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Muudatusettepanek 36
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et tugevdada ja süvendada
koostööd India ja Hiinaga ning Aasia ja 
Ladina-Ameerika keskmise sissetulekuga 
riikidega arengukoostöö rahastamisvahendi 
reguleerimisalast välja jäävates 
valdkondades, töötati välja sellised 
ettevalmistavad meetmed nagu 
äridialoogid, kaubanduse edendamine ja 
teadusvahetus.

(5) Ettevalmistavad meetmed, nagu 
dialoogid avaliku ja erasektori 
majanduspartnerite vahel ning 
teadusvahetus, peaksid tugevdama ja
süvendama koostööd India ja Hiinaga ning 
Aasia ja Ladina-Ameerika keskmise 
sissetulekuga riikidega arengukoostöö 
rahastamisvahendi reguleerimisalast välja 
jäävates valdkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Franziska Keller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Liidu huvides on süvendada suhteid 
partneritega, kes etendavad üha olulisemat 
rolli rahvusvahelises majanduses ja 
kaubanduses, lõunapoolsete piirkondade 
vahelises kaubanduses ja koostöös, 
mitmepoolsetel foorumitel (sh kahekümne 
rahandusministri ja keskpanga juhi grupis 
G20), ülemaailmses juhtimises ning 
üleilmsete probleemide lahendamisel. Liit 
peab seadma sisse laiaulatuslikud 
partnerlused uute osalejatega 
rahvusvahelisel tasandil, et edendada 
stabiilset ja kaasavat rahvusvahelist korda, 
seista ühiste üleilmsete hüvede eest, kaitsta
liidu põhihuve ja suurendada neis riikides 
teadmisi liidust. 

(7) Liidu huvides on süvendada suhteid 
partneritega, kes etendavad üha olulisemat 
rolli rahvusvahelises majanduses ja 
kaubanduses, lõunapoolsete piirkondade 
vahelises kaubanduses ja koostöös, 
mitmepoolsetel foorumitel (sh kahekümne 
rahandusministri ja keskpanga juhi grupis 
G20), ülemaailmses juhtimises ning 
üleilmsete probleemide lahendamisel. Liit 
peab seadma sisse laiaulatuslikud 
partnerlused uute osalejatega 
rahvusvahelisel tasandil, et edendada 
stabiilset ja kaasavat rahvusvahelist korda, 
seista ühiste üleilmsete hüvede eest, 
edendada liidu põhiväärtusi ja suurendada 
neis riikides teadmisi liidust.
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Or. en

Muudatusettepanek 38
Franziska Keller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kuigi käesolevas määruses pööratakse 
erilist tähelepanu üleilmsel tasandil 
tegutsevatele riikidele, peaks selle 
reguleerimisala hõlmama kogu maailma, 
võimaldades vastavalt käesoleva määruse 
eesmärkidele toetada koostöömeetmeid 
arenguriikides, kus liidul on olulisi huve.

(9) Kuigi käesolevas määruses pööratakse 
erilist tähelepanu üleilmsel tasandil 
tegutsevatele riikidele, peaks selle 
reguleerimisala hõlmama kogu maailma, 
võimaldades vastavalt käesoleva määruse 
eesmärkidele toetada koostöömeetmeid 
arenguriikides, kus on olulisi 
vastastikuseid huve.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Marielle de Sarnez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Üks olulisimaid liidu ees seisvaid 
ülesandeid ja valdkondi, kus tuleb kiirelt 
võtta meetmeid rahvusvahelisel tasandil, 
on kliimamuutuste vastu võitlemine. 
Komisjoni teatises „Euroopa 2020. aasta
strateegia aluseks olev eelarve” 
väljendatakse kavatsust suurendada liidu 
üldeelarve kliimaga seonduvate kulude 
osatähtsust vähemalt 20 %-ni ning 
käesolev määrus peaks aitama seda 
eesmärki saavutada.

