul, mis ohustab 
demokraatiat, õigusriiki, inimõigusi või 
põhivabadusi, võib komisjon vastu võtta 
viivitamata kohaldatavad rakendusaktid, 
sealhulgas kehtivate tegevusprogrammide 
ja meetmete muudatused kooskõlas 
artikli 15 lõikes 4 viidatud menetlusega. 
Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti 
oma otsusest 24 tunni jooksul pärast 
rakendusakti vastuvõtmist.
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Or. en

Selgitus
1. There is a risk that, if the field of application of this paragraph is not unambiguously 

defined, it may supersede previous measures and “non-emergency” implementing acts 
without any possibility for EP to redress the situation if needed, certainly if - as the 
Commission proposes - the application of these measures can extend until the expiry date 
of the Regulation.

2. "Crises" is too vague and needs to be defined.
3. "Post crisis and fragility situations" are rather permanent situations and not urgencies or 

emergencies.
4. In return for maximum flexibility for the Commission, the co-legislators should receive 

immediate notification when this paragraph is activated (also for the purpose of 
communicating in an informed way with their constituencies).

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Keskkonnatundlike projektide puhul, 
eelkõige uute suurte infrastruktuuride 
puhul viiakse projekti tasandil läbi 
asjakohane keskkonnaalane sõelumine, 
sealhulgas seoses kliimamuutuse ja 
bioloogilise mitmekesisuse alase mõjuga, 
ning vajaduse korral keskkonnamõju 
hindamine. Kui see on asjakohane, 
kasutatakse valdkondlike programmide 
rakendamisel keskkonnamõju strateegilist 
hindamist. Tagada tuleb huvitatud 
sidusrühmade kaasamine keskkonnamõju 
hindamisse ja avalikkuse juurdepääs selle 
tulemustele.

4. Keskkonnatundlike projektide puhul, 
eelkõige uute infrastruktuuride puhul 
viiakse projekti tasandil läbi asjakohane 
keskkonnaalane sõelumine, sealhulgas 
seoses kliimamuutuse ja bioloogilise 
mitmekesisuse alase mõjuga, ning vajaduse 
korral keskkonnamõju hindamine. Kui see 
on asjakohane, kasutatakse valdkondlike 
programmide rakendamisel 
keskkonnamõju strateegilist hindamist. 
Tagada tuleb huvitatud sidusrühmade 
kaasamine keskkonnamõju hindamisse ja 
avalikkuse juurdepääs selle tulemustele. 
Mõjuhinnangud tuleb koostada ka 
projekti tasandil, et projektide koostamisel 
ja valiku menetluses järgitaks tõhusalt 
poliitikavaldkondade arengusidususe ja 
abi tõhususe põhimõtteid.

Or. en
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Selgitus

1. Sõna „suured” oleks soovitatav välja jätta, sest see muutis teksti vähem objektiivseks.

2. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 208 kohustab liitu võtma arengukoostöö 
eesmärke arvesse muu sellise poliitika puhul, mida ta rakendab ja mis tõenäoliselt mõjutab 
arengumaid.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu rahalistest vahenditest võib katta 
rahastamisvahendite rakendamise ja nende 
eesmärkide saavutamise kulud, sealhulgas 
kulutused selliseks rakendamiseks otseselt 
vajaliku ettevalmistamise, järelmeetmete, 
järelevalve, auditi ja hindamisega seotud 
haldustoele, samuti liidu delegatsioonide 
kulud rahastamisvahendite alusel 
rahastatavate tegevuste haldamiseks 
vajalikule haldustoele.

1. Liidu rahalistest vahenditest võib katta 
rahastamisvahendite rakendamise ja nende 
eesmärkide saavutamise kulud, see 
tähendab kulutused selliseks 
rakendamiseks otseselt vajaliku 
ettevalmistamise, järelmeetmete, 
järelevalve, auditi ja hindamisega seotud 
haldustoele, samuti liidu delegatsioonide 
kulud rahastamisvahendite alusel 
rahastatavate tegevuste haldamiseks 
vajalikule haldustoele.

