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Muudatusettepanek 7
Paul Murphy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Konfliktid ja kriisiolukorrad, 
sealhulgas looduslikud ja inimeste 
põhjustatud katastroofid, tulenevad 
tihtipeale majandus-, kaubandus-, 
sotsiaal- ja keskkonnapoliitika 
ebaõnnestumisest kõikidel otsuste 
tegemise etappidel, sealhulgas liidu 
tasandil. Seepärast peab ELi prioriteet 
rahu tagamise ja konflikti ennetamise 
kohustuse täitmisel olema ebaõnnestunud 
poliitika ümberkujundamine. 
Rahvusvahelist kaubandust käsitlev 
poliitika võib nimetatud kohustuste 
täitmisel olla mõjus vahend tingimusel, et 
seda kasutatakse jätkusuutliku, inimese ja 
majandusarengu ning keskkonna ja 
solidaarsuse huvides ning et selles 
kohaldatakse võimalikult kõrgeid 
keskkonna- ja sotsiaalalaseid standardeid. 

Or. en

Muudatusettepanek 8
Paul Murphy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et kohandada käesoleva 
määruse reguleerimisala kiiresti arenevale 
olukorrale, peaks delegeerima komisjonile 
õiguse võtta kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
õigusakte käesoleva määruse lisades 
üksikasjalikult sätestatud tehnilise ja 

(11) Selleks et kohandada käesoleva 
määruse reguleerimisala kiiresti arenevale 
olukorrale, peaks delegeerima komisjonile 
õiguse võtta kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
õigusakte käesoleva määruse lisades 
üksikasjalikult sätestatud tehnilise ja 
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rahalise abi valdkondades ning võtta 
teabevahetuseks ja koostööks vastu 
lisamenetlusi. On eriti oluline, et komisjon 
viiks ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon lisaks tagama 
asjaomaste dokumentide õigeaegse 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

rahalise abi valdkondades ning võtta 
teabevahetuseks ja koostööks vastu 
lisamenetlusi. On eriti oluline, et komisjon 
viiks ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peab komisjon lisaks tagama 
asjaomaste dokumentide õigeaegse 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule selleks, et kõnealused 
institutsioonid saaksid täielikult kasutada 
oma volitusi, sealhulgas õigust panna 
delegeeritud õigusaktile veto või tühistada 
delegeerimine.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Maria Eleni Koppa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tegeleda konkreetsete ülemaailmsete ja 
piirkonnaüleste destabiliseeriva mõjuga 
ohtudega, sealhulgas kliimamuutustega.

(c) tegeleda konkreetsete ülemaailmsete ja 
piirkonnaüleste destabiliseeriva mõjuga 
ohtudega ning tagada valmisolek 
kriisieelsete ja -järgsete olukordadega, 
sealhulgas kliimamuutustega tegelemiseks.

Or. el

Muudatusettepanek 10
Paul Murphy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tegeleda konkreetsete ülemaailmsete ja 
piirkonnaüleste destabiliseeriva mõjuga 

(c) tegeleda kiiresti kliimamuutusega kui
konkreetse ülemaailmse ja piirkonnaülese 
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ohtudega, sealhulgas kliimamuutustega. ohuga, millel on destabiliseeriv mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Maria Eleni Koppa

Ettepanek võtta vastu määrus
I LISA – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) demokraatlike, pluralistlike 
riigiasutuste loomise toetamine, mis 
hõlmab meetmeid naiste rolli 
suurendamiseks sellistes asutustes, tõhusa 
tsiviilvalitsuse ja sellega seotud 
õigusraamistike loomise toetamine riigi ja 
kohalikul tasandil, sõltumatu 
kohtusüsteemi, hea valitsemistava ja 
avaliku korra arendamise toetamine, mis 
hõlmab mittesõjalist tehnilist koostööd 
üldise tsiviilkontrolli tugevdamiseks, 
julgeolekusüsteemi järelevalvet ja 
meetmeid terrorismi, organiseeritud 
kuritegevuse ja kõigi salakaubaveo liikide 
vastu võitlevate õiguskaitse- ja 
õigusasutuste suutlikkuse suurendamiseks;

