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Muudatusettepanek 30
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Arvestades, et nõukogu 17. juuli 
2006. aasta määrus (EÜ) nr 1085/2006 
(millega luuakse ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend (IPA))4 kaotab kehtivuse 
31. detsembril 2013, ja selleks, et tõhustada 
liidu välistegevust, tuleks välisabi 
kavandamise ja andmise raamistik 
perioodiks 2014−2020 säilitada. Liidu 
laienemispoliitikat tuleks jätkuvalt toetada 
konkreetse rahastamisvahendiga. Seetõttu
tuleks ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendit (IPA) uuendada.

(2) Arvestades, et nõukogu 17. juuli 
2006. aasta määrus (EÜ) nr 1085/2006 
(millega luuakse ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend (IPA))4 kaotab kehtivuse 
31. detsembril 2013, ja selleks, et tõhustada 
liidu välistegevust, tuleks välisabi 
kavandamise ja andmise raamistik 
perioodiks 2014−2020 säilitada. Seetõttu 
tuleks ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendit (IPA) uuendada.

Or. it

Muudatusettepanek 31
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Arvestades, et nõukogu 17. juuli 
2006. aasta määrus (EÜ) nr 1085/2006 
(millega luuakse ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend (IPA))4 kaotab kehtivuse
31. detsembril 2013, ja selleks, et tõhustada 
liidu välistegevust, tuleks välisabi 
kavandamise ja andmise raamistik 
perioodiks 2014−2020 säilitada. Liidu 
laienemispoliitikat tuleks jätkuvalt toetada 
konkreetse rahastamisvahendiga. Seetõttu 
tuleks ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendit (IPA) uuendada.

(2) Arvestades, et nõukogu 17. juuli 
2006. aasta määrus (EÜ) nr 1085/2006 
(millega luuakse ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend (IPA))4 kaotab kehtivuse 
31. detsembril 2013, ja selleks, et tõhustada 
liidu välistegevust, tuleks välisabi 
kavandamise ja andmise raamistik 
perioodiks 2014−2020 säilitada. Siinjuures 
tuleks aga võtta arvesse liidu rahalist 
hetkeseisu finants- ja eurokriisi 
tingimustes. Liidu laienemispoliitikat 
tuleks jätkuvalt toetada konkreetse ja 
säästva rahastamisvahendiga. Seetõttu 
tuleks ühinemiseelse abi 
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rahastamisvahendit (IPA) uuendada.

Or. de

Muudatusettepanek 32
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa riik, kes on esitanud liidu 
liikmeks saamise avalduse, saab liikmeks 
üksnes siis, kui on leidnud kinnitust, et ta 
vastab 1993. aasta juunis Kopenhaagenis 
toimunud Euroopa Ülemkogul 
kokkulepitud liikmesuse kriteeriumidele, 
ning tingimusel, et ühinemisega ei 
koormata üle liidu uue liikme 
integreerimise võimet. Kõnealused 
kriteeriumid käsitlevad demokraatiat 
kindlustavate institutsioonide stabiilsust, 
õigusriiki, inimõigusi ning vähemuste 
austamist ja kaitset, majandusarengut, mis 
peab olema piisav, et tulla toime siseturu 
konkurentsijõudude survega, ning võimet 
mitte üksnes kasutada aluslepingute 
järgseid õigusi, vaid täita ka neis sätestatud 
kohustusi.

(4) Euroopa riik, kes on esitanud liidu 
liikmeks saamise avalduse, saab liikmeks 
üksnes siis, kui on leidnud tõestust, et ta 
vastab 1993. aasta juunis Kopenhaagenis 
toimunud Euroopa Ülemkogul 
kokkulepitud liikmesuse kriteeriumidele, 
ning tingimusel, et ühinemisega ei 
koormata üle liidu uue liikme 
integreerimise võimet. Kõnealused 
kriteeriumid käsitlevad demokraatiat 
kindlustavate institutsioonide stabiilsust, 
õigusriiki, inimõigusi ning vähemuste 
austamist ja kaitset, majandusarengut, mis 
peab olema piisav, et tulla toime siseturu 
konkurentsijõudude survega, ning võimet 
mitte üksnes kasutada aluslepingute 
järgseid õigusi, vaid täita ka neis sätestatud 
kohustusi.

Or. it

Muudatusettepanek 33
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa riik, kes on esitanud liidu 
liikmeks saamise avalduse, saab liikmeks 
üksnes siis, kui on leidnud kinnitust, et ta 

(4) Euroopa riik, kes on esitanud liidu 
liikmeks saamise avalduse, saab liikmeks 
üksnes siis, kui on leidnud kinnitust, et ta 
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vastab 1993. aasta juunis Kopenhaagenis 
toimunud Euroopa Ülemkogul 
kokkulepitud liikmesuse kriteeriumidele, 
ning tingimusel, et ühinemisega ei 
koormata üle liidu uue liikme 
integreerimise võimet. Kõnealused 
kriteeriumid käsitlevad demokraatiat 
kindlustavate institutsioonide stabiilsust, 
õigusriiki, inimõigusi ning vähemuste 
austamist ja kaitset, majandusarengut, mis 
peab olema piisav, et tulla toime siseturu 
konkurentsijõudude survega, ning võimet 
mitte üksnes kasutada aluslepingute 
järgseid õigusi, vaid täita ka neis sätestatud 
kohustusi.

vastab 1993. aasta juunis Kopenhaagenis 
toimunud Euroopa Ülemkogul 
kokkulepitud liikmesuse kriteeriumidele, 
ning tingimusel, et ühinemisega ei 
koormata üle liidu uue liikme 
integreerimise võimet. Kõnealused 
kriteeriumid käsitlevad demokraatiat 
kindlustavate institutsioonide stabiilsust, 
õigusriiki, inimõigusi ja 
diskrimineerimiskeeldu ning vähemuste ja 
haavatavate rühmade austamist ja kaitset, 
majandusarengut, mis peab olema piisav, et 
tulla toime siseturu konkurentsijõudude 
survega, ning võimet mitte üksnes kasutada 
aluslepingute järgseid õigusi, vaid täita ka 
neis sätestatud kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Euroopa Ülemkogu on andnud 
kandidaatriigi staatuse Islandile, 
Montenegrole, endisele Jugoslaavia 
Makedoonia vabariigile ja Türgile. 
Ülemkogu on kinnitanud Albaania, 
Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ja ka 
Kosovo5, keda loetakse potentsiaalseteks 
kandidaatriikideks, Euroopa Liiduga 
ühinemise väljavaateid.

