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Muudatusettepanek 11
Maria Eleni Koppa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa riik, kes on esitanud liidu 
liikmeks saamise avalduse, saab liikmeks 
üksnes siis, kui on leidnud kinnitust, et ta 
vastab 1993. aasta juunis Kopenhaagenis 
toimunud Euroopa Ülemkogul 
kokkulepitud liikmesuse kriteeriumidele, 
ning tingimusel, et ühinemisega ei 
koormata üle liidu uue liikme 
integreerimise võimet. Kõnealused 
kriteeriumid käsitlevad demokraatiat 
kindlustavate institutsioonide stabiilsust, 
õigusriiki, inimõigusi ning vähemuste 
austamist ja kaitset, majandusarengut, mis 
peab olema piisav, et tulla toime siseturu 
konkurentsijõudude survega, ning võimet 
mitte üksnes kasutada aluslepingute 
järgseid õigusi, vaid täita ka neis sätestatud 
kohustusi.

(4) Euroopa riik, kes on esitanud liidu 
liikmeks saamise avalduse, saab liikmeks 
üksnes siis, kui on leidnud kinnitust, et ta 
vastab 1993. aasta juunis Kopenhaagenis 
toimunud Euroopa Ülemkogul 
kokkulepitud ühinemiskriteeriumidele, 
ning tingimusel, et ühinemisega ei 
koormata üle liidu uue liikme 
integreerimise võimet. Kõnealused 
kriteeriumid käsitlevad demokraatiat 
kindlustavate institutsioonide stabiilsust, 
õigusriiki, häid valitsemistavasid,
inimõigusi ning vähemuste austamist ja 
kaitset, majandusarengut, mis peab olema 
piisav, et tulla toime siseturu 
konkurentsijõudude survega, ning võimet 
mitte üksnes kasutada aluslepingute 
järgseid õigusi, vaid, mis veelgi olulisem,
täita ka neis sätestatud kohustusi.

Or. el

Muudatusettepanek 12
Paul Murphy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa riik, kes on esitanud liidu 
liikmeks saamise avalduse, saab liikmeks 
üksnes siis, kui on leidnud kinnitust, et ta 
vastab 1993. aasta juunis Kopenhaagenis 
toimunud Euroopa Ülemkogul 
kokkulepitud liikmesuse kriteeriumidele, 

(4) Euroopa riik, kes on esitanud liidu 
liikmeks saamise avalduse, saab liikmeks 
üksnes siis, kui on leidnud kinnitust, et ta 
vastab 1993. aasta juunis Kopenhaagenis 
toimunud Euroopa Ülemkogul 
kokkulepitud liikmesuse kriteeriumidele, 
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ning tingimusel, et ühinemisega ei 
koormata üle liidu uue liikme 
integreerimise võimet. Kõnealused 
kriteeriumid käsitlevad demokraatiat 
kindlustavate institutsioonide stabiilsust, 
õigusriiki, inimõigusi ning vähemuste 
austamist ja kaitset, majandusarengut, mis 
peab olema piisav, et tulla toime siseturu 
konkurentsijõudude survega, ning võimet 
mitte üksnes kasutada aluslepingute 
järgseid õigusi, vaid täita ka neis sätestatud 
kohustusi.

ning tingimusel, et ühinemisega ei 
koormata üle liidu uue liikme 
integreerimise võimet. Kõnealused 
kriteeriumid käsitlevad demokraatiat 
kindlustavate institutsioonide stabiilsust, 
õigusriiki, demokraatlike ja inimõiguste 
järgimist, vaesuse vastu võitlemist ning 
vähemuste austamist ja kaitset, 
majandusarengut, mis peab olema piisav, et 
tulla toime siseturu konkurentsijõudude 
survega (eriti seoses palgataseme 
säilitamise ja tõstmisega, töötajate õiguste 
ja ametiühinguõigustega ning avalike 
teenustega nagu haridus, tervishoid ja 
pensionid), keskkonnakaitset ning võimet 
mitte üksnes kasutada aluslepingute 
järgseid õigusi, vaid täita ka neis sätestatud 
kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Maria Eleni Koppa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Ühinemisprotsess põhineb 
objektiivsetel kriteeriumidel ja kõigi 
taotlejariikide võrdse kohtlemise põhimõtte 
kohaldamisel. Edasiliikumine ühinemise 
suunas sõltub taotlejariigi suutlikkusest 
viia ellu reformid, mis on vajalikud, et viia 
riigi poliitilised, institutsioonilised, õigus-, 
haldus- ja majandussüsteemid vastavusse 
liidu eeskirjade, nõuete, poliitika ning 
tavadega.