Or. en

Selgitus

Kuigi komisjonile tuleb anda piisav paindlikkus kohandamaks rakendustegevust muutuvatele 
oludele, tuleb vältida talle täiesti subjektiivse kaalutlusõiguse andmist. Seetõttu tuleks 
võimaluse piirides vältida väljendeid nagu „muu hulgas,” „sealhulgas” jne.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tingimusel et punktides a, b ja c 
loetletud tegevused on seotud meetme 
kaudu rakendatud kohaldatava 
rahastamisvahendi üldeesmärkidega, võib 

2. Tingimusel et punktides a, b ja c 
loetletud tegevused on seotud meetme 
kaudu rakendatud kohaldatava 
rahastamisvahendi erieesmärkidega, võib 
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liidu rahastamine hõlmata järgmist: liidu rahastamine hõlmata järgmist:

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et rahastust kasutatakse nii palju kui võimalik iga rahastamisvahendi konkreetsete 
eesmärkide saavutamiseks, tuleb piirata iga rahastamisvahendi „lisategevuste” arvu. Seda 
aitab saavutada abikõlblikkuse piiritlemist rahastamisvahendi erieesmärkidega.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toetusmeetmeid võib rahastada ka 
väljaspool mitmeaastaste 
sihtprogrammide reguleerimisala. 
Vajaduse korral võtab komisjon 
toetusmeetmed vastu kooskõlas artikli 15 
lõikes 2 viidatud nõuandemenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selle sättega antaks komisjonile liigne kaalutlusõigus ja kahjustataks kõigi rahastamist 
puudutavate eeskirjade ja nõuete kohaldamist.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu rahalist abi võib muu hulgas anda 
finantsmäärusega ettenähtud järgmist liiki 
rahastamise teel:

1. Liidu rahalist abi võib anda 
finantsmäärusega ettenähtud järgmist liiki 
rahastamise teel:

Or. en
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Selgitus

Kuigi komisjonile tuleb anda piisav paindlikkus kohandamaks rakendustegevust muutuvatele 
oludele, tuleb vältida talle täiesti subjektiivse kaalutlusõiguse andmist. Seetõttu tuleks 
võimaluse piirides vältida väljendeid nagu „muu hulgas”, „sealhulgas” jne.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) maksed komisjoni loodud 
sihtfondidesse;

d) maksed komisjoni loodud 
sihtfondidesse, tingimusel et konkreetse 
rahastamisvahendi eraldisi kasutatakse 
ainult selle vahendi eesmärkide 
saavutamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas finantsmäärusega võib liidu 
rahalist abi anda ka toetusena 
rahvusvahelistele, piirkondlikele või 
riiklikele fondidele, näiteks fondidele, 
mille on loonud või mida haldavad 
Euroopa Investeerimispank, 
rahvusvahelised organisatsioonid, 
liikmesriigid või partnerriigid ja -
piirkonnad, et suurendada mitme rahastaja 
poolset ühisrahastamist, või mille on 
rajanud üks või mitu rahastajat projektide 
ühiseks rakendamiseks.

Kooskõlas finantsmäärusega võib liidu 
rahalist abi anda ka toetusena 
rahvusvahelistele, piirkondlikele või 
riiklikele fondidele, näiteks fondidele, 
mille on loonud või mida haldavad 
Euroopa Investeerimispank, 
rahvusvahelised organisatsioonid, 
liikmesriigid või partnerriigid ja -
piirkonnad, et suurendada mitme rahastaja 
poolset ühisrahastamist, või mille on 
rajanud üks või mitu rahastajat projektide 
ühiseks rakendamiseks. ELiga mitteseotud 
rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide 
osalemine ELi rahastatavates 
investeerimisvahendites, näiteks laenude 
ja toetuste kombineerimismehhanismides, 
saab toimuda ainult juhul, kui nad 
aktsepteerivad ELi standardeid ja 
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poliitikat ning ELi 
finantsinstitutsioonidele avatakse 
juurdepääs nimetatud institutsioonide 
osanike fondidele.

