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Muudatusettepanek 16
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liidu eesmärk on edendada, arendada 
ja tugevdada kolmandate riikidega peetava 
dialoogi ja arendatava koostöö kaudu 
selliseid väärtusi nagu vabadus, 
demokraatia, inimõigused ja 
põhivabadused ning võrdõiguslikkuse ja 
õigusriigi põhimõtteid, millel liit rajaneb.

(3) Liidu eesmärk on edendada, arendada 
ja tugevdada kolmandate riikidega peetava 
dialoogi ja arendatava koostöö ning juhul, 
kui asjaomased kolmandad riigid ei tee 
edusamme demokraatliku arengu 
eesmärkide saavutamisel, toetusvahendite 
tingimusliku kasutuse kaudu selliseid 
väärtusi nagu vabadus, demokraatia, 
inimõigused ja põhivabadused ning 
võrdõiguslikkuse ja õigusriigi põhimõtteid, 
millel liit rajaneb.

Or. it

Muudatusettepanek 17
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liidu eesmärk on edendada, arendada 
ja tugevdada kolmandate riikidega peetava 
dialoogi ja arendatava koostöö kaudu 
selliseid väärtusi nagu vabadus, 
demokraatia, inimõigused ja 
põhivabadused ning võrdõiguslikkuse ja 
õigusriigi põhimõtteid, millel liit rajaneb.

(3) Liidu eesmärk on edendada, arendada 
ja tugevdada kolmandate riikidega peetava 
dialoogi ja arendatava koostöö kaudu 
selliseid väärtusi nagu vabadus, 
demokraatia, inimõigused ja 
põhivabadused, pöörates erilist tähelepanu 
selliste haavatavate elanikkonnarühmade 
nagu vähemuste õiguste kaitsele, ning 
võrdõiguslikkuse ja õigusriigi põhimõtteid, 
millel liit rajaneb.

Or. en
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Muudatusettepanek 18
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) ELi huvides on kaasa aidata oma 
naaberriikide demokraatlikule arengule, 
kuid Euroopa naabruspoliitika areng 
sõltub olulisel määral asjaomaste riikide 
ja nende rahvaste tahtest jagada samu 
väärtusi, millele rajaneb Euroopa Liit.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Alates Euroopa naabruspoliitika 
rakendamisest on suhted partnerriikidega 
oluliselt tugevnenud ning poliitika on 
toonud reaalset kasu nii liidule kui ka liidu 
partnerriikidele.

(4) Alates Euroopa naabruspoliitika 
rakendamisest on suhted partnerriikidega 
oluliselt tugevnenud ning poliitika on 
toonud reaalset kasu nii liidule kui ka liidu 
partnerriikidele. Samal ajal – pidades 
meeles 2011. aasta sotsiaal- ja poliitilist 
kriisi, mis hõlmas Põhja-Aafrikat, ja et 
paljud asjaomased riigid on ikka veel 
mõjutatud sellest tulenevast 
ebastabiilsusest – tuleks tõhustada 
naabruspoliitika meetmeid, eelkõige neid, 
mis puudutavad demokraatia arengu
eesmärke.

Or. it

Muudatusettepanek 20
Jutta Steinruck
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Liit pakub Euroopa naabruspoliitika 
raames naabruses asuvatele riikidele 
privilegeeritud suhteid, mis põhinevad 
selliste väärtuste ja põhimõtete 
vastastikusel austamisel ja edendamisel 
nagu demokraatia ja inimõigused, 
õigusriik, hea valitsemistava, 
turumajanduse põhimõtted ja jätkusuutlik 
areng.

(5) Liit pakub Euroopa naabruspoliitika 
raames naabruses asuvatele riikidele 
privilegeeritud suhteid, mis põhinevad 
selliste väärtuste ja põhimõtete 
vastastikusel austamisel ja edendamisel 
nagu demokraatia ja inimõigused, 
õigusriik, hea valitsemistava, tööhõive, 
inimkapitali areng, sotsiaalkaitse,
turumajanduse põhimõtted ja jätkusuutlik 
areng.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Liit pakub Euroopa naabruspoliitika 
raames naabruses asuvatele riikidele 
privilegeeritud suhteid, mis põhinevad 
selliste väärtuste ja põhimõtete 
vastastikusel austamisel ja edendamisel 
nagu demokraatia ja inimõigused, 
õigusriik, hea valitsemistava, 
turumajanduse põhimõtted ja jätkusuutlik 
areng.