(6) Euroopa Ülemkogu on andnud 
kandidaatriigi staatuse Islandile, 
Montenegrole, endisele Jugoslaavia 
Makedoonia vabariigile ja Türgile.

Or. de

Muudatusettepanek 35
Jelko Kacin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6



PE486.211v01-00 6/31 AM\898082ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Euroopa Ülemkogu on andnud 
kandidaatriigi staatuse Islandile, 
Montenegrole, endisele Jugoslaavia 
Makedoonia vabariigile ja Türgile. 
Ülemkogu on kinnitanud Albaania, Bosnia 
ja Hertsegoviina, Serbia ja ka Kosovo5, 
keda loetakse potentsiaalseteks 
kandidaatriikideks, Euroopa Liiduga 
ühinemise väljavaateid.

(6) Euroopa Ülemkogu on andnud 
kandidaatriigi staatuse Islandile, 
Montenegrole, endisele Jugoslaavia 
Makedoonia vabariigile, Türgile ja
Serbiale. Ülemkogu on kinnitanud 
Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina ja ka 
Kosovo5, keda loetakse potentsiaalseteks 
kandidaatriikideks, Euroopa Liiduga 
ühinemise väljavaateid.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva määruse alusel tuleks 
finantsabi anda määruse lisas loetletud 
kandidaatriikidele ja potentsiaalsetele 
kandidaatriikidele (edaspidi 
„abisaajariigid”) nende staatusest 
olenemata.

(7) Käesoleva määruse alusel tuleks 
finantsabi anda määruse lisas loetletud 
kandidaatriikidele. Rahaline abi peaks 
olema kavandatud põhimõttel ,,rohkem 
edusamme – rohkem toetust, vähem 
edusamme – vähem toetust”.

Or. de

Muudatusettepanek 37
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva määruse alusel tuleks
finantsabi anda määruse lisas loetletud 
kandidaatriikidele ja potentsiaalsetele 
kandidaatriikidele (edaspidi 

(7) Käesoleva määruse alusel saab 
finantsabi anda määruse lisas loetletud 
kandidaatriikidele ja potentsiaalsetele 
kandidaatriikidele (edaspidi 
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„abisaajariigid”) nende staatusest 
olenemata.

„abisaajariigid”) nende staatusest 
olenemata.

Or. it

Muudatusettepanek 38
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesoleva määruse alusel tuleks abi 
anda kooskõlas laienemispoliitika 
raamistikuga, mille liit on iga abisaajariigi 
jaoks määratlenud ja mis kajastub 
komisjoni iga-aastases laienemispaketis, 
mis hõlmab eduaruandeid ning 
laienemisstrateegiat, samuti stabiliseerimis-
ja assotsieerimislepingutes ning Euroopa 
või ühinemispartnerlustes. Abi peaks 
peamiselt keskenduma piiratud arvule 
poliitikavaldkondadele, mis aitavad 
abisaajariikidel tugevdada demokraatlikke 
institutsioone ja õigusriiki, reformida 
kohtusüsteemi ja avalikku haldust, austada 
põhiõigusi ning edendada soolist 
võrdõiguslikkust ja 
mittediskrimineerimist. Abi peaks ühtlasi 
süvendama nende riikide majanduslikku ja 
sotsiaalset arengut, mis on aluseks aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
tegevuskavale kooskõlas Euroopa 
2020. aasta strateegiaga ning viima need 
riigid järk-järgult vastavusse Kopenhaageni 
kriteeriumidega. Tugevdada tuleks 
finantsabi ja ühinemiseelse strateegia 
rakendamisel tehtud üldiste edusammude 
vahelist sidusust.

(8) Käesoleva määruse alusel tuleks abi 
anda kooskõlas laienemispoliitika 
raamistikuga, mille liit on iga abisaajariigi 
jaoks määratlenud ja mis kajastub 
komisjoni iga-aastases laienemispaketis, 
mis hõlmab eduaruandeid ning 
laienemisstrateegiat, samuti stabiliseerimis-
ja assotsieerimislepingutes ning Euroopa 
või ühinemispartnerlustes. Abi peaks 
peamiselt keskenduma piiratud arvule 
poliitikavaldkondadele, mis aitavad 
abisaajariikidel tugevdada demokraatlikke 
institutsioone ja õigusriiki, reformida 
kohtusüsteemi ja avalikku haldust, austada 
põhiõigusi ning võidelda ebaseadusliku 
sisserändega ELi. Abi peaks ühtlasi 
süvendama nende riikide majanduslikku ja 
sotsiaalset arengut, mis on aluseks aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
tegevuskavale kooskõlas Euroopa 
2020. aasta strateegiaga ning viima need 
riigid järk-järgult vastavusse Kopenhaageni 
kriteeriumidega. Tugevdada tuleks 
finantsabi ja ühinemiseelse strateegia 
rakendamisel tehtud üldiste edusammude 
vahelist sidusust. Ühinemiseelse strateegia 
ja eelkõige just liidu põhiväärtuste 
rakendamisega kaasnevate püsivate 
probleemide korral tuleb abi uuesti 
struktureerida.

Or. de
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Muudatusettepanek 39
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesoleva määruse alusel tuleks abi 
anda kooskõlas laienemispoliitika 
raamistikuga, mille liit on iga abisaajariigi 
jaoks määratlenud ja mis kajastub 
komisjoni iga-aastases laienemispaketis, 
mis hõlmab eduaruandeid ning 
laienemisstrateegiat, samuti stabiliseerimis-
ja assotsieerimislepingutes ning Euroopa 
või ühinemispartnerlustes. Abi peaks 
peamiselt keskenduma piiratud arvule 
poliitikavaldkondadele, mis aitavad 
abisaajariikidel tugevdada demokraatlikke 
institutsioone ja õigusriiki, reformida 
kohtusüsteemi ja avalikku haldust, austada 
põhiõigusi ning edendada soolist 
võrdõiguslikkust ja mittediskrimineerimist. 
Abi peaks ühtlasi süvendama nende riikide 
majanduslikku ja sotsiaalset arengut, mis 
on aluseks aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu tegevuskavale kooskõlas 
Euroopa 2020. aasta strateegiaga ning 
viima need riigid järk-järgult vastavusse 
Kopenhaageni kriteeriumidega. Tugevdada 
tuleks finantsabi ja ühinemiseelse 
strateegia rakendamisel tehtud üldiste 
edusammude vahelist sidusust.