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktis c kirjeldatud ja kooskõlas 
finantsmääruse artikliga […] eraldatavat 
eelarvetoetuse vormis rahalist abi tohib 
anda ainult mõõdetavate eesmärkide ja 
tulemusnäidikute alusel; kui partnerriigi 
avaliku sektori kulutuste haldamine on 
piisavalt läbipaistev, usaldusväärne ja 
tõhus ning kui partnerriik on kehtestanud 
korralikult sõnastatud sektoripõhise või 
makromajanduspoliitika, millele tema 
peamised doonorriigid, sh nende 
osalemise korral rahvusvahelised 
finantsinstitutsioonid, on andnud 
positiivse hinnangu. Enne iga 
rahastamisotsuse vastuvõtmist peab 
komisjon taotlema partnerriikide 
valitsustelt tagatisi, et nad hakkavad 
edendama või lubavad ELil edendada 
jõupingutusi riikliku parlamentaarse ja 
audiitorkontrolli võimekuse 
suurendamiseks, sh avalikkuse 
juurdepääsu parandamiseks teabele.

Or. en

Selgitus

Praeguses arengukoostöö rahastamisvahendis ja Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrumendis juba sisalduvad „…kui riigi juhtkond” tüüpi sätted „... peaksid 
määratlema eelarvetoetuse tingimuslikkuse samamoodi nagu praegustes 
rahastamisvahendites. Sellised sätted on kooskõlas ka lõikega 14 välisasjade nõukogu 14. mai 
järeldustes tulevase lähenemise kohta Euroopa Liidu poolt kolmandatele riikidele antavale 
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eelarveabile ning sisalduvad samuti parlamendi eelarvekomisjoni raporti projektis 
finantsmääruse läbivaatamise kohta, kuid ei sisaldu praeguses finantsmääruses. Seega tuleks 
nad lisada ühisesse rakendusmäärusse.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu finantsabi osutamine kõigil lõikes 1 
määratletud viisidel on seotud abisaaja 
võetud kohustustega täita liidu abi 
nähtavuse tagamise nõudeid. Komisjon 
peab need miinimumnõuded kehtestama 
tihedas koostöös abisaajatega ning nende 
järgimist tuleb kontrollida.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 ning artikli 6 lõikes 1 viidatud 
rahastamisliikide ning lõikes 3 viidatud 
rakendusmeetodite valimisel lähtutakse 
sellest, kas nende kaudu on võimalik täita 
meetme eesmärke, võttes muu hulgas
arvesse kontrollimisega seotud kulusid, 
halduskoormust ja prognoositud 
mittevastavuste riski. Toetuste puhul 
kaalutakse selle raames ühekordsete 
maksete, kindlasummaliste maksete ja 
ühikukulude astmestiku kasutamist.

4. Lõikes 1 ning artikli 6 lõikes 1 viidatud 
rahastamisliikide ning lõikes 3 viidatud 
rakendusmeetodite valimisel lähtutakse 
sellest, kas nende kaudu on võimalik täita 
meetme eesmärke, võttes arvesse 
kontrollimisega seotud kulusid, 
halduskoormust ja prognoositud 
mittevastavuste riski. Toetuste puhul 
kaalutakse selle raames ühekordsete 
maksete, kindlasummaliste maksete ja 
ühikukulude astmestiku kasutamist.