(5) Liit pakub Euroopa naabruspoliitika 
raames naabruses asuvatele riikidele 
privilegeeritud suhteid, mis põhinevad 
selliste väärtuste ja põhimõtete 
vastastikusel austamisel ja edendamisel 
nagu demokraatia ja inimõigused, 
õigusriik, hea valitsemistava, 
turumajanduse põhimõtted ja jätkusuutlik 
areng, keskendudes eelkõige 
kodanikuühiskonna tugevdamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Lisaks on oluline edendada ja 
soodustada koostööd liidu ja tema 
partnerite ühistes huvides, eelkõige eelarve 
sisemiste ja välimiste rahaliste vahendite 
ressursside ühendamise kaudu, eriti 
piiriülese koostöö ja liidule huvi pakkuvate 
taristuprojektide jaoks, mis hõlmavad 
naabruses asuvaid riike ja muid 
koostööpiirkondi.

(9) Lisaks on oluline edendada ja 
soodustada koostööd liidu ja tema 
partnerite ühistes huvides, eelkõige
pakutud vahendite parima ja 
tulemuslikuima koordineerimise ning
eelarve sisemiste ja välimiste rahaliste 
vahendite ressursside ühendamise kaudu, 
eriti piiriülese koostöö ja liidule huvi 
pakkuvate taristuprojektide jaoks, mis 
hõlmavad naabruses asuvaid riike ja muid 
koostööpiirkondi.

Or. el

Muudatusettepanek 23
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Lisaks on oluline edendada ja 
soodustada koostööd liidu ja tema 
partnerite ühistes huvides, eelkõige eelarve 
sisemiste ja välimiste rahaliste vahendite 
ressursside ühendamise kaudu, eriti 
piiriülese koostöö ja liidule huvi pakkuvate 
taristuprojektide jaoks, mis hõlmavad 
naabruses asuvaid riike ja muid 
koostööpiirkondi.

(9) Lisaks on oluline edendada ja 
soodustada muu hulgas liidu ametite 
toetusel koostööd liidu ja tema partnerite 
ühistes huvides, eelkõige eelarve sisemiste 
ja välimiste rahaliste vahendite ressursside 
ühendamise kaudu, eriti piiriülese koostöö 
ja liidule huvi pakkuvate taristuprojektide 
jaoks, mis hõlmavad naabruses asuvaid 
riike ja muid koostööpiirkondi.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Euroopa Liidu välistoetuse 
rahastamisvajadused suurenevad, samal 
ajal kui liidu majanduslik olukord ja 
eelarve piiravad toetuseks saadaolevaid 
ressursse. Seetõttu peab komisjon leidma 
saadaolevate ressursside kasutamiseks 
kõige tõhusama viisi, kasutades 
finantsvõimendusega rahastamisvahendeid. 
Nimetatud mõju saaks suurendada 
rahastamisvahendite investeeritud ja 
saadud vahendite kasutamise ja 
taaskasutamise võimaldamise kaudu.

(19) Euroopa Liidu välistoetuse 
rahastamisvajadused suurenevad, samal 
ajal kui liidu majanduslik olukord ja 
eelarve piiravad toetuseks saadaolevaid 
ressursse. Seetõttu peab komisjon leidma 
saadaolevate ressursside kasutamiseks 
kõige tõhusama viisi, kasutades 
finantsvõimendusega rahastamisvahendeid. 
Nimetatud mõju saaks suurendada 
rahastamisvahendite investeeritud ja 
saadud vahendite kasutamise ja 
taaskasutamise võimaldamise kaudu.
Komisjon peaks samuti selgelt kindlaks 
määrama Euroopa naabruspoliitika 
prioriteedid ja nii kehtestama kriteeriumid 
saavutuste hindamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Euroopa Liidu välistoetuse 
rahastamisvajadused suurenevad, samal 
ajal kui liidu majanduslik olukord ja 
eelarve piiravad toetuseks saadaolevaid 
ressursse. Seetõttu peab komisjon leidma 
saadaolevate ressursside kasutamiseks 
kõige tõhusama viisi, kasutades 
finantsvõimendusega rahastamisvahendeid.
Nimetatud mõju saaks suurendada 
rahastamisvahendite investeeritud ja 
saadud vahendite kasutamise ja 
taaskasutamise võimaldamise kaudu.