(8) Käesoleva määruse alusel tuleks abi 
anda kooskõlas laienemispoliitika 
raamistikuga, mille liit on iga abisaajariigi 
jaoks määratlenud ja mis kajastub 
komisjoni iga-aastases laienemispaketis, 
mis hõlmab eduaruandeid ning 
laienemisstrateegiat, samuti stabiliseerimis-
ja assotsieerimislepingutes ning Euroopa 
või ühinemispartnerlustes. Abi peaks 
peamiselt keskenduma piiratud arvule 
poliitikavaldkondadele, mis aitavad 
abisaajariikidel tugevdada demokraatlikke 
institutsioone ja õigusriiki, reformida 
kohtusüsteemi ja avalikku haldust, austada 
põhiõigusi, edendada soolist 
võrdõiguslikkust ja mittediskrimineerimist 
ning rakendada sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse Euroopa raamistikku. Abi 
peaks ühtlasi süvendama nende riikide 
majanduslikku ja sotsiaalset arengut, mis 
on aluseks aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu tegevuskavale kooskõlas 
Euroopa 2020. aasta strateegiaga ning 
viima need riigid järk-järgult vastavusse 
Kopenhaageni kriteeriumidega. Tugevdada 
tuleks finantsabi ja ühinemiseelse 
strateegia rakendamisel tehtud üldiste 
edusammude vahelist sidusust.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Lisaks peavad kandidaatriigid ja 
potentsiaalsed kandidaatriigid olema 
paremini valmis sellisteks üleilmseteks 
probleemideks nagu jätkusuutlik areng ja 
kliimamuutus ning viima oma pingutused 
nende küsimuste lahendamiseks kooskõlla 
ELi pingutustega. Käesoleva määruse 
alusel antav liidu abi peaks ühtlasi aitama 
saavutada eesmärki suurendada liidu 
eelarvest kliimaküsimuste jaoks 
eraldatavate vahendite osakaalu vähemalt 
20 %-ni.

(9) Lisaks peavad kandidaatriigid olema 
paremini valmis selliseks üleilmseks 
probleemiks nagu jätkusuutlik areng ning 
viima oma pingutused probleemi
lahendamiseks kooskõlla ELi pingutustega.

Or. de

Muudatusettepanek 41
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Lisaks peavad kandidaatriigid ja 
potentsiaalsed kandidaatriigid olema 
paremini valmis sellisteks üleilmseteks 
probleemideks nagu jätkusuutlik areng ja 
kliimamuutus ning viima oma pingutused 
nende küsimuste lahendamiseks kooskõlla 
ELi pingutustega. Käesoleva määruse 
alusel antav liidu abi peaks ühtlasi aitama 
saavutada eesmärki suurendada liidu 
eelarvest kliimaküsimuste jaoks 
eraldatavate vahendite osakaalu vähemalt 
20 %-ni.

(9) Lisaks peavad kandidaatriigid ja 
potentsiaalsed kandidaatriigid olema 
paremini valmis sellisteks üleilmseteks 
probleemideks nagu jätkusuutlik areng ja 
kliimamuutus ning viima oma pingutused 
nende küsimuste lahendamiseks kooskõlla 
ELi pingutustega. Tuleb investeerida 
inimressurssidesse, et tagada uued 
oskused ja pädevused. Käesoleva määruse 
alusel antav liidu abi peaks ühtlasi aitama 
saavutada eesmärki suurendada liidu 
eelarvest kliimaküsimuste jaoks 
eraldatavate vahendite osakaalu vähemalt 
20 %-ni.

Or. en
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Muudatusettepanek 42
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Lisaks peavad kandidaatriigid ja 
potentsiaalsed kandidaatriigid olema 
paremini valmis sellisteks üleilmseteks 
probleemideks nagu jätkusuutlik areng ja 
kliimamuutus ning viima oma pingutused 
nende küsimuste lahendamiseks kooskõlla 
ELi pingutustega. Käesoleva määruse 
alusel antav liidu abi peaks ühtlasi aitama 
saavutada eesmärki suurendada liidu 
eelarvest kliimaküsimuste jaoks 
eraldatavate vahendite osakaalu vähemalt 
20 %-ni.

(9) Lisaks peavad kandidaatriigid ja 
potentsiaalsed kandidaatriigid olema 
paremini valmis sellisteks üleilmseteks 
probleemideks nagu jätkusuutlik areng,
kliimamuutus ja sisseränne ning viima 
oma pingutused nende küsimuste 
lahendamiseks kooskõlla ELi pingutustega. 
Käesoleva määruse alusel antav liidu abi 
peaks ühtlasi aitama saavutada eesmärki 
suurendada liidu eelarvest kliimaküsimuste 
jaoks eraldatavate vahendite osakaalu 
vähemalt 20 %-ni.

Or. it

Muudatusettepanek 43
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Komisjon ja liikmesriigid peaksid 
tagama antava abi eeskirjadele vastavuse, 
ühtsuse ja vastastikuse täiendavuse, 
eelkõige korrapäraste konsultatsioonide ja 
sagedase teabevahetuse kaudu abitsükli eri 
etappides.

(10) Komisjon ja liikmesriigid peaksid 
tagama kõikide rahvusvaheliste 
organisatsioonide poolt abisaajariigile
antava abi eeskirjadele vastavuse, ühtsuse 
ja vastastikuse täiendavuse, eelkõige 
korrapäraste konsultatsioonide ja sagedase 
teabevahetuse kaudu abitsükli eri 
etappides.

Or. de

Muudatusettepanek 44
Jutta Steinruck
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ühinemisprotsessi ja käesoleva 
määruse alusel antava finants- ja tehnilise 
abi ühtsuse tagamiseks ning ühinemise 
tegevuskava eesmärkide saavutamiseks 
peaks komisjon kehtestama ühinemiseelse 
abi rahastamisvahendi kasutamise ühise 
strateegilise raamistiku. Kõnealuses 
raamistikus tuleks muu hulgas määratleda 
loetelu põhimeetmetest, mida võib 
käesoleva määruse alusel toetada, ja 
vahendite eraldamise kriteeriumid. Ühine 
strateegiline raamistik peaks moodustama 
üht või mitut riiki hõlmavate 
strateegiadokumentide võrdlusraamistiku.

