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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 – joonealune märkus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

__________________ __________________

1Kooskõlas ÜRO Julgeolunõukogu
resolutsiooniga nr 1244/1999.

1 See ei piira seisukohti staatuse kohta 
ning on kooskõlas ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooniga nr 
1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu 
arvamusega Kosovo 
iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 2

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 

(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 
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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.

kohtusüsteemi ja avalikku haldust, austada 
põhiõigusi, edendada soolist 
võrdõiguslikkust ja mittediskrimineerimist
ning rakendada romasid käsitlevate 
riiklike integratsioonistrateegiate ELi 
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 3

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 oma antava abi ja muude 
rahvusvaheliste institutsioonide ja 
abiandjate antava abi eeskirjadele 
vastavuse, ühtsuse ja vastastikuse 
täiendavuse, eelkõige korrapäraste 
konsultatsioonide ja sagedase 
teabevahetuse kaudu abitsükli eri 
etappides.

Or. en



PA\895525ET.doc 5/17 PE483.844v03-00

ET

Muudatusettepanek 4

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.
Sisemiste ja väliste arengusuundade 
arvessevõtmiseks tuleks mitmeaastased 
suunavad strateegiadokumendid vajaduse 
korral läbi vaadata.

(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 ja 
suurendada riigisiseseid ja rahvusvahelisi 
investeeringuid 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. en
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Muudatusettepanek 5

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. Üleminek ühinemiseelsete 
vahendite puhul rakendatavalt komisjoni 
poolselt otseselt eelarve täitmiselt 
abisaajariikidele delegeeritud eelarve 
täitmisele peaks olema järkjärguline,
vastama iga abisaajariigi suutlikkusele
ning olema kahanev, kui riigi suutlikkus 
väheneb.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

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 või ei 
vasta enam abi andmise poliitilise 
otsustusprotsessi või halduskorralduse 
nõuetele, siis peaks nõukogu komisjoni 
ettepanekul saama võtta asjakohaseid 
meetmeid olukorra lahendamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Naiste ja meeste võrdõiguslikkust ja 
soolise aspekti integreerimist edendatakse 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi 
rakendamise erinevates etappides, 
sealhulgas selle kavandamise, 
rakendamise, järelevalve ja hindamise 
etapis.

Or. en

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) sotsiaalpartnerite suutlikkuse 
tugevdamine, et kujundada välja 
sotsiaalne dialoog;

Or. en

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) kodanikuühiskonna ja sotsiaalse 
dialoogi arendamine;

v) kodanikuühiskonna ja
sotsiaalmajandusliku partnerluste
arendamine ja asjakohaste 
konsultatsioonimehhanismide rajamine, 
et luua ametiasutustega peetavaks 
dialoogiks struktuur;



PE483.844v03-00 8/17 PA\895525ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) lepitamise, rahu tagavate ja usalduse 
suurendamise meetmed.

vi) kohalikud, riiklikud ja piirkondlikud
lepitamise, rahu tagamise ja usalduse 
suurendamise meetmed ning 
heanaaberlikud suhted.

Or. en

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
arengu toetamine jätkusuutliku, aruka ja 
kaasava majanduskasvu eesmärgil, muu 
hulgas järgmise kaudu:

b) majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
arengu toetamine jätkusuutliku, aruka ja 
kaasava majanduskasvu eesmärgil
vastavalt strateegiale „Euroopa 2020”, 
muu hulgas järgmise kaudu:

Or. en

Muudatusettepanek 12

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 

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



PA\895525ET.doc 9/17 PE483.844v03-00

ET

keskkonnaeesmärkide poole; ettevõtja sotsiaalse vastutuse põhimõtet;

Or. en

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tööhõive ja inimkapitali arengu 
soodustamine;

iii) kvaliteetse tööhõive ja inimkapitali 
arengu soodustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) abisaajariikide suutlikkuse 
suurendamine, et täita liikmesusega 
kaasnevaid kohustusi, toetades selleks 
järkjärgulist acquis communautaire'iga 
ning struktuuri-, ühtekuuluvus-, 
põllumajandus- ja maaelu arengu fondide 
ning poliitikaga vastavusseviimist ning 
nende vastuvõtmist, rakendamist ja 
jõustamist;

c) abisaajariikide suutlikkuse 
suurendamine, et täita liikmesusega 
kaasnevaid kohustusi, toetades selleks 
järkjärgulist acquis communautaire'iga 
ning struktuuri-, ühtekuuluvus-, 
põllumajandus- ja maaelu arengu fondide 
ning poliitikaga vastavusseviimist ning 
nende vastuvõtmist, rakendamist ja 
jõustamist; selliste jõustamis- ja 
järelevalvemehhanismide aktiivne 
toetamine, millega tagatakse acquis 
communautaire`i alusel võetud 
kohustuste ning asjakohaste 
rahvusvaheliste normide ja kohustuste 
täitmine;