(19) Euroopa Liidu välistoetuse 
rahastamisvajadused suurenevad, samal 
ajal kui liidu majanduslik olukord ja 
eelarve piiravad toetuseks saadaolevaid 
ressursse. Seetõttu peab komisjon leidma 
saadaolevate ressursside kasutamiseks 
kõige tõhusama ja läbipaistvama viisi, 
kasutades finantsvõimendusega 
rahastamisvahendeid. Nimetatud mõju 
saaks suurendada rahastamisvahendite 
investeeritud ja saadud vahendite 
kasutamise ja taaskasutamise 
võimaldamise kaudu.

Or. el
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Muudatusettepanek 26
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Sooline võrdõiguslikkus ja 
mittediskrimineerimine peaksid olema 
käesoleva määruse kohaste kõigi meetmete 
võtmisel läbivad eesmärgid.

(21) Sooline võrdõiguslikkus, 
mittediskrimineerimine, töötajate õigused
ja sotsiaalne kaitse peaksid olema 
käesoleva määruse kohaste kõigi meetmete 
võtmisel läbivad eesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Haavatavate elanikkonnarühmade 
õiguste kaitse ja sotsiaalne kaasatus 
peaksid samuti olema prioriteediks.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Liit peab suhetes oma partneritega 
soodustama inimväärse töö tagamist kogu 
maailmas, samuti soodustama suhetes oma 
partneritega rahvusvaheliselt tunnustatud 

(22) Liit peab suhetes oma partneritega 
soodustama inimväärse töö tagamist kogu 
maailmas, samuti soodustama suhetes oma 
partneritega rahvusvaheliselt tunnustatud 
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tööstandardite ja mitmepoolsete 
keskkonnalepingute ratifitseerimist ja 
tõhusat rakendamist kõikjal maailmas.

tööstandardite ja mitmepoolsete 
keskkonnalepingute ratifitseerimist ja 
tõhusat rakendamist kõikjal maailmas.
Seepärast tuleks nõuda tungivalt, et 
partnerriigid ratifitseeriksid kõik 
peamised Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni töökonventsioonid 
ning viiksid siseriiklikud õigusaktid 
nendega vastavusse.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Liit peab suhetes oma partneritega 
soodustama inimväärse töö tagamist kogu 
maailmas, samuti soodustama suhetes oma 
partneritega rahvusvaheliselt tunnustatud 
tööstandardite ja mitmepoolsete 
keskkonnalepingute ratifitseerimist ja 
tõhusat rakendamist kõikjal maailmas.

(22) Liit peab suhetes oma partneritega 
soodustama inimväärse töö tagamist ja 
sotsiaalset dialoogi kogu maailmas, samuti 
soodustama suhetes oma partneritega 
rahvusvaheliselt tunnustatud tööstandardite 
ja mitmepoolsete keskkonnalepingute 
ratifitseerimist ja tõhusat rakendamist 
kõikjal maailmas.