(11) Ühinemisprotsessi ja käesoleva 
määruse alusel antava finants- ja tehnilise 
abi ühtsuse tagamiseks ning ühinemise 
tegevuskava eesmärkide saavutamiseks 
peaks komisjon kehtestama ühinemiseelse 
abi rahastamisvahendi kasutamise ühise 
strateegilise raamistiku. Komisjon võiks 
seejuures taotleda abi ELi ametitelt ja 
teistelt asjaomastelt institutsioonidelt. 
Kõnealuses raamistikus tuleks muu hulgas 
määratleda loetelu põhimeetmetest, mida 
võib käesoleva määruse alusel toetada, ja 
vahendite eraldamise kriteeriumid. Ühine 
strateegiline raamistik peaks moodustama 
üht või mitut riiki hõlmavate 
strateegiadokumentide võrdlusraamistiku.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Abi eesmärgid tuleks määratleda üht 
või mitut riiki hõlmavates suunavates 
strateegiadokumentides, mille komisjon 
kehtestab liidu mitmeaastase 
finantsraamistiku kestuse ajaks 
partnerluses abisaajariikidega, lähtudes 
nende konkreetsetest vajadustest ja 
laienemise tegevuskavast. 
Strateegiadokumentides tuleks kindlaks 
määrata abi poliitikavaldkonnad ja ilma, et 
see piiraks eelarvepädevate institutsioonide 
õigusi, kehtestada vahendite soovituslik 
jaotus poliitikavaldkondade kaupa aastate 

(12) Abi eesmärgid tuleks määratleda üht 
või mitut riiki hõlmavates suunavates 
strateegiadokumentides, mille komisjon 
kehtestab liidu mitmeaastase 
finantsraamistiku kestuse ajaks 
partnerluses abisaajariikidega, lähtudes 
nende konkreetsetest vajadustest ja 
laienemise tegevuskavast. 
Strateegiadokumentides tuleks kindlaks 
määrata abi poliitikavaldkonnad ja ilma, et 
see piiraks eelarvepädevate institutsioonide 
õigusi, kehtestada vahendite soovituslik 
jaotus poliitikavaldkondade kaupa aastate 
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lõikes, sealhulgas hinnangulised kliimaga 
seotud kulud. Selleks et vastata tekkivatele 
vajadustele ja stimuleerida tulemuslikkust, 
tuleks ette näha piisav paindlikkus. 
Strateegiadokumendid peaksid tagama 
ühtsuse ja järjepidevuse abisaajariikide 
jõupingutustega, nii nagu see kajastub 
nende riigieelarvetes, ning neis peaks 
arvestama muude rahastajate toetusega. 
Sisemiste ja väliste arengusuundade 
arvessevõtmiseks tuleks mitmeaastased 
suunavad strateegiadokumendid vajaduse 
korral läbi vaadata.

lõikes. Selleks et vastata tekkivatele 
vajadustele ja stimuleerida tulemuslikkust, 
tuleks ette näha piisav paindlikkus. 
Strateegiadokumendid peaksid tagama 
ühtsuse ja järjepidevuse abisaajariikide 
jõupingutustega, nii nagu see kajastub 
nende riigieelarvetes, ning neis peaks 
arvestama muude rahastajate toetusega. 
Sisemiste ja väliste arengusuundade 
arvessevõtmiseks tuleks mitmeaastased 
suunavad strateegiadokumendid vajaduse 
korral läbi vaadata.

Or. de

Muudatusettepanek 46
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Abi eesmärgid tuleks määratleda üht 
või mitut riiki hõlmavates suunavates 
strateegiadokumentides, mille komisjon 
kehtestab liidu mitmeaastase 
finantsraamistiku kestuse ajaks 
partnerluses abisaajariikidega, lähtudes 
nende konkreetsetest vajadustest ja 
laienemise tegevuskavast. 
Strateegiadokumentides tuleks kindlaks 
määrata abi poliitikavaldkonnad ja ilma, et 
see piiraks eelarvepädevate institutsioonide 
õigusi, kehtestada vahendite soovituslik 
jaotus poliitikavaldkondade kaupa aastate 
lõikes, sealhulgas hinnangulised kliimaga 
seotud kulud. Selleks et vastata tekkivatele 
vajadustele ja stimuleerida tulemuslikkust, 
tuleks ette näha piisav paindlikkus. 
Strateegiadokumendid peaksid tagama 
ühtsuse ja järjepidevuse abisaajariikide 
jõupingutustega, nii nagu see kajastub 
nende riigieelarvetes, ning neis peaks 
arvestama muude rahastajate toetusega. 

(12) Abi eesmärgid tuleks määratleda üht 
või mitut riiki hõlmavates suunavates 
strateegiadokumentides, mille komisjon 
kehtestab liidu mitmeaastase 
finantsraamistiku kestuse ajaks 
partnerluses abisaajariikidega, lähtudes 
nende konkreetsetest vajadustest ja 
laienemise tegevuskavast. 
Strateegiadokumentides tuleks kindlaks 
määrata abi poliitikavaldkonnad ja ilma, et 
see piiraks eelarvepädevate institutsioonide 
õigusi, kehtestada vahendite soovituslik 
jaotus poliitikavaldkondade kaupa aastate 
lõikes, sealhulgas hinnangulised kliimaga 
seotud kulud. Selleks et vastata tekkivatele 
vajadustele, stimuleerida tulemuslikkust 
ning suurendada riigisiseseid ja 
rahvusvahelisi investeeringuid 
kvaliteetsete töökohtade loomiseks ja 
demokraatia edendamiseks, tuleks ette 
näha piisav paindlikkus. 
Strateegiadokumendid peaksid tagama 
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Sisemiste ja väliste arengusuundade 
arvessevõtmiseks tuleks mitmeaastased 
suunavad strateegiadokumendid vajaduse 
korral läbi vaadata.

