
PA\897915ET.doc PE486.196v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

2011/0404(COD)

18.4.2012

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Saaja: väliskomisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühinemiseelse 
abi rahastamisvahendi kohta (IPA II)
(COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))

Arvamuse koostaja: Iuliu Winkler



PE486.196v01-00 2/8 PA\897915ET.doc

ET

PA_Legam



PA\897915ET.doc 3/8 PE486.196v01-00

ET

LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu lepingu artiklis 49 on sätestatud, et liidu liikmeks astumise avalduse võib esitada 
iga Euroopa riik, kes austab ELi väärtusi ning võtab endale kohustuse neid edendada. ELi 
laienemistest on kasu saanud kõik ELi kodanikud ning see on aidanud ELil paremini valmistuda 
nii praeguste kui ka tulevaste probleemidega tegelemiseks. 

Komisjoni ettepanekuga uue ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA II) kohta soovitakse luua 
kandidaatriikidele tehnilise ja finantsabi pakkumise vahend, mis aitaks neil täita ELiga 
ühinemiseks seatud kriteeriume. Selle eelkäija (IPA), mis kaotab kehtivuse 2013. aasta lõpus, 
tõestas oma kasulikkust, aidates kandidaatriike nende keeruliste olukordade lahendamisel ja 
jätkusuutlikkuse edendamisel. 

Arvamuse koostaja väljendab heameelt komisjoni püüdluste üle pakkuda tulevikus senisest 
veelgi strateegilisemat, mõjusamat ja paremini orienteeritud ühinemiseelset abi, et saavutada 
kandidaatriikide ühinemisvalmiduse suurendamisel jätkusuutlikumaid tulemusi. Uue 
rahastamisvahendiga peaks jätkatama pürgimist üldise poliitikaeesmärgi poole, milleks on 
kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide toetamine nende ELiga ühinemise 
ettevalmistustes ning nende institutsioonide ja majanduse järkjärguline vastavusse viimine 
Euroopa Liidu normide ja poliitikaga. 

Arvamuse koostaja on sügavalt veendunud, et majandusareng peab käima käsikäes poliitiliste 
reformidega, kuid et samas on majanduslik heaolu vajalike institutsiooniliste ja poliitiliste 
muutuste oluline eeltingimus. Arvamuse koostaja on seisukohal, et komisjoni ettepanekus ei ole 
piisavalt rõhutatud majanduse arenguga seotud küsimusi ning esitab selle puuduse 
kõrvaldamiseks mitmeid muudatusettepanekuid. Täpsemalt on arvamuse koostaja meelest 
äärmiselt oluline, et IPA II käsitlevas määruses kuuluksid toetatavate poliitikavaldkondade sekka 
muu hulgas ka majanduse areng ja kaubanduskoostöö.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

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, 

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

Hertsegoviina ja ka Kosovo, keda loetakse 
potentsiaalseteks kandidaatriikideks, 
Euroopa Liiduga ühinemise väljavaateid.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

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) Liidu huvides on teha 
abisaajariikidega käesolevas määruses 
sätestatud abi rakendamisel koostööd, et
aidata kaasa nende jõupingutustele oma 
süsteemide reformimisel ja liidu 
süsteemidega vastavusse viimisel. 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

Selgitus

Ühinemiseelse abi edukuse eeltingimus on selle nõuetekohane kasutamine. Seetõttu on nii 
abisaajariikide kui ka ELi huvides teha kogu abi rakendamise protsessi käigus tihedat 
koostööd. 
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Muudatusettepanek 3

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 
majandusreformid, muu hulgas 
investeeringute kaitse, konkurentsi ja 
riigihangete, aga ka sanitaar- ja 
fütosanitaareeskirjade valdkondades,
püüeldes samal ajal majandus-, sotsiaal- ja 
keskkonnaeesmärkide poole;

Or. en

Selgitus

Abisaajariigi majanduse konkurentsivõimelisemaks muutmise põhieeldusteks on 
investeeringute nõuetekohast kaitset, tõhusat ja läbipaistvat konkurentsi ja riigihankeid 
käsitlevad õigusaktid ning pidev püüe täita ELi sanitaar- ja fütosanitaareeskirju. Seetõttu on 
ELi toetus neis valdkondades äärmiselt vajalik.

Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii a) vajaduse korral abisaajariigi
abistamine WTO liikmeks saamisel; 

Or. en

Selgitus

Hetkel on kolmel Lääne-Balkani riigil (Serbia, Bosnia ja Hertsegoviina ning Montenegro) 
WTO vaatleja staatus. Äärmiselt tähtis on julgustada neid riike WTO liikmeks saama ning 
osutada neile selles küsimuses vajalikku abi.
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Muudatusettepanek 5

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). füüsilise kapitali, eeskätt 
transpordiinfrastruktuuri arendamine
ning liiduga sidemete ja piirkondlike 
võrgustike parandamine;

Or. en

Selgitus

Asjakohane transpordiinfrastruktuur on majandusliku arengu üks põhilisi eeltingimusi. 
Arvamuse koostaja meelest on seega vajalik seda füüsilise kapitali osa eraldi rõhutada. 

Muudatusettepanek 6

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, eeskätt
institutsioonilise ja haldussuutlikkuse
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;

Or. en

Selgitus

Abisaajariikide institutsioonilist ja haldussuutlikust viia läbi ühinemiskriteeriumite täitmiseks 
vajalikke reforme tuleb toetada ja edendada. Seega on oluline, et EL eraldaks sellise 
suutlikkuse suurendamiseks toetusi.
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Muudatusettepanek 7

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

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

Or. en

Selgitus

Majandusreformide üks tähtsamaid eesmärke on prognoositava, läbipaistva ja õiglase 
ärikeskkonna loomine. Seega tuleks nimetatud valdkonna arengut ühinemiseelse abi
konkreetsete eesmärkide saavutamise edunäitajate seast esile tõsta. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) majanduslik areng ja 
kaubanduskoostöö;

Or. en

Selgitus

Üks IPA II käsitlevas määruses sätestatud abi konkreetseid eesmärke on majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse arengu toetamine aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
saavutamise eesmärgil. Sellegipoolest ei kuulu majanduslik areng ja kaubanduskoostöö 
komisjoni ettepaneku artikli 3 kohaselt toetatavate poliitikavaldkondade hulka. Arvamuse 
koostaja on seisukohal, et komisjoni ettepanekus on tegemist äärmiselt suure sisulise 
vastuoluga ning teeb seega ettepaneku lisada majanduslik areng ja kaubanduskoostöö 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendist toetatavate valdkondade sekka.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmete liigid, mida võib IPA alusel 
rahastada;

(b) meetmete liigid, mida võib IPA alusel 
rahastada, ning nende eeldatavad 
tulemused;

Or. en

Selgitus

Tingimuslikkuse põhimõtte kohaselt peaks ühinemiseelne abi olema orienteeritud tulemustele. 
Seega on oluline visandada üldjoontes ka tulemused, mida abisaajariikidelt oodatakse. 

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Juhul kui strateegiadokumendi 
vahearuandes leitakse, et mingile 
poliitikavaldkonnale eraldatud vahendeid 
ei ole kasutatud, võib kuni 20 % nendest 
vahenditest mõnesse muusse 
poliitikavaldkonda ümber suunata. 

Or. en

Selgitus

Paindlikkus on vahendite eraldamisel oluline, kuna võimaldab abi paremini ära kasutada 
ning motiveerib seda kasutama nõuetekohaselt. Seega teeb arvamuse koostaja ettepaneku, et 
strateegiadokumentide vahekokkuvõtte põhjal oleks võimalik konkreetsetele 
poliitikavaldkondadele eraldatud vahendeid ümber jagada.