Or. el

Muudatusettepanek 30
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Euroopa Liit peaks toetama oma 
partnerriikide jõupingutusi töökohtade 
loomisel ja tööalase konkurentsivõime 
parandamisel, tööturu probleemide 
lahendamisel ning sotsiaalpoliitika 
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arendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Euroopa Liit peaks toetama oma 
partnerriike rangemate tööalaste 
õigusaktide kehtestamisel, et kaitsta lapsi 
ekspluateerivate töötingimuste eest, ja 
kiireloomuliste meetmete võtmisel 
ebaseadusliku laste töö kaotamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 b) Käesoleva määruse eesmärkide 
hulka peaks kuuluma kodanikuühiskonna 
tõhustamine, dialoogi edendamine 
tööturu osapooltega ning vajalike 
majandus-, sotsiaal-, territoriaalse 
ühtekuuluvuse ja haridusalaste 
strukturaalsete muudatuste sisseviimine 
partnerriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Mara Bizzotto
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) inimõiguste ja põhivabaduste, õigusriigi 
ja soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete
edendamine, tõelise ja jätkusuutliku 
demokraatia rajamine, hea valitsemistava
edendamine ja sotsiaalpartnereid hõlmava 
jõudsalt edeneva kodanikuühiskonna
arendamine;

(a) inimõiguste ja põhivabaduste, õigusriigi 
ja soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete, 
tõelise ja jätkusuutliku demokraatia
rajamise, hea valitsemistava ja 
sotsiaalpartnereid hõlmava jõudsalt 
edeneva kodanikuühiskonna arendamise 
järgimise tagamine;

Or. it

Muudatusettepanek 34
Konstantinos Poupakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) inimõiguste ja põhivabaduste, õigusriigi 
ja soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete 
edendamine, tõelise ja jätkusuutliku 
demokraatia rajamine, hea valitsemistava 
edendamine ja sotsiaalpartnereid hõlmava 
jõudsalt edeneva kodanikuühiskonna 
arendamine;

(a) inimõiguste ja põhivabaduste, õigusriigi 
ja soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete 
edendamine, tõelise ja jätkusuutliku 
demokraatia rajamine, hea valitsemistava
ja läbipaistvate menetluste edendamine
ning sotsiaalpartnereid hõlmava jõudsalt 
edeneva kodanikuühiskonna arendamine;

Or. el

Muudatusettepanek 35
Riikka Manner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) inimõiguste ja põhivabaduste, õigusriigi 
ja soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete 

(a) inimõiguste, põhivabaduste, õigusriigi
põhimõtete ning sotsiaalse õigluse ja 
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edendamine, tõelise ja jätkusuutliku 
demokraatia rajamine, hea valitsemistava 
edendamine ja sotsiaalpartnereid hõlmava 
jõudsalt edeneva kodanikuühiskonna 
arendamine;

soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete 
edendamine, tõelise ja jätkusuutliku 
demokraatia rajamine, hea valitsemistava 
edendamine ja sotsiaalpartnereid hõlmava 
jõudsalt edeneva kodanikuühiskonna 
arendamine;

Or. fi

Muudatusettepanek 36
Kinga Göncz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) selliste haavatavate 
elanikkonnarühmade nagu vähemuste 
õiguste kaitsmine;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Mara Bizzotto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) järkjärgulise integratsiooni poole 
püüdlemine Euroopa Liidu siseturul ning 
tõhusa sektoripõhise ja mitmeid sektoreid 
hõlmava koostöö arendamine, sh 
õigusaktide ühtlustamine liidu ja muude 
asjakohaste normidega ja nendele 
lähendamine, seotud institutsioonide 
väljaarendamine ja investeeringud, 
eelkõige võrkudevahelistesse 
ühendustesse;

(b) järkjärgulise integratsiooni poole 
püüdlemine Euroopa Liidu siseturul ning 
tõhusa sektoripõhise ja mitmeid sektoreid 
hõlmava koostöö arendamine, sh 
õigusaktide ühtlustamine liidu ja muude 
asjakohaste normidega ja nendele 
lähendamine, seotud institutsioonide 
väljaarendamine ja investeeringud, 
eelkõige võrkudevahelistesse ühendustesse. 
Siiski on väga oluline, et majanduslik 
integratsioon ei põhjustaks siseturul 
kõlvatut konkurentsi;
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Or. it

Muudatusettepanek 38
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) järkjärgulise integratsiooni poole 
püüdlemine Euroopa Liidu siseturul ning 
tõhusa sektoripõhise ja mitmeid sektoreid 
hõlmava koostöö arendamine, sh 
õigusaktide ühtlustamine liidu ja muude 
asjakohaste normidega ja nendele 
lähendamine, seotud institutsioonide 
väljaarendamine ja investeeringud, 
eelkõige võrkudevahelistesse 
ühendustesse;