Or. en
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine, 
tugevdades kogukonna tasandi algatuste 
suutlikkust ja kaasates kohaliku ja 
piirkondliku tasandi abisaajaid ning 
toetades asjakohaseid valdkondlikke ja 
ettevõtlusstruktuure, nendel tasanditel 
tegutsevaid VKEsid ja investeerimist 
maapiirkondadesse;

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – 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
ja sotsiaal- ja kodanikuühiskonna 
dialoogi kvaliteedi valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– edusammud majandusreformides;
sotsiaal- ja majandusarengu strateegiate 
usaldusväärsus ning tõhusus, edusammud 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 

– edusammud majandusreformides;
sotsiaal- ja majandusarengu strateegiate 
usaldusväärsus, tõhusus ja sotsiaalne 
õiglus, edusammud aruka, jätkusuutliku ja 



PA\895525ET.doc 11/17 PE483.844v03-00

ET

majanduskasvu suunas, sealhulgas IPA abil 
toetatavate avaliku sektori investeeringute 
kaudu;

kaasava majanduskasvu suunas ja 
kvaliteetse tööhõive loomine, sealhulgas 
IPA abil toetatavate avaliku sektori 
investeeringute kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– acquis’ga vastavusse viidud õigusaktide 
kogum; edusammud liiduga seotud 
institutsioonilises reformis, sealhulgas 
käesoleva määruse alusel antava abi 
rakendamisel detsentraliseeritud eelarve 
täitmisele üleminekul;

– acquis’ga vastavusse viidud õigusaktide 
kogum, sealhulgas nimekiri õigusaktide 
rakendamisel tehtud edusammudest;
edusammud liiduga seotud 
institutsioonilises reformis, sealhulgas 
käesoleva määruse alusel antava abi 
rakendamisel detsentraliseeritud eelarve 
täitmisele üleminekul;

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Tuleb toetada võimalusi teha 
edusamme konkreetsete eesmärkide 
saavutamise suunas, ühendades selleks 
üheaegselt eri poliitikavaldkondades 
antava abi.

Or. en
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Lõikes 1 osutatud kõigile 
poliitikavaldkondadele antava abiga 
püütakse konkreetselt vastata kõige 
haavatavamate, vaesusohus elavate ja/või 
sotsiaalselt tõrjutud kodanike vajadustele.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Abi andmise tõhususe ja tulemuslikkuse 
suurendamiseks ning topeltrahastamise 
vältimiseks astub komisjon koos 
liikmesriikidega vajalikke samme, et 
tagada parem koordineerimine ning 
vastastikune täiendavus mitmepoolsete ja 
piirkondlike organisatsioonide ja 
üksustega, näiteks rahvusvaheliste 
finantsasutuste, Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni asutuste, fondide ja 
programmide ning liiduväliste 
rahastajatega.

4. Abi andmise tõhususe ja tulemuslikkuse 
suurendamiseks ning topeltrahastamise 
vältimiseks astub komisjon koos 
liikmesriikidega vajalikke samme, et 
tagada parem koordineerimine ning 
vastastikune täiendavus mitmepoolsete ja 
piirkondlike organisatsioonide ja 
üksustega, näiteks rahvusvaheliste 
finantsasutuste, Euroopa Nõukogu,
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
asutuste, fondide ja programmide,
liiduväliste rahastajatega ning erasektori 
algatustega.

Or. en
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva määruse alusel antava abi 
ettevalmistamisel, rakendamisel ja selle üle 
järelevalve teostamisel tegutseb komisjon 
põhimõtteliselt partnerluses 
abisaajariikidega. Partnerlus hõlmab 
vajaduse korral pädevaid riiklikke, 
piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi, 
majandus- ja sotsiaalpartnereid, 
kodanikuühiskonda ning valitsusväliseid 
osalejaid.