(5) Ühinemisprotsess põhineb 
objektiivsetel kriteeriumidel ja kõigi 
taotlejariikide võrdse kohtlemise põhimõtte 
kohaldamisel. Edasiliikumine ühinemise 
suunas sõltub taotlejariigi suutlikkusest 
viia ellu reformid, mis on vajalikud, et viia 
riigi poliitilised, institutsioonilised, õigus-, 
haldus- ja majandussüsteemid vastavusse 
liidu põhimõtete, eeskirjade, nõuete, 
poliitika ning tavadega.

Or. el

Muudatusettepanek 14
Maria Eleni Koppa
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Euroopa Ülemkogu on andnud 
kandidaatriigi staatuse Islandile, 
Montenegrole, endisele Jugoslaavia 
Makedoonia vabariigile ja Türgile.
Ülemkogu on kinnitanud Albaania, Bosnia 
ja Hertsegoviina, Serbia ja ka Kosovo, 
keda loetakse potentsiaalseteks 
kandidaatriikideks, Euroopa Liiduga 
ühinemise väljavaateid.

(6) Euroopa Ülemkogu on andnud 
kandidaatriigi staatuse Islandile, 
Montenegrole, endisele Jugoslaavia 
Makedoonia vabariigile, Türgile ja
Serbiale. Ülemkogu on kinnitanud 
Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina ja 
Kosovo, keda loetakse potentsiaalseteks 
kandidaatriikideks, Euroopa Liiduga 
ühinemise väljavaateid.

Or. el

Muudatusettepanek 15
Maria Eleni Koppa

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 
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 

(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 
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 
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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.

majanduskasvu tegevuskavale kooskõlas 
Euroopa 2020. aasta strateegiaga ning 
viima need riigid täielikult vastavusse 
Kopenhaageni kriteeriumidega. Tugevdada 
tuleks finantsabi ja ühinemiseelse 
strateegia rakendamisel tehtud üldiste 
edusammude vahelist sidusust.

Or. el

Muudatusettepanek 16
Paul Murphy

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
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.

(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, õigusriiki, demokraatlikke 
reforme ning kohtusüsteemi ja
riigiasutuste usaldusväärsust, edendada ja
austada põhi-, demokraatlikke, töötajate ja 
inimõigusi, edendada ja süvalaiendada
soolist võrdõiguslikkust ning rakendada 
tõhusalt mittediskrimineerimise 
põhimõtet, et võidelda soo, etnilise 
päritolu, usu või veendumuste, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel 
toimuva diskrimineerimise vastu; 
suurendada lapse õigusi ja võidelda 
naiste, laste, vähemuste ja muude 
haavatavate isikute vastu suunatud 
vägivalla ja ahistamisega. Abi peaks 
ühtlasi süvendama nende riikide 
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majanduslikku ja sotsiaalset arengut, mis 
on aluseks aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu tegevuskavale; eelkõige 
tuleks selle raames ja kooskõlas Euroopa 
2020. aasta strateegiaga suurendada 
sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu 
võitlemise toetamist ning viia need riigid 
järk-järgult vastavusse Kopenhaageni 
kriteeriumidega. Tugevdada tuleks 
finantsabi ja ühinemiseelse strateegia 
rakendamisel tehtud üldiste edusammude 
vahelist sidusust.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Maria Eleni Koppa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) IPA rahastamisvahendist toetatavate 
projektide kavandamisse ja rakendamisse 
on tingimata vaja kaasata järjest rohkem 
valitsusväliseid organisatsioone, et tagada 
tegelike vajaduste ja ootustega 
arvestamine IPA toetuste eraldamisel, 
tõmmata IPA projektidele rohkem 
tähelepanu ning aidata kaasa 
dünaamilise kodanikuühiskonna 
kujunemisele abisaajariikides;