ühtsuse ja järjepidevuse abisaajariikide 
jõupingutustega, nii nagu see kajastub 
nende riigieelarvetes, ning neis peaks 
arvestama muude rahastajate toetusega. 
Sisemiste ja väliste arengusuundade 
arvessevõtmiseks tuleks mitmeaastased 
suunavad strateegiadokumendid vajaduse 
korral läbi vaadata.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liidu huvides on aidata kaasa 
abisaajariikide jõupingutustele oma 
süsteemide reformimisel, et viia need 
vastavusse liidu süsteemidega. Kuna 
liikmesriigid ei suudaks käesoleva määruse 
eesmärki piisavas ulatuses saavutada ja 
seda on võimalik paremini saavutada liidu 
tasandil, siis võib liit võtta vastu meetmeid 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 
Kooskõlas nimetatud artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõttega ei minda 
käesolevas määruses selle eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(13) Liidu huvides on aidata kaasa 
abisaajariikide jõupingutustele oma 
süsteemide reformimisel, et lähendada
need sammhaaval liidu süsteemidele. 
Kuna liikmesriigid ei suudaks käesoleva 
määruse eesmärki piisavas ulatuses 
saavutada ja seda on võimalik paremini 
saavutada liidu tasandil, siis võib liit võtta 
vastu meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kooskõlas nimetatud artiklis 
sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega 
ei minda käesolevas määruses selle 
eesmärgi saavutamiseks vajalikust 
kaugemale.

Or. de

Muudatusettepanek 48
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et käesolevas määruses saaks 
nõukogu poliitiliste otsuste tulemusi 
kiiresti arvesse võtta, tuleks komisjonile 
delegeerida volitused võtta vastu 
õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 käesoleva 
määruse lisas esitatud abisaajariikide 
loetelu ajakohastamiseks.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 49
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Pidades silmas, et Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu ... määruses (EL) nr 
…/…6 (edaspidi „ühine rakendusmäärus”) 
kehtestatakse liidu välistegevuse 
rahastamisvahendite rakendamise ühised 
eeskirjad ja menetlused, tuleks komisjonile 
ühtlasi delegeerida volitused võtta vastu 
üksikasjalikumad eeskirjad, milles 
kehtestatakse käesoleva määruse 
rakendamise ühtsed tingimused, eelkõige 
haldusstruktuuride ja -menetluste kohta. 
Kõnealustes eeskirjades tuleks arvestada 
ühinemiseelse abi haldamisel ja 
rakendamisel saadud varasemaid 
kogemusi ja need peaksid olema 
kohandatud olukorra arengule 
abisaajariikides.

(15) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
määruses (EL) nr …/…6 (edaspidi „ühine 
rakendusmäärus”) kehtestatakse liidu 
välistegevuse rahastamisvahendite 
rakendamise ühised eeskirjad ja 
menetlused.

Or. de

Muudatusettepanek 50
Franz Obermayr
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Abi andmisel tuleks jätkuvalt kasutada 
struktuure ja rahastamisvahendeid, mis on 
oma väärtust ühinemiseelses protsessis 
tõestanud. Üleminek ühinemiseelsete 
vahendite puhul rakendatavalt komisjoni 
poolselt otseselt eelarve täitmiselt 
abisaajariikidele delegeeritud 
detsentraliseeritud eelarve täitmisele peaks 
olema järkjärguline ning vastama iga 
abisaajariigi suutlikkusele.

(17) Abi andmisel tuleks jätkuvalt kasutada 
struktuure ja rahastamisvahendeid, mis on 
oma väärtust ühinemiseelses protsessis 
tõestanud. Üleminekut ühinemiseelsete 
vahendite puhul rakendatavalt komisjoni 
poolselt otseselt eelarve täitmiselt 
abisaajariikidele delegeeritud 
detsentraliseeritud eelarve täitmisele ei 
peaks algul toimuma ja suutlikkuse 
vähenemisel peaks see olema kahanev.

Or. de

Muudatusettepanek 51
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käesoleva määruse alusel loodud 
komiteedel peaks olema pädevus ka seoses 
eelmise ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi rakendamisega seotud 
aktidega ning Türgi küprose kogukonnale 
antava finantsabi rakendamisega.

(19) Käesoleva määruse alusel loodud 
komiteedel peaks olema pädevus ka seoses 
eelmise ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi rakendamisega seotud 
aktidega.

Or. it

Muudatusettepanek 52
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kui abisaajariik rikub põhimõtteid, 
millele liit on rajatud, või ei täida liiduga 
sõlmitud asjaomaste lepingutega võetud 
kohustusi või ei tee piisavaid edusamme 
ühinemiskriteeriumide täitmisel, siis peaks 
nõukogu komisjoni ettepanekul saama 
võtta asjakohaseid meetmeid olukorra 
lahendamiseks.

(20) Kui abisaajariik rikub põhimõtteid, 
millele liit on rajatud, või ei täida liiduga 
sõlmitud asjaomaste lepingutega võetud 
kohustusi või ei tee piisavaid edusamme 
ühinemiskriteeriumide täitmisel, siis peaks 
nõukogu komisjoni ettepanekul võtma
asjakohased meetmed, kindlustamaks, et 
abisaajariik täidab võetud kohustused.

Or. it

Muudatusettepanek 53
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi 
(IPA) eesmärk on toetada lisas loetletud 
kandidaatriike ja potentsiaalseid 
kandidaatriike (edaspidi „abisaajariigid”) 
poliitiliste, institutsiooniliste, õigus-, 
haldus-, sotsiaal- ja majandusreformide 
teostamisel, mis on vajalikud selleks, et 
lähendada neid riike liidu väärtustele ning 
saavutada järk-järgult vastavus liidu 
eeskirjade, nõuete, poliitika ja tavadega 
eesmärgiga astuda liidu liikmeks.

Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi 
(IPA) eesmärk on toetada lisas loetletud 
kandidaatriike poliitiliste, 
institutsiooniliste, õigus-, haldus-, sotsiaal-
ja majandusreformide teostamisel, mis on 
vajalikud selleks, et lähendada neid riike 
liidu väärtustele ning saavutada järk-järgult 
vastavus liidu eeskirjade, nõuete, poliitika 
ja tavadega eesmärgiga astuda liidu 
liikmeks.