(12) Üks olulisimaid liidu ees seisvaid 
ülesandeid ja valdkondi, kus tuleb kiirelt 
võtta meetmeid rahvusvahelisel tasandil, 
on kliimamuutuste vastu võitlemine. 
Komisjoni teatises „Euroopa 2020. aasta 
strateegia aluseks olev eelarve” 
väljendatakse kavatsust suurendada liidu 
üldeelarve kliimaga seonduvate kulude
osatähtsust vähemalt 20%-ni ning käesolev 
määrus peaks aitama seda eesmärki 
saavutada. Samuti peaks määrus aitama 
integreerida keskkonna- ja kliimanõudeid
rahvusvahelise kaubanduse korraldamise 
eeskirjadesse;
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Or. fr

Muudatusettepanek 40
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Et liit saaks seada eesmärgiks 
tõhusamalt edendada oma huve suhetes 
kolmandate riikidega, peaks ta suutma 
paindlikult ja õigeaegselt reageerida 
tekkivatele ja/või ettenägematutele 
vajadustele, võttes erimeetmeid, mida 
mitmeaastased sihtprogrammid ei hõlma.

(17) Et liit saaks seada eesmärgiks 
tõhusamalt edendada oma huve suhetes 
kolmandate riikidega ning kaitsta oma 
investeeringuid, peaks ta suutma 
paindlikult ja õigeaegselt reageerida 
tekkivatele ja/või ettenägematutele 
vajadustele, võttes erimeetmeid, mida 
mitmeaastased sihtprogrammid ei hõlma.

Or. es

Muudatusettepanek 41
Franziska Keller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Et liit saaks seada eesmärgiks 
tõhusamalt edendada oma huve suhetes 
kolmandate riikidega, peaks ta suutma 
paindlikult ja õigeaegselt reageerida 
tekkivatele ja/või ettenägematutele 
vajadustele, võttes erimeetmeid, mida 
mitmeaastased sihtprogrammid ei hõlma.

(17) Et liit saaks seada eesmärgiks 
tõhusamalt edendada vastastikuseid huve 
suhetes kolmandate riikidega, peaks ta 
suutma paindlikult ja õigeaegselt 
reageerida tekkivatele ja/või 
ettenägematutele vajadustele, võttes 
erimeetmeid, mida mitmeaastased 
sihtprogrammid ei hõlma.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Franziska Keller
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesoleva määrusega luuakse 
partnerluse rahastamisvahend koostööks 
kolmandate riikidega, et edendada ja 
toetada ELi ja vastastikuseid huve. 
Partnerluse rahastamisvahendist toetatakse 
meetmeid, millega taotletakse 
tulemuslikult ja paindlikult liidu 
kahepoolsetest, piirkondlikest või 
mitmepoolsetest suhetest kolmandate 
riikidega tulenevate eesmärkide 
saavutamist ning lahendatakse üleilmseid 
probleeme.

(1) Käesoleva määrusega luuakse 
partnerluse rahastamisvahend koostööks 
kolmandate riikidega, et edendada ja 
toetada ELi väärtusi ja vastastikuseid 
huve. Partnerluse rahastamisvahendist 
toetatakse meetmeid, millega taotletakse 
tulemuslikult ja paindlikult liidu 
kahepoolsetest, piirkondlikest või 
mitmepoolsetest suhetest kolmandate 
riikidega tulenevate eesmärkide 
saavutamist ning lahendatakse üleilmseid 
probleeme.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Helmut Scholz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rakendada Euroopa 2020. aasta 
strateegia rahvusvahelist mõõdet, toetades
liidu kahepoolse, piirkondliku ja 
piirkondadevahelise koostööpartnerluse 
strateegiaid, edendades poliitikadialoogi 
ning töötades välja ühised lähenemisviisid 
ja meetmed selliste üleilmsete probleemide 
lahendamiseks, nagu energiajulgeolek, 
kliimamuutus ja keskkond. Selle eesmärgi 
saavutamise hindamise aluseks on 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
tegevuspõhimõtete ja eesmärkide 
järgimine peamistes partnerriikides;

(a) toetada liidu kahepoolse, piirkondliku 
ja piirkondadevahelise koostööpartnerluse 
strateegiaid, edendades poliitikadialoogi 
ning töötades välja ühised lähenemisviisid 
ja meetmed selliste üleilmsete probleemide 
lahendamiseks, nagu energiajulgeolek, 
sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamine, 
kliimamuutus ja keskkond.