(b) järkjärgulise integratsiooni poole 
püüdlemine Euroopa Liidu siseturul ning 
tõhusa sektoripõhise ja mitmeid sektoreid 
hõlmava koostöö arendamine, sh 
õigusaktide ühtlustamine liidu ja muude 
asjakohaste normidega ja nendele 
lähendamine, seotud institutsioonide 
väljaarendamine ja investeeringud, 
eelkõige võrkudevahelistesse ühendustesse
ja oskuste arendamisse;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Riikka Manner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) järkjärgulise integratsiooni poole 
püüdlemine Euroopa Liidu siseturul ning 
tõhusa sektoripõhise ja mitmeid sektoreid 
hõlmava koostöö arendamine, sh 
õigusaktide ühtlustamine liidu ja muude 
asjakohaste normidega ja nendele 
lähendamine, seotud institutsioonide 
väljaarendamine ja investeeringud, 
eelkõige võrkudevahelistesse 
ühendustesse;

(b) järkjärgulise integratsiooni poole 
püüdlemine Euroopa Liidu siseturul ning 
tõhusa sektoripõhise ja mitmeid sektoreid 
hõlmava koostöö arendamine, sh
sotsiaalinvesteeringud, õigusaktide 
ühtlustamine liidu ja muude asjakohaste 
normidega ja nendele lähendamine, seotud 
institutsioonide väljaarendamine ja 
investeeringud, eelkõige 
võrkudevahelistesse ühendustesse;

Or. fi
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Muudatusettepanek 40
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tingimuste loomine hästihallatavaks 
inimeste liikumiseks ja inimestevaheliste 
kontaktide edendamine;

(c) tingimuste loomine hästihallatavaks 
inimeste liikumiseks, eelkõige kontrollitud 
korduvliikuvuseks, millega edendatakse 
tööandjatele vajalike oskuste ja
tööpakkumiste ning konkreetses 
piirkonnas leiduvate oskuste 
kokkuviimist, võrdse kohtlemise tagamine,
inimestevaheliste kontaktide edendamine
ning tagasipöörduvatele rändajatele 
tööleidmise ja füüsilisest isikust 
ettevõtjana töötamise võimaluste aktiivne 
reklaamimine;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Marije Cornelissen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tingimuste loomine hästihallatavaks 
inimeste liikumiseks ja inimestevaheliste 
kontaktide edendamine;

(c) tingimuste loomine hästihallatavaks 
inimeste liikumiseks ja inimestevaheliste 
kontaktide edendamine, sh üliõpilaste ja 
kutseõppealase vahetuse algatused, 
millele antakse piisavat rahalist toetust;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Jelko Kacin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tingimuste loomine hästihallatavaks 
inimeste liikumiseks ja inimestevaheliste 
kontaktide edendamine;

(c) tingimuste loomine hästihallatavaks 
inimeste liikumiseks ja inimestevaheliste 
kontaktide edendamine, mh viisarežiimi 
liberaliseerimise ning üliõpilaste ja 
praktikantide vahetuse edendamise 
kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Mara Bizzotto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tingimuste loomine hästihallatavaks 
inimeste liikumiseks ja inimestevaheliste 
kontaktide edendamine;

(c) õigusaktidele vastavate tingimuste 
loomine hästihallatavaks inimeste 
liikumiseks ja inimestevaheliste kontaktide 
edendamine;

Or. it

Muudatusettepanek 44
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) jätkusuutlike töökohtade loomise 
edendamine, töökohtade kvaliteedi 
tõstmine ja töötajate õiguste kaitsmine;

Or. en
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Muudatusettepanek 45
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) kõiki aspekte hõlmav jätkusuutlik ja 
kaasav areng, vaesuse vähendamine, sh 
erasektori arendamine; sisemise 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse, maaelu arengu, 
kliimameetmete ja katastroofidele 
vastupanu võime edendamine; kõige 
haavatavamate ning vaesusest ja/või 
sotsiaalsest tõrjutusest kõige enam 
ohustatud kodanike aktiivse kaasamise ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamine 
kodanikuühiskonna ja sotsiaalpartnerite 
suutlikkuse tugevdamise abil;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Marije Cornelissen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 47
Konstantinos Poupakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. el