Or. de

Muudatusettepanek 54
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1



AM\898082ET.doc 17/31 PE486.211v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi 
(IPA) eesmärk on toetada lisas loetletud 
kandidaatriike ja potentsiaalseid 
kandidaatriike (edaspidi „abisaajariigid”) 
poliitiliste, institutsiooniliste, õigus-, 
haldus-, sotsiaal- ja majandusreformide 
teostamisel, mis on vajalikud selleks, et 
lähendada neid riike liidu väärtustele ning 
saavutada järk-järgult vastavus liidu 
eeskirjade, nõuete, poliitika ja tavadega 
eesmärgiga astuda liidu liikmeks.

Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi 
(IPA) eesmärk on toetada lisas loetletud 
kandidaatriike ja potentsiaalseid 
kandidaatriike (edaspidi „abisaajariigid”) 
poliitiliste, institutsiooniliste, õigus-, 
haldus-, sotsiaal- ja majandusreformide 
teostamisel, mis on vajalikud selleks, et 
lähendada neid riike liidu väärtustele ning 
saavutada järk-järgult vastavus liidu 
eeskirjade, nõuete, poliitika ja tavadega, 
arvestades nende riikide võimalikku liidu 
liikmeks astumist, kui nad tõendavad, et 
on nimetatud reformid edukalt läbi 
viinud.

Or. it

Muudatusettepanek 55
Kinga Göncz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) inimõiguste ja põhivabaduste 
edendamine ning kaitsmine, vähemuste 
õiguste austamise suurendamine, soolise 
võrdõiguslikkuse, mittediskrimineerimise 
ja ajakirjandusvabaduse edendamine ning 
heanaaberlike suhete edendamine;

ii) inimõiguste ja põhivabaduste 
edendamine ning kaitsmine, vähemuste 
õiguste ning puudega inimeste õiguste
suurem austamine, haavatavate rühmade 
kaitsmine, soolise võrdõiguslikkuse, 
mittediskrimineerimise ja 
ajakirjandusvabaduse edendamine ning 
heanaaberlike suhete edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Mara Bizzotto

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

ii) inimõiguste ja põhivabaduste 
edendamine ning kaitsmine, vähemuste 
õiguste austamise suurendamine, soolise 
võrdõiguslikkuse, mittediskrimineerimise 
ja ajakirjandusvabaduse edendamine ning 
heanaaberlike suhete edendamine;

ii) inimõiguste ja põhivabaduste 
edendamine ning kaitsmine, vähemuste 
õiguste täielik austamine, soolise 
võrdõiguslikkuse, mittediskrimineerimise 
ja ajakirjandusvabaduse edendamine ning 
heanaaberlike suhete edendamine;

Or. it

Muudatusettepanek 57
Franz Obermayr

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) inimõiguste ja põhivabaduste 
edendamine ning kaitsmine, vähemuste 
õiguste austamise suurendamine, soolise 
võrdõiguslikkuse, mittediskrimineerimise 
ja ajakirjandusvabaduse edendamine ning 
heanaaberlike suhete edendamine;

ii) inimõiguste ja põhivabaduste 
edendamine ning kaitsmine, vähemuste 
õiguste austamise suurendamine, 
ajakirjandusvabaduse ning heanaaberlike 
suhete edendamine;

Or. de

Muudatusettepanek 58
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) kodanikuühiskonna ja sotsiaalse 
dialoogi arendamine;

v) kodanikuühiskonna ja sotsiaalse 
dialoogi arendamine tööandjate 
organisatsioonide ja ametiühingute vahel;

Or. en
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Muudatusettepanek 59
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) liidu konkurentsisurve ja turujõududega 
toimetulemiseks vajalikud 
majandusreformid, püüeldes samal ajal 
majandus-, sotsiaal- ja 
keskkonnaeesmärkide poole;

ii) liidu konkurentsisurve ja turujõududega 
toimetulemiseks vajalikud 
majandusreformid, püüeldes samal ajal 
majandus-, sotsiaal- ja 
keskkonnaeesmärkide poole, samuti 
töökohtade loomise edendamine, pöörates 
seejuures erilist tähelepanu VKEdele;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Jelko Kacin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tööhõive ja inimkapitali arengu 
soodustamine;

iii) tööhõive ja inimkapitali arengu 
soodustamine hariduse ja kvaliteetsete 
praktikaprogrammide kaudu ning 
edendades vabatahtlikkust, mis on üks 
võimalus oskuste ja kogemuste 
saavutamiseks ning ühiskonna sotsiaalse 
kokkuhoiu tugevdamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 61
Jutta Steinruck

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

iii) tööhõive ja inimkapitali arengu 
soodustamine;

iii) tööhõive ja inimkapitali arengu 
soodustamine tõhusate strateegiate kaudu, 
mis on suunatud tulevikku ja põhinevad 
tööturuanalüüsidel ning seonduvad 
võimalike liikuvuskavadega;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Franz Obermayr

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) sotsiaalne ja majanduslik kaasatus,
eelkõige vähemuste ja haavatavate 
rühmade kaasatus;

iv) eelkõige vähemuste sotsiaalne ja 
majanduslik kaasatus; 

Or. de

Muudatusettepanek 63
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) sotsiaalne ja majanduslik kaasatus, 
eelkõige vähemuste ja haavatavate 
rühmade kaasatus;

iv) sotsiaalne ja majanduslik kaasatus, 
eelkõige vähemuste ja haavatavate 
rühmade kaasatus, kaasa arvatud vaesuse 
ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise 
Euroopa tegevusprogramm ning muud 
asjaomased foorumid;

Or. en
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Muudatusettepanek 64
Jelko Kacin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) sotsiaalne ja majanduslik kaasatus, 
eelkõige vähemuste ja haavatavate
rühmade kaasatus;

iv) sotsiaalne ja majanduslik kaasatus, 
eelkõige vähemuste ja haavatavate 
rühmade kaasatus ning kodanike 
aktiivsena vananemise ning põlvkondade 
vahelise solidaarsuse edendamine ja 
võimaldamine;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) kaasava ja integreeritud hariduse 
edendamine, pöörates erilist tähelepanu 
etnilisel alusel eristamise ärahoidmisele 
koolides, tüdrukute ja poiste erineva 
kohtlemise vähendamisele, väikelaste 
haridusele ning koolihariduse 
katkestamise ärahoidmisele, aidates 
sellega kaasa etnilise, sotsiaalse ja 
piirkondliku ebavõrdsuse kaotamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iv b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv b) kaasava ja integreeritud hariduse 
huvides teadlikkuse tõstmine tuvastatud 
probleemide osas ning abimeetmete 
käivitamine, et pakkuda ka ebasoodsas 
olukorras olevatele lastele kvaliteetset 
haridust;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iv c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv c) sotsiaalkindlustussüsteemi 
tugevdamine, vaesusevastase võitluse 
strateegiliste kavade rakendamine ning 
puuetega inimesi, romasid ja teisi 
sotsiaalselt tõrjutud inimesi käsitlevate 
sotsiaalpoliitiliste meetmete edendamine; 