Or. en
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Muudatusettepanek 44
Gianluca Susta

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rakendada Euroopa 2020. aasta 
strateegia rahvusvahelist mõõdet, toetades 
liidu kahepoolse, piirkondliku ja 
piirkondadevahelise koostööpartnerluse 
strateegiaid, edendades poliitikadialoogi 
ning töötades välja ühised lähenemisviisid 
ja meetmed selliste üleilmsete probleemide 
lahendamiseks, nagu energiajulgeolek, 
kliimamuutus ja keskkond. Selle eesmärgi 
saavutamise hindamise aluseks on Euroopa 
2020. aasta strateegia tegevuspõhimõtete ja 
eesmärkide järgimine peamistes 
partnerriikides;

(a) rakendada Euroopa 2020. aasta 
strateegia rahvusvahelist mõõdet, et 
tugevdada liidu sise- ja välispoliitika 
meetmete täiendavust (eriti innovatsiooni, 
teadusuuringute ja konkurentsi alal), 
toetades liidu kahepoolse, piirkondliku ja 
piirkondadevahelise koostööpartnerluse 
strateegiaid, edendades poliitikadialoogi 
ning töötades välja ühised lähenemisviisid 
ja meetmed selliste üleilmsete probleemide 
lahendamiseks, nagu energiajulgeolek, 
kliimamuutus ja keskkond. Selle eesmärgi 
saavutamise hindamise aluseks on Euroopa
2020. aasta strateegia tegevuspõhimõtete ja 
eesmärkide järgimine peamistes 
partnerriikides;

Or. it

Muudatusettepanek 45
Gianluca Susta

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) hõlbustada majanduspartnerluste ning 
äri- ja õigusloomealase koostöö kaudu 
Euroopa äriühingute turulepääsu ning 
suurendada nende kaubandus-, 
investeerimis- ja ärivõimalusi. Selle
eesmärgi saavutamise hindamise aluseks 
on liidu osa väliskaubanduses peamiste 
partnerriikidega ning kauba- ja 
investeeringuvood partnerriikidesse, mille 
suhtes rakendatakse käesoleva määruse 
kohaseid programme ja meetmeid;

(b) hõlbustada majanduspartnerluste ning 
äri- ja õigus- ja maksualase koostöö, 
VKEde rahvusvaheliseks muutmise 
tugiprogrammide ja -vahendite kaudu 
pääsu kolmandate riikide turgudele, 
elavdada kaubandust, kaotada 
kaubandus- ja investeerimistõkked,
vaidlustades ühtlasi põhjendamatud 
protektsionistlikud meetmed ja õiguslikud 
tõkked ka rahvusvaheliste standardite 
propageerimise kaudu, parandada
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intellektuaalomandiõiguste kaitset ning 
pakkuda turvalist investeerimiskeskkonda 
ja avada Euroopa äriühingutele – eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele (VKE) – uusi ärivõimalusi 
kõikjal maailmas; selle eesmärgi 
saavutamise hindamise aluseks on liidu osa 
väliskaubanduses peamiste partnerriikidega 
ning kauba- ja investeeringuvood 
kõikidesse partnerriikidesse, mille suhtes 
rakendatakse käesoleva määruse kohaseid 
programme ja meetmeid;