Muudatusettepanek 48
Jelko Kacin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 49
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) Euroopa Liidu ja selle partnerriikide 
majandusliku konkurentsivõime tagamine 
VKEdele kõige paremini sobivate 
projektide ja menetluste lisamise abil, mis 
aitaks neil paremini integreeruda 
Euroopa Liidu siseturuga.

Or. fr

Muudatusettepanek 50
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) VKEdele antava ELi toetuse 
koordineerimine ning partnerriikide ja 
liidu VKEde vaheliste ettevõtete loomise 
edendamine; VKE projektide arendamise 
ja investeerimise ergutamine 
partnerriikides, mis vabastaks 
riikidevahelise koostöö edendamiseks 
vajalikke ressursse.

Or. fr

Muudatusettepanek 51
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Nimetatud eesmärkide saavutamist 
hinnatakse eeskätt poliitika rakendamist 
kajastavate asjakohaste ELi perioodiliste 
aruannete alusel; lõike 2 punktide a, d ja e 
puhul rahvusvaheliste organisatsioonide ja 

3. Nimetatud eesmärkide saavutamist 
hinnatakse eeskätt poliitika rakendamist 
kajastavate asjakohaste ELi perioodiliste 
aruannete, sealhulgas liidu ametite 
aruannete alusel; lõike 2 punktide a, d ja e 
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muude asjaomaste asutuste määratud 
vastavate näitajate alusel; lõike 2 punktide 
b, c ja d puhul vajaduse korral selle alusel, 
mil määral on partnerriigid ELi 
õigusraamistiku üle võtnud ning lõike 2 
punktide c ja f puhul asjakohaste lepingute 
ja koostöömeetmete arvu alusel. Näitajad 
hõlmavad muu hulgas piisava järelevalve 
all korraldatud demokraatlikke valimisi, 
korruptsioonitaset, kaubavooge, näitajad, 
mille abil on võimalik mõõta riigisiseseid 
majanduslikke erinevusi, sealhulgas 
tööhõive tase.

puhul rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
muude asjaomaste asutuste määratud 
vastavate näitajate alusel; lõike 2 punktide 
b, c ja d puhul vajaduse korral selle alusel, 
mil määral on partnerriigid ELi 
õigusraamistiku üle võtnud ning lõike 2 
punktide c ja f puhul asjakohaste lepingute 
ja koostöömeetmete arvu alusel. Näitajad 
hõlmavad muu hulgas piisava järelevalve 
all korraldatud demokraatlikke valimisi, 
korruptsioonitaset, kaubavooge, näitajad, 
mille abil on võimalik mõõta riigisiseseid 
majanduslikke erinevusi, sealhulgas 
tööhõive tase ja inimkapitali areng, 
sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna 
kohustus osaleda sotsiaalses dialoogis ja 
nende õigus olla konsulteeritud enne 
õigusaktide ja poliitikasuundade 
vastuvõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Nimetatud eesmärkide saavutamist 
hinnatakse eeskätt poliitika rakendamist 
kajastavate asjakohaste ELi perioodiliste 
aruannete alusel; lõike 2 punktide a, d ja e 
puhul rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
muude asjaomaste asutuste määratud 
vastavate näitajate alusel; lõike 2 punktide 
b, c ja d puhul vajaduse korral selle alusel, 
mil määral on partnerriigid ELi 
õigusraamistiku üle võtnud ning lõike 2 
punktide c ja f puhul asjakohaste lepingute 
ja koostöömeetmete arvu alusel. Näitajad 
hõlmavad muu hulgas piisava järelevalve 
all korraldatud demokraatlikke valimisi, 
korruptsioonitaset, kaubavooge, näitajad, 
mille abil on võimalik mõõta riigisiseseid 