Or. el

Muudatusettepanek 18
Paul Murphy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liidu huvides on aidata kaasa 
abisaajariikide jõupingutustele oma 
süsteemide reformimisel, et viia need 
vastavusse liidu süsteemidega. Kuna 
liikmesriigid ei suudaks käesoleva määruse 
eesmärki piisavas ulatuses saavutada ja 
seda on võimalik paremini saavutada liidu 
tasandil, siis võib liit võtta vastu meetmeid 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega.
Kooskõlas nimetatud artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõttega ei minda 
käesolevas määruses selle eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(13) Kui abisaajariigid seda soovivad, on
liidu huvides aidata kaasa abisaajariikide 
jõupingutustele oma süsteemide 
reformimisel, et viia need vastavusse liidu 
süsteemidega. Kuna liikmesriigid ei 
suudaks käesoleva määruse eesmärki 
piisavas ulatuses saavutada ja seda on 
võimalik paremini saavutada liidu tasandil, 
siis võib liit võtta vastu meetmeid 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega.
Kooskõlas nimetatud artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõttega ei minda 
käesolevas määruses selle eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Paul Murphy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Delegeeritud õigusaktide puhul on 
eriti tähtis, et komisjon peaks 
ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks
komisjon lisaks tagama asjamaste
dokumentide samaaegse, õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

(16) Delegeeritud õigusaktide puhul on 
eriti tähtis, et komisjon peaks 
ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peab
komisjon lisaks tagama asjaomaste
dokumentide samaaegse, õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule, et nimetatud 
institutsioonidel oleks võimalik täielikult 
kasutada oma volitusi, sh õigust panna 
delegeeritud õigusaktile veto või võtta 
delegeerimine tagasi; 

Or. en
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Muudatusettepanek 20
Paul Murphy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) demokraatlike institutsioonide ja 
õigusriigi, sealhulgas selle jõustamise 
tõhustamine;

i) demokraatlike institutsioonide ja 
õigusriigi, sealhulgas selle jõustamise 
tõhustamine; ametiühingute ja muude 
kodanikuühiskonna organisatsioonide, 
samuti kohalike ja piirkondlike asutuste 
kaasamine ettevalmistustöösse, 
rakendamisse, järelevalvesse ja 
hindamisse; 

Or. en

Muudatusettepanek 21
Maria Eleni Koppa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) inimõiguste ja põhivabaduste 
edendamine ning kaitsmine, vähemuste 
õiguste austamise suurendamine, soolise 
võrdõiguslikkuse, mittediskrimineerimise 
ja ajakirjandusvabaduse edendamine ning 
heanaaberlike suhete edendamine;

ii) inimõiguste ja põhivabaduste 
edendamine ning kaitsmine, vähemuste 
õiguste austamise suurendamine, soolise 
võrdõiguslikkuse, usu-,
mittediskrimineerimise ja 
ajakirjandusvabaduse, samuti muu meedia 
ja internetivabaduse edendamine ning
heanaaberlike suhete edendamine;

Or. el

Muudatusettepanek 22
Paul Murphy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) inimõiguste ja põhivabaduste 
edendamine ning kaitsmine, vähemuste 
õiguste austamise suurendamine, soolise 
võrdõiguslikkuse, mittediskrimineerimise 
ja ajakirjandusvabaduse edendamine ning 
heanaaberlike suhete edendamine;