Or. it

Muudatusettepanek 46
Franziska Keller

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) hõlbustada majanduspartnerluste ning 
äri- ja õigusloomealase koostöö kaudu 
Euroopa äriühingute turulepääsu ning 
suurendada nende kaubandus-, 
investeerimis- ja ärivõimalusi. Selle 
eesmärgi saavutamise hindamise aluseks 
on liidu osa väliskaubanduses peamiste 
partnerriikidega ning kauba- ja 
investeeringuvood partnerriikidesse, mille 
suhtes rakendatakse käesoleva määruse 
kohaseid programme ja meetmeid;

(b) edendada majanduspartnerluste ning 
äri- ja õigusloomealase koostöö kaudu 
kõrgeid sotsiaalseid ja 
keskkonnastandardeid ausate ja õiglaste 
kaubandus- ja investeerimissuhete jaoks. 
Selle eesmärgi saavutamise hindamise 
aluseks on muu hulgas liidu osa 
väliskaubanduses peamiste 
partnerriikidega, kauba- ja 
investeeringuvoogude tasakaal
partnerriikidega ja kaubanduse 
kvalifitseerimise meetmete kasutuselevõtt, 
mille suhtes rakendatakse käesoleva 
määruse kohaseid programme ja meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Helmut Scholz
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) hõlbustada majanduspartnerluste ning 
äri- ja õigusloomealase koostöö kaudu 
Euroopa äriühingute turulepääsu ning 
suurendada nende kaubandus-, 
investeerimis- ja ärivõimalusi. Selle 
eesmärgi saavutamise hindamise aluseks 
on liidu osa väliskaubanduses peamiste
partnerriikidega ning kauba- ja 
investeeringuvood partnerriikidesse, mille 
suhtes rakendatakse käesoleva määruse 
kohaseid programme ja meetmeid;

(b) suurendada majanduspartnerluste ning 
koolituste ja õigusloomealase koostöö 
kaudu avaliku ja erasektori ettevõtete 
jaoks kaubandust, investeerimist ja 
koostööd. Selle eesmärgi saavutamise 
hindamise aluseks on vastastikuse 
vahetuse suurenemine partnerriikidega 
ning kauba- ja investeeringuvood 
partnerriikidest ja partnerriikidesse, mille 
suhtes rakendatakse käesoleva määruse 
kohaseid programme ja meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Franziska Keller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liit püüab käesolevat määrust 
rakendades tagada poliitika kujundamisel, 
strateegilisel planeerimisel, programmitöö 
tegemisel ning meetmete rakendamisel 
ühtsuse ja kooskõla liidu välistegevuse 
muude valdkondadega, eelkõige 
arenguriikidele suunatud arengukoostöö 
rahastamisvahendiga, ja muude asjakohaste 
liidu poliitikavaldkondadega.

(4) Liit püüab käesolevat määrust 
rakendades tagada poliitika kujundamisel, 
strateegilisel planeerimisel, programmitöö 
tegemisel ning meetmete rakendamisel 
ühtsuse ja kooskõla liidu välistegevuse 
muude valdkondadega, eelkõige 
arenguriikidele suunatud arengukoostöö 
rahastamisvahendiga, juhindudes liidu 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
põhimõttest, nagu on sätestatud Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 208, ja 
muude asjakohaste liidu 
poliitikavaldkondadega.

Or. en
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Muudatusettepanek 49
Franziska Keller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määruse alusel rahastatavad 
meetmed põhinevad vajaduse korral 
koostööpõhimõtetel, mis on esitatud liidu 
ning asjaomaste kolmandate riikide ja 
piirkondade vahelistes lepingutes, 
deklaratsioonides ja tegevuskavades, ning 
on ka seotud liidu konkreetsete huvide, 
poliitiliste prioriteetide ja strateegiatega 
seonduvate valdkondadega.