3. Nimetatud eesmärkide saavutamist 
hinnatakse eeskätt poliitika rakendamist 
kajastavate asjakohaste ELi perioodiliste 
aruannete alusel; lõike 2 punktide a, d ja e 
puhul rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
muude asjaomaste asutuste määratud 
vastavate näitajate alusel; lõike 2 punktide 
b, c ja d puhul vajaduse korral selle alusel, 
mil määral on partnerriigid ELi 
õigusraamistiku üle võtnud ning lõike 2 
punktide c ja f puhul asjakohaste lepingute 
ja koostöömeetmete arvu alusel. Näitajad 
hõlmavad muu hulgas piisava järelevalve 
all korraldatud demokraatlikke valimisi, 
korruptsioonitaset, ajakirjandusvabadust, 
kohtusüsteemi sõltumatust, inimõiguste ja 
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majanduslikke erinevusi, sealhulgas 
tööhõive tase.

vähemuste õiguste austamist, kaubavooge, 
näitajad, mille abil on võimalik mõõta 
riigisiseseid majanduslikke erinevusi, 
sealhulgas tööhõive tase.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Nimetatud eesmärkide saavutamist 
hinnatakse eeskätt poliitika rakendamist 
kajastavate asjakohaste ELi perioodiliste 
aruannete alusel; lõike 2 punktide a, d ja e 
puhul rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
muude asjaomaste asutuste määratud 
vastavate näitajate alusel; lõike 2 punktide 
b, c ja d puhul vajaduse korral selle alusel, 
mil määral on partnerriigid ELi 
õigusraamistiku üle võtnud ning lõike 2 
punktide c ja f puhul asjakohaste lepingute 
ja koostöömeetmete arvu alusel. Näitajad 
hõlmavad muu hulgas piisava järelevalve 
all korraldatud demokraatlikke valimisi, 
korruptsioonitaset, kaubavooge, näitajad, 
mille abil on võimalik mõõta riigisiseseid 
majanduslikke erinevusi, sealhulgas
tööhõive tase.

3. Nimetatud eesmärkide saavutamist 
hinnatakse eeskätt poliitika rakendamist 
kajastavate asjakohaste ELi perioodiliste 
aruannete alusel; lõike 2 punktide a, d ja e 
puhul rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
muude asjaomaste asutuste määratud 
vastavate näitajate alusel; lõike 2 punktide 
b, c ja d puhul vajaduse korral selle alusel, 
mil määral on partnerriigid ELi 
õigusraamistiku üle võtnud ning lõike 2 
punktide c ja f puhul asjakohaste lepingute 
ja koostöömeetmete arvu alusel. Näitajad 
hõlmavad muu hulgas piisava järelevalve 
all korraldatud demokraatlikke valimisi, 
korruptsioonitaset, kaubavooge, näitajad, 
mille abil on võimalik mõõta riigisiseseid 
majanduslikke erinevusi, tööhõive taset, 
tööhõive kvaliteeti, vaesuse taset ja 
sissetulekut jaotumist.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Nimetatud eesmärkide saavutamist 
hinnatakse eeskätt poliitika rakendamist 
kajastavate asjakohaste ELi perioodiliste 
aruannete alusel; lõike 2 punktide a, d ja e 
puhul rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
muude asjaomaste asutuste määratud 
vastavate näitajate alusel; lõike 2 punktide 
b, c ja d puhul vajaduse korral selle alusel, 
mil määral on partnerriigid ELi 
õigusraamistiku üle võtnud ning lõike 2 
punktide c ja f puhul asjakohaste lepingute 
ja koostöömeetmete arvu alusel. Näitajad 
hõlmavad muu hulgas piisava järelevalve 
all korraldatud demokraatlikke valimisi, 
korruptsioonitaset, kaubavooge, näitajad, 
mille abil on võimalik mõõta riigisiseseid 
majanduslikke erinevusi, sealhulgas 
tööhõive tase.