Or. en

Selgitus

Kuigi komisjonile tuleb anda piisav paindlikkus kohandamaks rakendustegevust muutuvatele 
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oludele, tuleb vältida talle täiesti subjektiivse kaalutlusõiguse andmist. Seetõttu tuleks 
võimaluse piirides vältida väljendeid nagu „muu hulgas,” „sealhulgas” jne.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõikes 1 või artikli 6 lõikes 1 viidatud 
rahastamisliike kasutades võib liidu ja tema 
partnerite koostöö toimuda muu hulgas
järgmises vormis:

6. Lõikes 1 või artikli 6 lõikes 1 viidatud 
rahastamisliike kasutades võib liidu ja tema 
partnerite koostöö toimuda järgmises 
vormis:

Or. en

Selgitus

Kuigi komisjonile tuleb anda piisav paindlikkus kohandamaks rakendustegevust muutuvatele
oludele, tuleb vältida talle täiesti subjektiivse kaalutlusõiguse andmist. Seetõttu tuleks 
võimaluse piirides vältida väljendeid nagu „muu hulgas,” „sealhulgas” jne.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõik käesoleva määruse raames 
rahastatavate hankelepingute või 
toetuslepingute alusel ostetud tooted ja 
kaubad pärinevad mõnest 
rahastamiskõlblikust riigist. Kui on lubatud 
kasutada konkureerivat läbirääkimistega 
menetlust, siis võivad need aga pärineda 
mis tahes riigist. Käesoleva määruse 
kohaldamisel on mõiste „päritolu” 
määratletud liidu asjaomastes tollialastes 
õigusaktides päritolureeglite kohta.

4. Kõik käesoleva määruse raames 
rahastatavate hankelepingute või 
toetuslepingute alusel ostetud tooted ja 
kaubad, sealhulgas OECD arenguabi 
komitee heade hanketavade alla käivad 
asjad, tööd ja teenused, pärinevad mõnest 
rahastamiskõlblikust riigist. Kui nimetatud 
abi saab arenguabi komitee OECD 
ametliku arenguabi saajate nimekirjas 
olev riik, tuleks esimese valikuna eelistada 
riigipõhist hankesüsteemi. Kui on lubatud 
kasutada konkureerivat läbirääkimistega 
menetlust, siis võivad need aga pärineda 
mis tahes riigist. Käesoleva määruse 
kohaldamisel on mõiste „päritolu” 
määratletud liidu asjaomastes tollialastes 
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õigusaktides päritolureeglite kohta.

Or. en

Selgitus

Eesmärgiks on viia lepingute hange ja sõlmimine kooskõlla OECD arenguabi komitee 
soovitustega aastatest 2001 ja 2008 vähim arenenud riikidele ja suure võlakoormusega 
vaestele riikidele sidumata abi andmise kohta.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui finantsmäärusega on ette nähtud 
kaalutlusõigus töövõtja valikul, peetakse 
vajaduse korral esmatähtsaks kohalike ja 
piirkondlike hangete korraldamist.

6. Kui finantsmäärusega on ette nähtud 
kaalutlusõigus töövõtja valikul, peetakse 
esmatähtsaks kohalike ja piirkondlike 
hangete korraldamist.

Or. en

Selgitus

Eesmärgiks on viia lepingute hange ja sõlmimine kooskõlla OECD arenguabi komitee 
soovitustega aastatest 2001 ja 2008 vähim arenenud riikidele ja suure võlakoormusega 
vaestele riikidele sidumata abi andmise kohta.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Erandina kõikidest muudest 
eeskirjadest võib käesoleva jaotise 
kohaselt kindlaksmääratud 
rahastamiskõlblikkust piirata taotlejate 
kodakondsuse, asukoha või olemuse 
põhjal, kui seda nõuavad meetme laad ja 
eesmärgid ning see on vajalik meetme 
tõhusaks rakendamiseks. Sellised 
piirangud võivad kehtida eelkõige 
hankemenetluses osalemise kohta 

7. Erakorralistel ja nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võib käesoleva 
jaotise kohaselt kindlaksmääratud 
rahastamiskõlblikkust piirata taotlejate 
kodakondsuse, asukoha või olemuse 
põhjal, kui seda nõuavad meetme eripära 
ja erieesmärgid ning see on vajalik 
meetme tõhusaks rakendamiseks.
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piiriülese koostöö meetmete puhul.