5. Käesoleva määruse alusel antava abi 
ettevalmistamisel, rakendamisel ja selle üle 
järelevalve teostamisel tegutseb komisjon 
põhimõtteliselt partnerluses 
abisaajariikidega. Põhimõtteliselt 
kaasatakse partnerlusse aktiivselt
pädevaid riiklikke, piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi, majandus- ja 
sotsiaalpartnereid, kodanikuühiskonda ning 
valitsusväliseid osalejaid.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kehtestab ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi ühise strateegilise 
raamistiku. IPA ühises strateegilises 
raamistikus nähakse laienemispoliitika 
poliitiliste prioriteetide alusel ette 
põhimeetmed, mis võivad käesoleva 
määruse alusel abi saada.

1. Komisjon kehtestab ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi ühise strateegilise 
raamistiku. IPA ühises strateegilises 
raamistikus nähakse laienemispoliitika 
poliitiliste prioriteetide ja strateegia 
„Euroopa 2020” alusel ette põhimeetmed, 
mis võivad käesoleva määruse alusel abi 
saada.

Or. en
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon kaasab 
kodanikuühiskonna, sotsiaalpartnerid ja 
Euroopa Parlamendi IPA ühise 
strateegilise raamistiku kavandamisse ja 
läbivaatamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse alusel antakse abi 
üht või mitut riiki hõlmavate 
strateegiadokumentide (edaspidi
„strateegiatedokumendid”) alusel, mille 
kehtestab komisjon partnerluses asjaomase 
abisaajariigi või riikidega liidu 
mitmeaastase finantsraamistiku kestuse 
ajaks.

1. Käesoleva määruse alusel antakse abi 
üht või mitut riiki hõlmavate 
strateegiadokumentide (edaspidi
„strateegiatedokumendid”) alusel, mille 
kehtestab komisjon partnerluses asjaomase 
abisaajariigi või riikidega ja pärast 
nimetatud riigi või riikide 
kodanikuühiskonna ja 
sotsiaalpartneritega konsulteerimist liidu 
mitmeaastase finantsraamistiku kestuse 
ajaks.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Strateegiadokumendid sisaldavad 
kohaldatavat liidu vahendite soovituslikku 

3. Strateegiadokumendid sisaldavad 
kohaldatavat liidu vahendite soovituslikku 
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jaotust poliitikavaldkondade kaupa kohta 
aastate lõikes kooskõlas artiklis 5 osutatud 
IPA ühises strateegilises raamistikus 
sätestatud kriteeriumidega. Vahendite 
soovituslikus jaotuses võetakse 
nõuetekohaselt arvesse abisaajariikide 
vajadusi, suutlikkust abi vastu võtta ja 
haldussuutlikkust. Samuti nähakse ette 
tekkivate vajaduste rahuldamine ja 
stiimulid abisaajariikide tulemuslikkuse 
parandamiseks mitmeaastastes suunavates 
strateegiates sätestatud eesmärkide 
täitmisel.

jaotust poliitikavaldkondade kaupa kohta 
aastate lõikes kooskõlas artiklis 5 osutatud 
IPA ühises strateegilises raamistikus 
sätestatud kriteeriumidega, ilma et see 
piiraks võimalust ühendada eri 
poliitikavaldkondade abi. Vahendite 
soovituslikus jaotuses võetakse 
nõuetekohaselt arvesse abisaajariikide 
vajadusi, suutlikkust abi vastu võtta ja 
haldussuutlikkust. Samuti nähakse ette 
tekkivate vajaduste rahuldamine ja 
stiimulid abisaajariikide tulemuslikkuse 
parandamiseks mitmeaastastes suunavates 
strateegiates sätestatud eesmärkide 
täitmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon võtab strateegiliste 
dokumentide kavandamisel ja 
läbivaatamisel arvesse Euroopa 
Parlamendi viimaseid resolutsioone kõigi 
riigi edusammude kohta teel ühinemise 
poole. Strateegilised dokumendid tehakse 
Euroopa Parlamendile taotluse korral 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks partnerriikide ja - Ilma et see piiraks partnerriikide ja -
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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.

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 või kui poliitilised või 
halduslikud asjaolud mõjuvad negatiivselt 
abi haldamisele või sellega seotud 
otsustamisele, 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 29

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, 
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sealhulgas kodanikuühiskonna 
rahastamisvahendile.

Or. en