Or. en

Muudatusettepanek 68
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – alapunkt v a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v a) tõhusad diskrimineerimisvastased 
meetmed, eelkõige romasid käsitlevate 
integratsioonistrateegiate rakendamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 69
Kinga Göncz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

edusammud demokraatia, õigusriigi, 
inimõiguste ja põhivabaduste austamise, 
kohtusüsteemi ja haldussuutlikkuse taseme 
valdkonnas;

edusammud demokraatia, õigusriigi, 
inimõiguste ja põhivabaduste austamise, 
vähemuste õiguste ja haavatavate 
rühmade õiguste kaitse, kohtusüsteemi ja 
haldussuutlikkuse taseme ning 
kodanikuühiskonna edendamise 
valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 70
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

edusammud demokraatia, õigusriigi, 
inimõiguste ja põhivabaduste austamise, 
kohtusüsteemi ja haldussuutlikkuse taseme 
valdkonnas;

edusammud demokraatia, õigusriigi, 
inimõiguste ja põhivabaduste austamise, 
kohtusüsteemi ja haldussuutlikkuse taseme 
valdkonnas, samuti edusammud 
tööandjate organisatsioonide ning 
ametiühingute vahel toimuva sotsiaal- ja 
kodanikuühiskonna dialoogi kvaliteedis;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1 – taane 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

edusammud majandusreformides; sotsiaal-
ja majandusarengu strateegiate 
usaldusväärsus ning tõhusus, edusammud 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu suunas, sealhulgas IPA abil 
toetatavate avaliku sektori investeeringute 
kaudu; 

edusammud sotsiaalmajanduslikes 
reformides; sotsiaal- ja majandusarengu 
strateegiate usaldusväärsus ning tõhusus, 
edusammud aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu suunas ning kvaliteetse 
üld-ja kutseharidussüsteemi ning 
kvaliteetsete töökohtade loomisel, 
sealhulgas IPA abil toetatavate avaliku 
sektori investeeringute kaudu; 

Or. en

Muudatusettepanek 72
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1 – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

koostöö ELi ja eelkõige Frontexiga 
võitluses ebaseadusliku sisserände vastu 
ELi;

Or. de

Muudatusettepanek 73
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Strateegiadokumentides täpsustatakse 
artiklis 3 osutatud poliitikavaldkondade 
asjakohane kombinatsioon, millele antakse 
käesoleva määruse alusel finantsabi 
eesmärgiga kajastada vastavalt vajadusele 
vajadusi ja prioriteete kooskõlas artiklis 2 
osutatud eesmärkidega, artiklis 5 osutatud 

2. Strateegiadokumentides täpsustatakse 
artiklis 3 osutatud poliitikavaldkondade 
asjakohane kombinatsioon, millele antakse 
käesoleva määruse alusel finantsabi 
eesmärgiga kajastada vastavalt vajadusele 
vajadusi ja prioriteete kooskõlas artiklis 2 
osutatud eesmärkidega, artiklis 5 osutatud 
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IPA ühise strateegilise raamistikuga ja 
riigistrateegiatega.

IPA ühise strateegilise raamistikuga ja 
riigistrateegiatega. Strateegiadokumendid 
peaksid iga Euroopa 2020. aasta aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia eesmärgi puhul sisaldama ka 
teostatavaid, riikidele suunatud eesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse alusel antavat liidu abi 
rakendatakse ühise rakendusmääruse 
artiklites 2 ja 3 osutatud programmide ja 
meetmete kaudu ning kooskõlas 
erieeskirjadega, millega kehtestatakse 
käesoleva määruse rakendamise ühtsed 
tingimused, eelkõige seoses 
haldusstruktuuride ja -menetlustega, 
mille komisjon võtab vastu kooskõlas 
käesoleva määruse artiklitega 10 ja 11. 
Rakendamine toimub reeglina iga-aastaste 
või mitmeaastaste, riigipõhiste või mitut 
riiki hõlmavate programmide vormis, mis 
kehtestatakse kooskõlas artiklis 6 osutatud 
strateegiadokumentidega ja mille 
koostavad vastavalt vajadusele 
abisaajariigid ja/või komisjon.

Käesoleva määruse alusel antavat liidu abi 
rakendatakse ühise rakendusmääruse 
artiklites 2 ja 3 osutatud programmide ja 
meetmete kaudu. Rakendamine toimub 
reeglina iga-aastaste või mitmeaastaste, 
riigipõhiste või mitut riiki hõlmavate 
programmide vormis, mis kehtestatakse 
kooskõlas artiklis 6 osutatud 
strateegiadokumentidega ja mille 
koostavad vastavalt vajadusele 
abisaajariigid ja/või komisjon.

Or. de

Muudatusettepanek 75
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjon võib põhjendatud asjaoludel 
ning liidu rahastamise ühtsuse ja 
tõhususe tagamiseks ning piirkondliku 
koostöö soodustamiseks otsustada 
laiendada artiklis 7 osutatud 
programmide ja meetmete 
rahastamiskõlblikkust riikidele, 
territooriumidele ning piirkondadele, mis 
ei ole artikli 1 alusel abikõlblikud, kui 
rakendatav programm või meede on 
globaalset, piirkondlikku või piiriülest 
laadi.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 76
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Volituste delegeerimine komisjonile välja jäetud
Komisjonil on kooskõlas artikliga 11 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte käesoleva määruse lisa 
muutmiseks ning ühise rakendusmääruse 
täiendamiseks erieeskirjadega, milles 
kehtestatakse käesoleva määruse 
rakendamise ühtsed tingimused.

Or. de

Muudatusettepanek 77
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile delegeeritud volituste 
rakendamine

välja jäetud

(1) Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.
(2) Komisjonile delegeeritakse volitused 
käesoleva määruse kehtivuse ajaks.
(3) Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
(4) Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja
nõukogule.
(5) Delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule teatavakstegemist esitanud 
selle suhtes vastuväiteid või kui nii 
Euroopa Parlament kui ka nõukogu on 
enne selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel pikendatakse seda tähtaega 
kahe kuu võrra.