Or. en

Selgitus

Et viia lepingute hange ja sõlmimine kooskõlla OECD arenguabi komitee soovitustega 
aastatest 2001 ja 2008 vähim arenenud riikidele ja suure võlakoormusega vaestele riikidele 
sidumata abi andmise kohta, peaksid erandid olema erakorralised ja nii harvad kui võimalik.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni arenguabikomitee
(edaspidi „OECD arenguabi komitee”) 
kindlaksmääratud arengumaad ja 
territooriumid, mis ei kuulu G20 riikide 
hulka, ning nõukogu 27. novembri 2001. 
aasta otsuse 2001/822/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvad ülemeremaad 
ja -territooriumid;

c) Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni arenguabi komitee
(edaspidi „OECD arenguabi komitee”) 
poolt avaldatud ametliku arenguabi 
saajate nimekirjas olevad arengumaad ja 
territooriumid ning nõukogu 27. novembri 
2001. aasta otsuse 2001/822/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvad ülemeremaad 
ja -territooriumid;

Or. en

Selgitus

Excluding developing country G20 members would be incompatible with the DAC 
Recommendation on Untying and the DAC definition of untying, which requires procurement 
to be open to all OECD countries and substantially all developing countries (where the word 
"substantially" is there essentially to permit the exclusion of certain countries under a UN 
embargo). This would make EU ODA to the LDCs/HIPCs tied, and would imply that the EU 
is derogating unilaterally from earlier agreements made in the multilateral framework of the 
OECD-DAC of which the Commission is a full member. It would also not be compatible with 
Accra and Busan commitments, especially the latter, made only recently in a "Global 
Partnership for Development".
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) G20 riikide hulka kuuluvad OECD 
arenguabi komitee kindlaksmääratud 
arengumaad, ning muud riigid ja 
territooriumid, kui nad saavad käesoleva 
artikliga hõlmatud vahendite alusel abi 
liidu rahastatavatest meetmetest;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Excluding developing country G20 members would be incompatible with the DAC 
Recommendation on Untying and the DAC definition of untying, which requires procurement 
to be open to all OECD countries and substantially all developing countries (where the word 
"substantially" is there essentially to permit the exclusion of certain countries under a UN 
embargo). This would make EU ODA to the LDCs/HIPCs tied, and would imply that the EU 
is derogating unilaterally from earlier agreements made in the multilateral framework of the 
OECD-DAC of which the Commission is a full member. It would also not be compatible with 
Accra and Busan commitments, especially the latter, made only recently in a "Global 
Partnership for Development".

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) OECD arenguabi komitee liikmesriigid 
lepingute puhul, mida rakendatakse mõnes 
OECD arenguabi komitee 
kindlaksmääratud vähim arenenud riigis.

(f) OECD liikmesriigid lepingute puhul, 
mida rakendatakse mõnes OECD 
arenguabi komitee poolt avaldatavas 
ametliku arenguabi saajate nimekirjas 
olevas vähim arenenud või suure 
võlakoormaga vaeses riigis.

Or. en

Selgitus

Eesmärgiks on viia lepingute hanke ja sõlmimise eeskirjad kooskõlla arenguabi komitee 2001. 
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ja 2008. aasta soovitustega vähim arenenud riikidele ja suure võlakoormaga vaestele 
riikidele antava ametliku arenguabi lahtisidumise kohta: soovitustega kooskõla 
saavutamiseks peab käesolev säte käsitlema OECD (mitte OECD arenguabi komitee) 
liikmesriike, sest OECD arenguabi komitee sidumata abi definitsioon viitab kõigile OECD 
liikmesriikidele (mitte ainult arenguabi komitee liikmetele – mitte kõik OECD liikmed ei kuulu 
arenguabi komiteesse). Tagamaks kooskõla soovitusega, peaks säte reguleerima ka suure 
võlakoormaga vaestes riikides rakendatavaid lepinguid.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) sellistel riikidel on abisaajate 
naaberriikidega traditsioonilised 
majandus-, kaubandus- või geograafilised 
sidemed või