(5) Käesoleva määruse alusel rahastatavad 
meetmed põhinevad vajaduse korral 
koostööpõhimõtetel, mis on esitatud liidu 
ning asjaomaste kolmandate riikide ja 
piirkondade vahelistes lepingutes, 
deklaratsioonides ja tegevuskavades, ning 
on ka seotud liidu konkreetsete väärtuste, 
poliitiliste prioriteetide ja strateegiatega 
seonduvate valdkondadega.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Marielle de Sarnez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nagu viidatud programmi „Erasmus kõigi 
jaoks” käsitleva määruse artikli 13 lõikes 2, 
eraldatakse rahvusvahelise mõõtme 
edendamiseks kõrghariduse valdkonnas 
1 812 100 000 eurot mitmest muust 
väliskoostöö vahendist (arengukoostöö 
rahastamisvahend, ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend, Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahend, partnerluse 
rahastamisvahend ja Euroopa Arengufond), 
et toetada õppimisega seotud liikuvust 
kolmandatesse riikidesse või kolmandatest 
riikidest ning koostööd ja poliitilist dialoogi 
nende riikide 
asutuste/institutsioonide/organisatsioonidega. 
Kõnealuste rahaliste vahendite kasutamise 
korral kohaldatakse programmi „Erasmus 
kõigi jaoks” käsitleva määruse sätteid.

Nagu viidatud programmi „Erasmus kõigi 
jaoks” käsitleva määruse artikli 13 lõikes 2, 
eraldatakse rahvusvahelise mõõtme 
edendamiseks kõrghariduse valdkonnas 
1 812 100 000 eurot mitmest muust 
väliskoostöö vahendist (arengukoostöö 
rahastamisvahend, ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend, Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahend, partnerluse 
rahastamisvahend ja Euroopa Arengufond), 
et toetada õppimisega seotud liikuvust 
kolmandatesse riikidesse või kolmandatest 
riikidest ning koostööd ja poliitilist dialoogi 
nende riikide kohalike, piirkondlike ja 
riiklike
asutuste/institutsioonide/organisatsioonidega
. Kõnealuste rahaliste vahendite kasutamise 
korral kohaldatakse programmi „Erasmus 
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kõigi jaoks” käsitleva määruse sätteid.

Or. fr

Muudatusettepanek 51
Gianluca Susta

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kaubandussuhete ja -integratsiooni 
hõlbustamine (ja toetamine), sealhulgas 
lõunapoolsete piirkondade vahel, ning liidu 
investeeringuvoogude ja 
majanduspartnerluste toetamine, 
keskendudes sealhulgas väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele;

c) majandus- ja kaubandussuhete ja -
integratsiooni hõlbustamine (ja toetamine), 
sealhulgas lõunapoolsete piirkondade 
vahel, ja kaubandussuhete süvendamine 
liidu jaoks oluliste tõusva majandusega 
makropiirkondadega, ning liidu 
investeeringuvoogude ja 
majanduspartnerluste toetamine, 
keskendudes sealhulgas väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele; VKEde 
rahvusvahelistumise tugimeetmed ja -
vahendid (sealhulgas koolitus- ja 
teavitusprogrammid, tugipunktid 
kolmandatel turgudel); 
intellektuaalomandiõiguste kaitse 
parandamine, normatiivse ja 
õigusloomedialoogi tugevdamine, 
kolmandate riikide turgudele pääsu 
hõlbustamine;

Or. it

Muudatusettepanek 52
Marielle de Sarnez

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) poliitika- ja valdkondliku dialoogi 
edendamine liidu ja kolmandate riikide 

d) poliitika- ja valdkondliku dialoogi 
edendamine liidu ja kolmandate riikide 
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poliitiliste, majandus-, järelevalve-, 
keskkonna-, sotsiaal-, teadus- ja 
kultuuriringkondade esindajate ning 
vabaühenduste vahel;

poliitiliste, majandus-, järelevalve-, 
keskkonna-, sotsiaal-, teadus- ja 
kultuuriringkondade esindajate ning 
vabaühenduste ning piirkondlike ja 
kohalike ametiasutuste ja nende 
ühenduste vahel;