3. Nimetatud eesmärkide saavutamist 
hinnatakse eeskätt poliitika rakendamist 
kajastavate asjakohaste ELi perioodiliste 
aruannete alusel; lõike 2 punktide a, d ja e 
puhul rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
muude asjaomaste asutuste määratud 
vastavate näitajate alusel; lõike 2 punktide 
b, c ja d puhul vajaduse korral selle alusel, 
mil määral on partnerriigid ELi 
õigusraamistiku üle võtnud ning lõike 2 
punktide c ja f puhul asjakohaste lepingute 
ja koostöömeetmete arvu alusel. Näitajad
hõlmavad muu hulgas piisava järelevalve 
all korraldatud demokraatlikke valimisi, 
korruptsioonitaset, kaubavooge, näitajad, 
mille abil on võimalik mõõta riigisiseseid 
majanduslikke erinevusi, sealhulgas
koolituses osalevate inimeste arv ja
tööhõive tase.

Or. fi

Muudatusettepanek 55
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Partnerlus- ja koostöölepingud, 
assotsieerimislepingud ning muud kehtivad 
või tulevased lepingud, millega 
kehtestatakse suhted partnerriikidega, 
asjakohased teatised, nõukogu järeldused ja 
Euroopa Parlamendi resolutsioonid, samuti 
ministrite ja partnerriikide kohtumistel 
tehtud asjakohased järeldused 
moodustavad üldise poliitikaraamistiku 
käesoleva määruse kohaste liidu 
programmide koostamiseks ja 
rakendamiseks.

1. Partnerlus- ja koostöölepingud, 
assotsieerimislepingud ning muud kehtivad 
või tulevased lepingud, millega 
kehtestatakse suhted partnerriikidega, 
asjakohased teatised, nõukogu järeldused ja 
Euroopa Parlamendi resolutsioonid, samuti 
ministrite ja partnerriikide kohtumistel 
tehtud asjakohased järeldused 
moodustavad üldise poliitikaraamistiku 
käesoleva määruse kohaste liidu 
programmide koostamiseks ja 
rakendamiseks, ja on aktiivselt seotud 
olemasolevate liidusiseste õigusaktide ja 
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poliitikaga, mis käsitlevad taristuid, 
energiat, transporti, IKTd, tööhõivet ja 
sotsiaalpoliitikat, rännet, haridust, 
kultuuri, teadusuuringuid ja 
innovatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks partnerriikide ja -
piirkondadega sõlmitud partnerlus- ja 
koostöölepingutes ning 
assotsieerimislepingutes sisalduva toetuse 
peatamist käsitlevate sätete kohaldamist, 
kutsub liit, juhul kui partnerriik ei järgi 
demokraatia ega õigusriigi põhimõtteid ega 
austa inimõigusi ega põhivabadusi, vastava 
riigi konsultatsioonile, et leida mõlemaid 
pooli rahuldav lahendus, välja arvatud eriti 
pakilistel juhtudel. Kui konsultatsioonid 
vastava riigiga ei vii mõlemaid pooli 
rahuldava lahenduseni, kui 
konsultatsioonidest keeldutakse või eriti 
pakilistel juhtudel, võib nõukogu võtta 
asjakohased meetmed kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 215 lõikega 
1, mis võivad sisaldada toetuse täielikku 
või osalist peatamist.

Ilma et see piiraks partnerriikide ja -
piirkondadega sõlmitud partnerlus- ja 
koostöölepingutes ning 
assotsieerimislepingutes sisalduva toetuse 
peatamist käsitlevate sätete kohaldamist, 
kutsub liit, juhul kui partnerriik ei järgi 
demokraatia ega õigusriigi põhimõtteid ega 
austa inimõigusi, põhivabadusi ega 
sotsiaalset õiglust, vastava riigi 
konsultatsioonile, et leida mõlemaid pooli 
rahuldav lahendus, välja arvatud eriti 
pakilistel juhtudel. Kui konsultatsioonid 
vastava riigiga ei vii mõlemaid pooli 
rahuldava lahenduseni, kui 
konsultatsioonidest keeldutakse või eriti 
pakilistel juhtudel, võib nõukogu võtta 
asjakohased meetmed kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 215 lõikega 
1, mis võivad sisaldada toetuse täielikku 
või osalist peatamist.

Or. fi