a) sellistel riikidel on abisaajate 
naaberriikide või piirkondadega 
traditsioonilised majandus-, kaubandus-
või geograafilised sidemed või

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kontrollib ja vaatab oma 
meetmed korrapäraselt üle ning hindab 
valdkondliku poliitika ja meetmete 
rakendamise tulemusi ja programmitöö 
tõhusust, kasutades selleks vajaduse korral 
sõltumatut välishindamist, et teha kindlaks, 
kas eesmärgid on saavutatud, ning 
võimaldada sõnastada soovitusi edasise 
tegevuse parandamiseks.

1. Komisjon kontrollib ja vaatab oma 
meetmed korrapäraselt üle ning hindab 

valdkondliku poliitika ja meetmete 
rakendamise tulemusi ja programmitöö 

tõhusust, kasutades selleks vajaduse korral 
sõltumatut välishindamist, et teha kindlaks, 

kas eesmärgid on saavutatud, ning 
võimaldada sõnastada soovitusi edasise 

tegevuse parandamiseks. Vastavate 
hindamiste aluseks peavad olema 

eelnevalt määratletud, selged, läbipaistvad 
ja mõõdetavad näidikud. Euroopa 

Parlamendi või nõukogu ettepanekuid 
sõltumatute välishindamiste läbiviimiseks 

võetakse nõuetekohaselt arvesse.
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Or. en

Selgitus

Lause, mis algab fraasiga „Euroopa Parlamendi või nõukogu ettepanekuid…” sisaldub juba 
praeguses arengukoostöö rahastamisvahendi määruses (artikkel 33 „Hindamine”).

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon saadab teavitamise eesmärgil 
oma hindamisaruanded Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Liikmesriigid 
võivad taotleda konkreetsete hindamiste 
arutamist artiklis 15 nimetatud komiteedes. 
Arutelude tulemusi võetakse arvesse 
programmide kavandamisel ja vahendite 
eraldamisel.

2. Komisjon saadab oma hindamisaruanded 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 
Euroopa Parlament ja liikmesriigid 
võivad taotleda konkreetsete hindamiste 
arutamist artiklis 15 nimetatud komiteedes. 
Arutelude tulemusi võetakse arvesse 
programmide kavandamisel ja vahendite 
eraldamisel.

Or. en

Selgitus

Kuigi Euroopa Parlament ei ole korralduskomiteede liige, peaks tal olema õigus 
hindamisaruanne nimetatud komiteedele tagasi saata.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon kaasab käesoleva määruse 
alusel antava liidu abi hindamise etappi 
sobilikus ulatuses kõik asjaomased 
sidusrühmad.

3. Komisjon kaasab käesoleva määruse 
alusel antava liidu abi hindamise etappi
kõik asjaomased sidusrühmad, sh 
valitsusvälised osalejad ja kohalikud 
omavalitsused.

Or. en
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Selgitus

Valitsusväliste osalejate ja kohalike omavalitsuste kaasamine on juba sätestatud praeguses 
arengukoostöö rahastamisvahendi määruses (Artikkel 33 „Hindamine”).

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kahe aasta järel esitatav aruanne 
sisaldab teavet eelmisel aastal rahastatud 
meetmete, kontrollimise ja hindamise 
tulemuste ning asjaomaste partnerite 
kaasamise kohta, samuti eelarveliste 
kulukohustuste ja maksete assigneeringute 
täitmise kohta. Selles hinnatakse liidu 
rahalise abi tulemusi, kasutades võimaluse 
korral konkreetseid ja mõõdetavaid 
näitajaid abi rolli kohta 
rahastamisvahendite eesmärkide 
saavutamisel.