Or. de

Muudatusettepanek 78
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks partnerriikide ja -
piirkondadega sõlmitud partnerlus- ja 
koostöölepingute kohaste abi peatamise 
sätete kehtivust, kui abisaajariik ei austa 
demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid ning 
inimõigusi, vähemuste õigusi ja 
põhivabadusi või liiduga sõlmitud 
asjaomastes lepingutes sisalduvaid 
kohustusi või kui edusammud 
ühinemiskriteeriumide täitmiseks on 
ebapiisavad, kutsub liit abisaajariiki 
pidama konsultatsioone, et leida mõlemat 
poolt rahuldav lahendus, välja arvatud eriti 
kiireloomulistel juhtudel. Kui 
abisaajariigiga peetavad konsultatsioonid ei 
vii mõlemat poolt rahuldava lahenduseni 
või kui konsultatsioonist keeldutakse või 
eriti kiireloomulistel juhtudel, võib 
nõukogu kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 215 lõikega 1 
võtta asjakohaseid meetmeid, mis võivad 
hõlmata liidu abi täielikku või osalist 
peatamist. Euroopa Parlamenti teavitatakse 
mis tahes sellistest otsustest täielikult ja 
viivitamata.

Ilma et see piiraks partnerriikide ja -
piirkondadega sõlmitud partnerlus- ja 
koostöölepingute kohaste abi peatamise 
sätete kehtivust, kui abisaajariik ei austa 
demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid ning 
inimõigusi, vähemuste õigusi ja 
põhivabadusi või liiduga sõlmitud 
asjaomastes lepingutes sisalduvaid 
kohustusi või kui edusammud 
ühinemiskriteeriumide täitmiseks ning 
läbipaistvuse tasandil on ebapiisavad, 
kutsub liit abisaajariiki pidama 
konsultatsioone, et leida mõlemat poolt 
rahuldav lahendus, välja arvatud eriti 
kiireloomulistel juhtudel. Kui 
abisaajariigiga peetavad konsultatsioonid ei 
vii mõlemat poolt rahuldava lahenduseni 
või kui konsultatsioonist keeldutakse või 
eriti kiireloomulistel juhtudel, võib 
nõukogu kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 215 lõikega 1 
võtta asjakohaseid meetmeid, mis võivad 
hõlmata liidu abi täielikku või osalist 
peatamist. Euroopa Parlamenti teavitatakse 
mis tahes sellistest otsustest täielikult ja 
viivitamata.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesoleva määruse rakendamise 
lähtesumma perioodil 2014−2020 on 
14 110 100 000 eurot (jooksevhindades). 
Kuni 3 % lähtesummast eraldatakse 
abisaajariikide ja ELi liikmesriikide 
vahelistele piiriülese koostöö 

1. Käesoleva määruse rakendamise 
lähtesumma perioodil 2014−2020 on 
10.000.000.000 eurot (jooksevhindades). 
Kuni 3 % lähtesummast eraldatakse 
abisaajariikide ja ELi liikmesriikide 
vahelistele piiriülese koostöö 
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programmidele. programmidele.

Or. de

Muudatusettepanek 80
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesoleva määruse rakendamise 
lähtesumma perioodil 2014−2020 on 
14 110 100 000 eurot (jooksevhindades). 
Kuni 3 % lähtesummast eraldatakse 
abisaajariikide ja ELi liikmesriikide 
vahelistele piiriülese koostöö 
programmidele.

1. Käesoleva määruse rakendamise 
lähtesumma perioodil 2014−2020 on 
14.110.100.000 eurot (jooksevhindades). 
Kuni 3 % lähtesummast eraldatakse 
abisaajariikide ja ELi liikmesriikide 
vahelistele piiriülese koostöö 
programmidele ja vähemalt 1,5 % 
lähtesummast reserveeritakse 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele, 
sealhulgas kodanikuühiskonna 
rahastamisvahendile ning 1,5 % 
lähtesummast reserveeritakse 
kodanikuühiskonna ja sotsiaalpartnerite 
organisatsioonidele;

Or. en

Muudatusettepanek 81
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt programmi „Erasmus kõigi 
jaoks“ käsitleva määruse artikli 13 lõikele 
2 eraldatakse kõrghariduse rahvusvahelise 
mõõtme edendamiseks soovituslik 1 812 
100 000 euro suurune summa mitmest 
erinevast väliskoostöö rahastamisvahendist 
(arengukoostöö rahastamisvahend, 

Vastavalt programmi „Erasmus kõigi 
jaoks“ käsitleva määruse artikli 13 lõikele 
2 eraldatakse kõrghariduse rahvusvahelise 
mõõtme edendamiseks soovituslik 
1.000.000.000 euro suurune summa 
mitmest erinevast väliskoostöö 
rahastamisvahendist (arengukoostöö 
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Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahend, ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend, partnerlusvahend ja 
Euroopa Arengufond), et toetada 
õppimisega seotud liikuvuse meetmeid ELi 
välistesse riikidesse või ELi välistest 
riikidest ning koostööd ja poliitilist 
dialoogi nende riikide 
ametivõimude/institutsioonide/asutustega. 
Kõnealuste vahendite kasutamise suhtes 
kohaldatakse programmi „Erasmus kõigi 
jaoks“ käsitlevat määrust.

rahastamisvahend, Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahend, 
ühinemiseelse abi rahastamisvahend, 
partnerlusvahend ja Euroopa Arengufond), 
et toetada õppimisega seotud liikuvuse 
meetmeid ELi välistesse riikidesse või ELi 
välistest riikidest ning koostööd ja 
poliitilist dialoogi nende riikide 
ametivõimude/institutsioonide/asutustega. 
Kõnealuste vahendite kasutamise suhtes 
kohaldatakse programmi „Erasmus kõigi 
jaoks“ käsitlevat määrust.

Or. de

Muudatusettepanek 82
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Albaania välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 83
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Bosnia ja Hertsegoviina välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 84
Franz Obermayr
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kosovo* välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 85
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – joonealune märkus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooniga nr 1244/1999.

välja jäetud

Or. de