ii) demokraatlike ja inimõiguste, töötajate 
õiguste ja põhivabaduste edendamine ja
kaitsmine, vähemuste õiguste, sh 
enesemääramisõiguse austamise 
suurendamine, soolise võrdõiguslikkuse
edendamine ja süvalaiendamine, 
mittediskrimineerimise põhimõtte tõhus 
rakendamine, et võidelda soo, etnilise 
päritolu, usu või veendumuste, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel 
toimuva diskrimineerimise vastu, muu 
hulgas seoses naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse ja kõikide isikute (sh 
puudega inimesed ja eakad) õiguste 
austamisega, andmekaitse tagamine, lapse 
õiguste suurendamine, naiste, laste, 
vähemuste ja muude haavatavate isikute 
vastu suunatud vägivalla ja ahistamise 
vastu võitlemine; ajakirjandusvabaduse 
edendamine ja kaitsmine ning 
heanaaberlike suhete edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Maria Eleni Koppa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) kodanikuühiskonna ja sotsiaalse 
dialoogi arendamine;

v) kodanikuühiskonna arendamine ning
sotsiaalse dialoogi alustamine ja 
tugevdamine;

Or. el
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Muudatusettepanek 24
Maria Eleni Koppa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) liidu nõuetele vastavuse saavutamine 
majanduses ja majandusjuhtimises;

i) liidu nõuetele vastavuse saavutamine 
majanduses ja majandusjuhtimises ning 
võitlemine korruptsiooni ja pettuste vastu;
ülemaailmse majanduskriisi põhjustatud 
probleemide ja vajadustega arvestamine;

Or. el

Muudatusettepanek 25
Franziska Keller

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 
keskkonnaeesmärkide poole;

ii) liidu konkurentsisurve ja turujõududega 
toimetulemiseks vajalikud majandus- ja 
maksureformid, püüeldes samal ajal 
majandus-, sotsiaal- ja 
keskkonnaeesmärkide poole;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Paul Murphy

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) majanduse demokratiseerimine, 
suurendades samal ajal märkimisväärselt
sotsiaal- ja keskkonnaeesmärke;
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keskkonnaeesmärkide poole;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Franziska Keller

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tööhõive ja inimkapitali arengu 
soodustamine;

iii) tööhõive, inimväärse töö ja 
inimkapitali arengu soodustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Maria Eleni Koppa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tööhõive ja inimkapitali arengu 
soodustamine;

iii) võitlemine töötuse vastu, tööhõive ja 
inimkapitali arengu soodustamine;

Or. el

Muudatusettepanek 29
Paul Murphy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tööhõive ja inimkapitali arengu 
soodustamine;

iii) töökohtade loomine ja riiklikud 
investeeringud haridusse;
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Or. en

Muudatusettepanek 30
Paul Murphy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) sotsiaalne ja majanduslik kaasatus, 
eelkõige vähemuste ja haavatavate 
rühmade kaasatus;

iv) sotsiaalne ja majanduslik kaasatus, 
eelkõige vähemuste ja haavatavate 
rühmade kaasatus; ametiühinguõiguste 
täielik tunnustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Maria Eleni Koppa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) füüsilise kapitali arendamine, liiduga 
sidemete ja piirkondlike võrgustike 
parandamine;

v) loodusvarade kaitsmine, haruldaste 
muldmetallide säästev haldamine,
füüsilise kapitali arendamine,
tuumaohutus, liiduga sidemete ja 
piirkondlike võrgustike parandamine;

Or. el

Muudatusettepanek 32
Paul Murphy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– edusammud majandusreformides; edusammud demokraatlikes
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sotsiaal- ja majandusarengu strateegiate 
usaldusväärsus ning tõhusus, edusammud 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu suunas, sealhulgas IPA abil 
toetatavate avaliku sektori investeeringute 
kaudu;

majandusreformides; sotsiaal- ja 
majandusarengu strateegiate 
usaldusväärsus ning tõhusus, edusammud 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu suunas, sealhulgas IPA abil 
toetatavate avaliku sektori investeeringute 
kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Maria Eleni Koppa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tööhõive, sotsiaalpoliitika ja 
inimressursside arendamine;

(c) võitlemine töötuse, eriti noorte töötuse 
vastu; tööhõive, sotsiaalpoliitika ja 
inimressursside arendamine;

Or. el