2. Kahe aasta järel esitatav aruanne 
sisaldab teavet eelmisel aastal rahastatud 
meetmete, kontrollimise ja hindamise 
tulemuste ning kõigi asjaomaste partnerite 
kaasamise kohta, samuti eelarveliste 
kulukohustuste ja maksete assigneeringute 
täitmise kohta. Selles hinnatakse iga 
rahastamisvahendi eesmärkide 
saavutamise seisukohalt kõigi ELi 
eelarvest rahastatavate vahendite 
täiendavust ja nendevahelist sünergiat 
ning eelnevalt määratletud selgete, 
läbipaistvate ja mõõdetavate näidikute 
alusel liidu rahalise abi tulemusi.
Arengukoostöö rahastamisvahendi ning 
kõigi kliimamuutustega seotud meetmete 
puhul tuuakse aruandes ka selgelt välja 
erasektori kaudu võimendatud vahendite 
võimendusefekt, nende panus vaesuse 
vähendamisse ning abi tõhususe 
põhimõtete täitmine või kliimamuutustega 
seotud rahastamise puhul nende kooskõla 
ÜRO kliimamuutuste raamkonverentsi 
prioriteetsete alade ja kohustustega.

Or. en
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Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastamisvahendite raames eraldatud 
rahaliste vahendite suhtes kohaldatakse 
OECD metoodikal põhinevat iga-aastast 
jälgimissüsteemi (nn Rio markerid), mis on 
integreeritud ELi programmide 
tulemusjuhtimise olemasolevatesse 
meetoditesse, et kvantifitseerida 
hindamistes ja kahe aasta aruannetes 
kliimameetmete ja bioloogilise 
mitmekesisusega seotud kulutused artikli 2 
lõikes 1 viidatud tegevusprogrammide, 
üksikmeetmete ja erimeetmete tasandil. 
Igal aastal hinnatakse kliimameetmete ja 
bioloogilise mitmekesisusega seotud 
kogukulutusi vastu võetud 
sihtprogrammide põhjal.

Rahastamisvahendite raames eraldatud 
rahaliste vahendite suhtes kohaldatakse 
OECD metoodikal põhinevat iga-aastast 
jälgimissüsteemi (nn Rio markerid), mis on 
integreeritud ELi programmide 
tulemusjuhtimise olemasolevatesse 
meetoditesse, et kvantifitseerida 
hindamistes ja kahe aasta aruannetes 
kliimameetmete ja bioloogilise 
mitmekesisusega seotud kulutused artikli 2 
lõikes 1 viidatud tegevusprogrammide, 
üksikmeetmete ja erimeetmete tasandil. 
Igal aastal hinnatakse vastu võetud 
strateegiliste programmdokumentide 
põhjal kliimameetmete ja bioloogilise 
mitmekesisusega seotud kogukulutusi ning 
eraldi liidu rahvusvaheliste kohustuste 
raames arengumaadele eraldatud ja 
eraldatavat rahastust kliimamuutuste 
leevendamiseks ja nendega 
kohandumiseks.

Or. en

Selgitus

Eritletud andmeid kliimamuutustega seotud rahastamise kohta on vaja, et kaasseadusandjad 
saaksid kontrollida ELi poolt 2009. aastal COP15 kliimakonverentsil Kopenhaagenis võetud 
kohustust eraldada „uusi ja täiendavaid ressursse” kliimamuutustega kohandumiseks ja 
nende leevendamiseks arengumaades.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Euroopa Investeerimispanga esindaja 
osaleb komitees vaatlejana panka 
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puudutavates küsimustes.