(c) demokraatlike, pluralistlike 
riigiasutuste loomise toetamine, mis 
hõlmab meetmeid naiste rolli 
suurendamiseks sellistes asutustes, tõhusa 
tsiviilvalitsuse ja sellega seotud 
õigusraamistike loomise toetamine riigi ja 
kohalikul tasandil, sõltumatu 
kohtusüsteemi, hea valitsemistava ja 
avaliku korra arendamise toetamine, mis 
hõlmab mittesõjalist tehnilist koostööd 
üldise tsiviilkontrolli tugevdamiseks, 
julgeolekusüsteemi järelevalvet ja 
meetmeid terrorismi, organiseeritud 
kuritegevuse ja kõigi salakaubaveo liikide, 
sealhulgas inimkaubanduse vastu 
võitlevate õiguskaitse- ja õigusasutuste 
suutlikkuse suurendamiseks;

Or. el

Muudatusettepanek 12
Maria Eleni Koppa

Ettepanek võtta vastu määrus
I LISA – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) vajalike meetmete toetamine, et 
alustada olulise infrastruktuuri, elamute, 
üldkasutatavate hoonete ja 
majandusressursside, samuti oluliste 

(e) vajalike meetmete toetamine, et 
alustada olulise infrastruktuuri, elamute, 
üldkasutatavate hoonete ja 
majandusressursside, samuti oluliste 
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tootmisvõimsuste taastamist, ning et 
taaskäivitada majandustegevus, ja luua 
töökohti ning tagada jätkusuutlikuks 
ühiskondlikuks arenguks vajalikud 
miinimumtingimused;

tootmisvõimsuste taastamist, ning et 
taaskäivitada majandustegevus, ja luua ja 
hoida töökohti ning tagada jätkusuutlikuks 
ühiskondlikuks arenguks vajalikud 
miinimumtingimused;

Or. el

Muudatusettepanek 13
Maria Eleni Koppa

Ettepanek võtta vastu määrus
I LISA – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) sotsiaal-majanduslike meetmete 
toetamine, et edendada loodusvarade 
läbipaistvat majandamist ja võrdset 
juurdepääsu neile kriisiolukorras või selle 
tekkimisel;

(m) sotsiaal-majanduslike meetmete 
toetamine, et edendada loodusvarade 
jätkusuutlikku ja läbipaistvat majandamist 
ja võrdset juurdepääsu neile kriisiolukorras 
või selle tekkimisel;

Or. el

Muudatusettepanek 14
Maria Eleni Koppa

Ettepanek võtta vastu määrus
I LISA – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) meetmete toetamine, et toetada 
kodanikuühiskonna arengut ja korraldust 
ning selle osalemist poliitilises protsessis, 
sealhulgas meetmed naiste rolli 
suurendamiseks neis protsessides ning 
sõltumatu, pluralistliku ja professionaalse 
meedia edendamiseks;

(o) meetmete toetamine, et toetada 
kodanikuühiskonna arengut ja korraldust 
ning selle osalemist poliitilises protsessis, 
sealhulgas meetmed naiste rolli 
suurendamiseks neis protsessides ning 
Interneti ning sõltumatu, pluralistliku ja 
professionaalse meedia edendamiseks;

Or. el
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Muudatusettepanek 15
Damien Abad

Ettepanek võtta vastu määrus
II LISA – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Selleks et ohjeldada selliseid 
konflikte, mille rahastamiseks kasutavad 
relvastatud rühmitused või nende liitlased 
töötlemata mineraale, pööratakse erilist 
tähelepanu õigusjärgsete ametivõimude 
toetamisele, et nad saaksid selle tavaga 
võidelda ja järgida Kimberley protsessi 
sertifitseerimissüsteemi, eriti mis 
puudutab tõhusa siseriikliku kontrolli 
rakendamist töötlemata teemantide 
tootmise ja nendega kauplemise üle.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Maria Eleni Koppa

Ettepanek võtta vastu määrus
III LISA – punkt 1 – lõik 2 – punkt a  

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nende õiguskaitse- ja õigusasutuste ning 
tsiviilametkondade suutlikkuse 
suurendamisele, kes osalevad võitluses 
terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja 
kõigi salakaubaveo liikide vastu ning 
ebaseadusliku kaubanduse ja transiidi 
tõhusas kontrollis.

(a) nende õiguskaitse- ja õigusasutuste ning 
tsiviilametkondade suutlikkuse 
suurendamisele, kes osalevad võitluses 
terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja 
kõigi salakaubaveo liikide, sealhulgas 
inimkaubanduse vastu ning ebaseadusliku 
kaubanduse ja transiidi tõhusas kontrollis.

Or. el