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) liidu või vastastikustes huvides olevate 
algatuste ja meetmete edendamine sellistes 
valdkondades nagu kliimamuutused, 
keskkonnaküsimused (sealhulgas 
bioloogiline mitmekesisus), 
ressursitõhusus, toorained energia, 
transport, teadus, teadusuuringud ja 
innovatsioon, tööhõive- ja sotsiaalpoliitika, 
säästev areng, sealhulgas inimväärse töö 
tagamine ja ettevõtja sotsiaalne vastutus, 
lõunapoolsete piirkondade vaheline 
kaubandus ja koostöö, haridus, kultuur, 
turism, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia, tervishoid, 
õiguskaitse, toll, maksustamine, rahandus,
statistika ja muud liidu erihuvidega seotud 
või liidule ja kolmandatele riikidele 
vastastikust huvi pakkuvad küsimused;

f) liidu või vastastikustes huvides olevate 
algatuste ja meetmete edendamine sellistes 
valdkondades nagu kliimamuutused, 
keskkonnaküsimused (sealhulgas 
bioloogiline mitmekesisus), 
ressursitõhusus, toorained, energia, 
transport, teadus, teadusuuringud ja 
innovatsioon, tööhõive- ja sotsiaalpoliitika, 
säästev areng, sealhulgas inimväärse töö 
tagamine ja ettevõtja sotsiaalne vastutus, 
lõunapoolsete piirkondade vaheline 
kaubandus ja koostöö, haridus, kultuur, 
turism, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia, tervishoid, 
õiguskaitse, toll, 
intellektuaalomandiõigused, andmekaitse, 
maksustamine, rahandus, statistika ja muud 
liidu erihuvidega seotud või liidule ja 
kolmandatele riikidele vastastikust huvi
pakkuvad küsimused;

Or. es

Muudatusettepanek 54
Helmut Scholz
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Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) liidu või vastastikustes huvides olevate 
algatuste ja meetmete edendamine sellistes 
valdkondades nagu kliimamuutused, 
keskkonnaküsimused (sealhulgas 
bioloogiline mitmekesisus), 
ressursitõhusus, toorained energia, 
transport, teadus, teadusuuringud ja 
innovatsioon, tööhõive- ja sotsiaalpoliitika, 
säästev areng, sealhulgas inimväärse töö 
tagamine ja ettevõtja sotsiaalne vastutus, 
lõunapoolsete piirkondade vaheline 
kaubandus ja koostöö, haridus, kultuur, 
turism, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia, tervishoid, 
õiguskaitse, toll, maksustamine, rahandus, 
statistika ja muud liidu erihuvidega seotud 
või liidule ja kolmandatele riikidele 
vastastikust huvi pakkuvad küsimused;

f) liidu või vastastikustes huvides olevate 
algatuste ja meetmete edendamine sellistes 
valdkondades nagu kliimamuutused, 
keskkonnaküsimused (sealhulgas 
bioloogiline mitmekesisus), 
ressursitõhusus, toorained, energia,
transport, teadus, teadusuuringud ja 
innovatsioon, tööhõive- ja sotsiaalpoliitika, 
säästev areng, sealhulgas inimväärse töö 
tagamine, sotsiaalse ebavõrdsuse 
vähendamine ja ettevõtja sotsiaalne 
vastutus, lõunapoolsete piirkondade 
vaheline kaubandus ja koostöö, haridus, 
kultuur, turism, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia, tervishoid, 
õiguskaitse, toll, maksustamine, rahandus, 
statistika ja muud liidu erihuvidega seotud 
või liidule ja kolmandatele riikidele 
vastastikust huvi pakkuvad küsimused;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Marielle de Sarnez

