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LÜHISELGITUS

Käesolev määruse eelnõu on üks ELi välispoliitika elemente. See on uuenduslik ja erinev ELi 
arengukoostöövahenditest. Vahendi eesmärk on partnerlus ja koostöö ELi ning eriti selliste 
riikide vahel, mis ei vaja enam arenguabi ja millest on saanud ELi majanduspartnerid – nt 
Hiina, Venemaa, Ladina-Ameerika riigid jne. Vahendi eesmärk on edendada ja toetada ELi 
huve ning lahendada olulisi üleilmseid probleeme kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegiaga. Vahendi eelarve on piiratud – aastateks 2014–2020 on ette nähtud 1,131 
miljardit eurot. Seetõttu peavad eesmärgid ning hõlmatud sektorid ja riigid olema täpselt 
kindlaks määratud ning koordineerimismehhanismid määruses juba ette nähtud.

Partnerluse rahastamisvahend võimaldab ELil täita suhetes üleilmsel tasandil tegutsevate 
riikidega muid eesmärke peale arengukoostöö, edendada tulemuslikult ELi huve maailmas 
ning lahendada üleilmseid probleeme. Partnerluse rahastamisvahendist toetatakse meetmeid, 
millega taotletakse liidu kahepoolsetest, piirkondlikest või mitmepoolsetest suhetest 
kolmandate riikide, piirkondade ja territooriumidega tulenevate eesmärkide saavutamist ning 
lahendatakse üleilmseid probleeme. Rahastamisvahendi abil püütakse parandada turulepääsu 
ja arendada kaubandust, kaotada kaubandus- ja investeerimistõkked ning põhjendamatud
protektsionistlikud meetmed ning avada Euroopa äriühingutele uusi ärivõimalusi kõikjal 
maailmas majanduspartnerluste ning äri- ja õigusloomealase koostöö kaudu.

Määruse keskmes on Euroopa Liidu aluseks olevad väärtused, nagu demokraatia, õigusriik, 
inimõiguste ja põhivabaduste universaalsus ja jagamatus ning austamine, inimväärikuse 
austamine ja rahvusvahelise õiguse põhimõtted. See tuleks tagada liidu koostööpoliitika 
kindlaksmääramisel ja strateegilisel kavandamisel ning meetmete rakendamisel. 

Meetmete sidususe ja asjakohasuse tagamiseks on vaja tõhusamat koostööd ja menetluste 
koordineerimist nii liidu ja tema liikmesriikide vahel kui ka suhetes teiste abiandjate ja 
osalejatega. Ettepanekuga püütakse paremini koordineerida liikmesriikide ja liidu 
seadusandjate prioriteete ja meetmeid, et liit suudaks paindlikult ja õigeaegselt reageerida 
tekkivatele ja/või ettenägematutele vajadustele ning saaks tõhusamalt edendada oma huve 
suhetes kolmandate riikidega. Soovituslikud koostöövaldkonnad ning rahaeraldiste 
soovituslik jaotus ja nende muudatused võetakse vastu delegeeritud õigusaktide menetlusega.

Seoses sellega tehakse ettepanek, et mitmeaastastes sihtprogrammides sätestatakse liidu 
koordineeritud strateegia asjaomase geograafilise piirkonna ja koostöövaldkonna jaoks. 
Seepärast tehakse ettepanek, et rahaeraldiste soovituslik jaotus perioodiks 2014–2020 oleks 
osa sellest määrusest ja sisalduks lisas. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud 
akte, et summasid programmide vahel ümber jagada. Seoses prioriteetide määramisega 
strateegiliste geograafiliste piirkondade ja koostöövaldkondade osas viib komisjon enne 
mitmeaastaste sihtprogrammide üle otsustamist läbi liidu huvide põhjaliku, sõltumatu ja 
erapooletu eelhindamise.

Samuti tehakse ettepanek vähendada mitmeaastaste sihtprogrammide väheoluliste muudatuste 
osa 20%-lt 10%-le esialgsest eraldisest. See aitab tagada, muudatused ei mõjuta 
mitmeaastastes sihtprogrammides sätestatud eelisvaldkondi ja eesmärke. Ettepanekus on 
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sätestatud ka muudatuste vastuvõtmise menetlus. Komisjon võtab need vastu vastavalt ühises 
rakendusmääruses osutatud nõuandemenetlusele.