Or. en

Selgitus

See säte sisaldub enamikus praegustest rahastamisvahendite määrustest.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastuvõetud otsus kehtib vastuvõetud või 
muudetud dokumendi, tegevusprogrammi
või meetme kehtivusaja jooksul.

Vastuvõetud otsus kehtib vastuvõetud või 
muudetud dokumendis, 
tegevusprogrammis või meetmes
sätestatud kehtivusaja jooksul, kuid mitte 
kauem kui kuus kuud alates 
vastuvõtmisest.

Or. en

Selgitus

This procedure is proposed by the Commission only for "immediately applicable 
implementing acts, including amendments to existing action programmes and measures" in 
cases of emergency. The procedure is the examination procedure, but with an exception 
which gives Commission the power to “adopt an implementing act which shall apply 
immediately, without its prior submission to a committee, and shall remain in force for a 
period not exceeding 6 months unless the basic act provides otherwise”. Extending this period 
to the duration of the document (which could be the duration of the Regulation itself) would 
amount to giving the Commission a blank check, without any possibility for the European 
Parliament to alter or revoke the decision and with hardly any possibility of exercising 
scrutiny over it.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastamisvahendite läbivaatamine ja 
hindamine

Rahastamisvahendite vaheläbivaatus ja 
hindamine
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Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon koostab hiljemalt 
31. detsembriks 2017 iga 
rahastamisvahendi eesmärkide saavutamist 
käsitleva aruande, tuginedes tulemus- ja 
mõjunäitajatele, millega mõõdetakse 
vahendite kasutamise tõhusust ja 
rahastamisvahendite Euroopa lisaväärtust, 
et teha otsus rahastamisvahendite alusel 
rakendatavate meetmeliikide uuendamise, 
muutmise või peatamise kohta. Peale selle 
käsitletakse aruandes ka lihtsustamise 
võimalusi, sisemist ja välist ühtsust, 
kõikide eesmärkide jätkuvat asjakohasust
ning meetmete osatähtsust liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvuga seotud prioriteetide 
rakendamisel. Aruandes võetakse arvesse 
kõiki rahastamisvahendite pikaajalise mõju 
hindamise järeldusi ja tulemusi.

1. Komisjon esitab hiljemalt 
31. märtsiks 2017 Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule kõigi rahastamisvahendite 
ja käesoleva määruse rakendamist 
esimese kolme aasta jooksul ja iga 
rahastamisvahendi eesmärkide saavutamist 
käsitleva aruande, tuginedes tulemus- ja 
mõjunäitajatele, millega mõõdetakse 
vahendite kasutamise tõhusust ja 
rahastamisvahendite lisaväärtust, et teha 
otsus rahastamisvahendite alusel 
rakendatavate meetmeliikide uuendamise, 
muutmise või peatamise kohta Peale selle 
käsitletakse aruandes ka lihtsustamise 
võimalusi, sisemist ja välist ühtsust, sh 
poliitikavaldkondade arengusidusust, 
ning kõikide eesmärkide jätkuvat 
asjakohasust. Aruandes võetakse arvesse 
kõiki rahastamisvahendite pikaajalise mõju 
hindamise järeldusi ja tulemusi.

Or. en

Selgitus
1. The sentence “the Commission shall submit ...” is already present in the current DCI 

(Article 40: “Review”)
2. What should be assessed is not only “European added value”, but also added value 

towards the achievement of the objectives of the instruments themselves.
3. The sentence “contribution to the EU priorities for smart, sustainable and inclusive 

growth” should be deleted – it is not relevant for all instruments in the area of external 
action (e.g. DCI, IfS, EIDHR) and should therefore be included in the specific Instruments, 
where relevant.

4. The obligation for Policy Coherence for Development of all EU actions is contained in 
Article 208 TFEU.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 
2014.

Seda kohaldatakse 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020.

Or. en

Selgitus

Tuleks lisada uue määruse kehtivusaeg. See peaks langema kokku uue mitmeaastase 
finantsraamistiku kehtivusega.