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) liidu või vastastikustes huvides olevate 
algatuste ja meetmete edendamine sellistes 
valdkondades nagu kliimamuutused, 
keskkonnaküsimused (sealhulgas 
bioloogiline mitmekesisus), 
ressursitõhusus, toorained energia, 
transport, teadus, teadusuuringud ja 
innovatsioon, tööhõive- ja sotsiaalpoliitika, 
säästev areng, sealhulgas inimväärse töö 
tagamine ja ettevõtja sotsiaalne vastutus, 
lõunapoolsete piirkondade vaheline 

f) liidu või vastastikustes huvides olevate 
algatuste ja meetmete edendamine sellistes 
valdkondades nagu kliimamuutused, 
keskkonnaküsimused (sealhulgas 
bioloogiline mitmekesisus), 
ressursitõhusus, toorained, energia, 
transport, teadus, teadusuuringud ja 
innovatsioon, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste ja kodanikuühiskonna
tugevdamine, tööhõive- ja sotsiaalpoliitika, 
säästev areng, sealhulgas inimväärse töö 
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kaubandus ja koostöö, haridus, kultuur, 
turism, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia, tervishoid, 
õiguskaitse, toll, maksustamine, rahandus, 
statistika ja muud liidu erihuvidega seotud 
või liidule ja kolmandatele riikidele 
vastastikust huvi pakkuvad küsimused;

tagamine ja ettevõtja sotsiaalne vastutus, 
põhja- ja lõunapoolsete piirkondade ning
lõunapoolsete piirkondade vaheline 
kaubandus ja koostöö, haridus, kutseõpe,
kultuur, turism, kohalik areng, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia, tervishoid, 
õiguskaitse, toll, maksustamine, rahandus, 
statistika ja muud liidu erihuvidega seotud 
või liidule ja kolmandatele riikidele 
vastastikust huvi pakkuvad küsimused;

Or. fr

Muudatusettepanek 56
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) liidust teadlikkuse suurendamine ja liidu 
mõistmise parandamine ning liidu 
nähtavuse suurendamine kolmandates 
riikides.

g) liidust teadlikkuse suurendamine ja liidu 
mõistmise parandamine ning kolmandate 
riikidega liidu loomise võimaluse 
suurendamine, et saavutada mõni oma 
peaeesmärkidest (keskkonna, kultuurilise 
mitmekesisuse, rahapesuvastase võitluse 
valdkonnas).

Or. en

Muudatusettepanek 57
Gianluca Susta

Ettepanek võtta vastu määrus
1. a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. a LISA
RAHAERALDISTE SOOVITUSLIK 
JAOTUS AJAVAHEMIKUKS 2014–2020
Erieesmärkide lõikes on lähtesumma (1 
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131 000 000 eurot) jaotus järgmine:
– eesmärk nr 1 (rakendada strateegia 
„Euroopa 2020” rahvusvahelist mõõdet): 
43%;
– eesmärk nr 2 (hõlbustada Euroopa 
äriühingute turulepääsu ning suurendada 
nende kaubandus-, investeerimis- ja 
ärivõimalusi): 30%;
– eesmärk nr 3 (suurendada liidu ja tema 
rahvusvahelisel tasandil etendatava rolli 
laialdast mõistmist ja nähtavust): 18% 
ning
– jaotamata vahendite reserv (mis tuleb 
jaotada kolme eesmärgi vahel vajaduse 
järgi): 5%.

Or. it

Muudatusettepanek 58
Franziska Keller

Ettepanek võtta vastu määrus
1. a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. a lisa
SUUNAVAD RAHAERALDISED 
AJAVAHEMIKUKS 2014–2020
Erieesmärkide lõikes on lähtesumma 
(1 131 000 000 eurot) jaotus järgmine:
eesmärk nr 1 (rakendada strateegia 
„Euroopa 2020” rahvusvahelist mõõdet): 
53%;
eesmärk nr 2 (edendada kõrgeid 
sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid 
standardeid ausate ja õiglaste kaubandus-
ja investeerimissuhete jaoks): 20%; 
eesmärk nr 3 (suurendada liidu ja tema 
rahvusvahelisel tasandil etendatava rolli 
laialdast mõistmist ning nähtavust): 18% 
ning
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jaotamata vahendite reserv (mis tuleb 
jaotada kolme eesmärgi vahel vastavalt 
vajadusele): 5%.

Or. en


