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LÜHISELGITUS

Ühine huvi on, et Euroopat ümbritseks demokraatlik, stabiilne, majanduslikult edukas ja 
rahulik piirkond. ELi naaberriikide stabiilsuse tagamisel on äärmiselt oluline osa täita 
Euroopa naabruspoliitikal, mis aitab tagada kõikide julgeolekut ja arengut. Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahend võimaldab rakendada ELi poliitikat ka naaberpiirkondades 
ning peaks rajanema sellistel põhiväärtustel nagu demokraatia ja õigusriigi põhimõte, kuid 
samas peaks see võimaldama eraldada vahendeid ka selliste konkreetsete eesmärkide 
saavutamiseks, nagu töökohtade loomine ja sotsiaalkaitse tagamine, mis aitaksid tulevikus 
kaasa nende riikide mõjuvõimu suurendamisele ja kaasavale majanduskasvule. Oma 
sotsiaalse mudeliga kogu maailmas silma paistev EL on kogunud äärmiselt ainulaadseid 
kogemusi, mida teistega jagada ja neile edasi anda. 

Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend tuleb ümber kujundada ning selle vahendite 
eraldamiseks tuleb kehtestada senisest rahastamisvahendist tõhusamad tingimused, mis 
võimaldaksid lahendada pädevalt ja paindlikult partnerriikide arengu ja ajalooliste 
probleemidega seotud küsimusi. Kui rakendada kavatsetakse tingimuslikkuse põhimõtet ning 
põhimõtet, mille kohaselt sõltub toetus tehtud edusammudest, siis tuleks tähtsustada 
ühiskonna märkimisväärseid edusamme ja väärikust peegeldavaid sotsiaalseid küsimusi. 

Pidades silmas Lissaboni lepingu üldisi arusaamu ning konkreetseid sätteid, eeskätt 
sotsiaalküsimusi käsitlevat tuntud artiklit (Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 9 on 
sätestatud, et „oma poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel võtab liit arvesse 
kõrge tööhõive taseme edendamise, piisava sotsiaalse kaitse tagamise, sotsiaalse tõrjutuse 
vastase võitluse ning hariduse, koolituse ja inimeste tervise kaitse kõrge tasemega seotud 
nõudeid”), on käesolevasse määruse ettepanekusse tehtud mitmeid muudatusettepanekuid, 
mis seavad rahalise abi eeltingimusteks sotsiaalsete eesmärkide täitmise.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

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 ning võrdõiguslikkuse, 
sotsiaalsete põhiõiguste ja õigusriigi 
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põhimõtteid, millel liit rajaneb.

Or. en

Muudatusettepanek 2

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, 
sotsiaalkaitse, turumajanduse põhimõtted 
ja jätkusuutlik areng.

Or. en

Muudatusettepanek 3

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 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, tööhõive 
edendamise ja järelevalve mehhanisme 
ning muid koostööpiirkondi.

Or. en
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Muudatusettepanek 4

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 ja sotsiaalne 
õiglus peaksid olema käesoleva määruse 
kohaste kõigi meetmete võtmisel läbivad 
eesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) EL peaks toetama oma 
partnerriikide pingutusi töökohtade 
loomisel, tööturu probleemide 
lahendamisel ning sotsiaalpoliitika 
arendamisel. 

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 b) Nii ELi kui ka selle partnerite jaoks 
on äärmiselt oluline tegeleda koostööga 
kontrollitud korduvrände valdkonnas, et 
tagada õiglane rändepoliitika, ning 
inimkaubanduse ja ärakasutamise vastu 
võitlemise küsimuses. 
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Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 c) Käesoleva määruse eesmärkideks 
peaks muu hulgas olema 
kodanikuühiskonna tõhustamine, dialoogi 
edendamine tööturu osapooltega ning 
vajalike majandus-, sotsiaal- ja 
haridusalaste strukturaalsete muudatuste 
sisseviimine partnerriikides. 

Or. en

Muudatusettepanek 8

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, soolise võrdõiguslikkuse ja 
sotsiaalse õigluse põhimõtete edendamine, 
tõelise ja jätkusuutliku demokraatia ja 
meediavabaduse rajamine, hea 
valitsemistava edendamine,
sotsiaalpartnereid hõlmava jõudsalt 
edeneva kodanikuühiskonna arendamine
ning sotsiaaldialoogi tõhustamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) keskendumine inimväärsete 
töökohtade loomisele, sotsiaalkaitsele, 
tööhõivepoliitika (sh haridus- ja 
koolituskavade) asjakohasele 
edendamisele, töötajate õiguste kaitsele, 
tööjõuturul toimuvatele kuritarvitamistele 
ning ILO standardite jõustamisele; 

Or. en

Muudatusettepanek 10

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) eelkõige VKEde toetamise abil
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;

Or. en
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Muudatusettepanek 11

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 eeskätt kontrollitud 
korduvrändeks, mis võimaldaks pakkuda 
vajalikku ekspertiisi, kuid väldiks samas 
potentsiaalset ajude äravoolu ja tagaks 
võrdse kohtlemise, aga samuti
inimestevaheliste kontaktide edendamine
ning tööandjatele vajalike oskuste ning 
nende pakutavate töövõimaluste 
sobitamine konkreetses piirkonnas 
leiduvate oskustega;

Or. en

Muudatusettepanek 12

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; edendada nii 
majanduslikku, sotsiaalset kui ka 
territoriaalset sisemist ühtekuuluvust, 
maaelu arengut, kliimameetmete võtmist ja 
katastroofidele vastupanu võimet;

(d) kõiki aspekte hõlmav jätkusuutlik ja 
kaasav areng, vaesuse vähendamine, sh 
erasektori arendamine; edendada nii 
majanduslikku, sotsiaalset kui ka 
territoriaalset sisemist ühtekuuluvust, 
maaelu jätkusuutlikku arengut, 
kliimameetmete võtmist ja katastroofidele 
vastupanu võimet;

Or. en
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Muudatusettepanek 13

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) usaldusväärsuse suurendamise, 
ebaseadusliku rände kontrollimise (et 
ennetada migrantide võimalikku 
langemist muuhulgas ebaseadusliku 
tegevuse ja halbade elutingimuste 
ohvriks) ja muude meetmete edendamine, 
mis aitavad parandada julgeolekut ning 
hoida ära konflikte või neid lahendada;

Or. en

Muudatusettepanek 14

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, a 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
sotsiaalkaitse küsimusi reguleerivat 
raamistikku, piisava järelevalve all 
korraldatud demokraatlikke valimisi, 
korruptsioonitaset, kaubavooge, näitajaid, 
mille abil on võimalik mõõta riigisiseseid 
majanduslikke erinevusi, sealhulgas 
tööhõive taset, kohustust lubada tööturu 
osapooltel ja kodanikuühiskonnal osaleda 
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sotsiaaldialoogis ning kohustust 
konsulteerida nendega enne õigusakti 
vastuvõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 15

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 inim- ja sotsiaalseid õigusi 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.

Or. en