On vaja ette näha läbivaatamismehhanism määruse rakendamise jaoks. Seepärast tehakse 
ettepanek uute läbivaatamist käsitlevate sätete kohta. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule hiljemalt 30. juuniks 2017 aruande, milles hinnatakse käesoleva määruse 
rakendamist esimesel kolmel aastal, lisades sellele vajalikud muudatused, sealhulgas ka I a 
lisas esitatud rahaeraldiste soovitusliku jaotuse kohta.

Kõik need muudatusettepanekud aitavad liidu üleilmset vahendit partnerluse ja liidu 
nähtavuse edendamiseks paremini suunata ja koordineerida. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Euroopa Liit rajaneb sellistel 
väärtustel nagu demokraatia, õigusriik, 
inimõiguste ja põhivabaduste 
universaalsus ja jagamatus ning 
austamine, inimväärikuse austamine ja 
rahvusvahelise õiguse põhimõtete 
austamine. Liit püüab dialoogi ja koostöö 
kaudu edendada ning tugevdada neile 
väärtustele pühendumist partnerriikides 
ja -piirkondades. Liit seab eesmärgiks ka 
sidususe tagamise liidu välistegevuse 
muude valdkondadega. See tuleks tagada 
liidu koostööpoliitika kindlaksmääramisel 
ja strateegilisel kavandamisel ning 
meetmete rakendamisel. Meetmete 
sidususe ja asjakohasuse tagamiseks on 
vaja tõhusamat koostööd ja menetluste 
koordineerimist nii liidu ja tema 
liikmesriikide vahel kui ka suhetes teiste 
abiandjate ja osalejatega. Liit ja 
liikmesriigid peaksid suurendama oma 
koostööpoliitika sidusust ja täiendavust. 
Selleks et tagada, et liidu ja liikmesriikide 
koostööpoliitika üksteist täiendaks ja 



PA\901598ET.doc 5/23 PE489.443v01-00

ET

tugevdaks, on asjakohane näha ette ühise 
kavandamise menetlused, mida tuleks 
rakendada igal võimalikul ja asjakohasel 
juhul.

Or. en

Muudatusettepanek 2

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 Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis (WTO) ning
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.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kuigi käesolevas määruses pööratakse 
erilist tähelepanu üleilmsel tasandil 
tegutsevatele riikidele, peaks selle 

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

reguleerimisala hõlmama kogu maailma, 
võimaldades vastavalt käesoleva määruse 
eesmärkidele toetada koostöömeetmeid nii 
arenenud kui ka arenguriikides, kus liidul 
on olulisi huve.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Koostöömeetmed, mille eesmärk on 
hõlbustada turulepääsu ning suurendada 
kaubandus-, investeerimis- ja 
ärivõimalusi, peaksid arvesse võtma liidu 
huve ning tagama liidule pikaajalised 
majanduskasvuga seotud eelised suurema 
majandusliku julgeoleku ja uute 
konkurentsivõimeluste töökohtade jätkuva 
loomise kaudu liidus. Samal ajal peaksid 
need toetama partnerriikide edusamme ja 
arengut, võimaldama paremat 
piirkondlikku koostööd, suurendama 
investeeringuid ja parandama majanduse 
juhtimist, tugevdama majandus- ja 
kaubandussuhteid strateegiliste 
partneritega ning pakkuma tõelist 
vastastikust turulepääsu. Koostöömeetmed 
peaksid rohkem arvesse võtma liidu 
mikroettevõtjate ning väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate erivajadusi, et 
suurendada nende konkurentsivõimet. 
Tuleks püüelda liidu ja tema peamiste 
partnerite eeskirjade ja tavade suurema 
ühtsuse poole, langetamata liidu
standardeid ja sertifitseerimistavasid, vaid 
liikudes olemasolevate mitmepoolsete 
standardite suurema aktsepteerimise 
suunas, toetada meetmeid, mis 
suurendavad regulatiivset lähenemist 
liidu ja tema peamiste 
kaubanduspartnerite vahel ning 
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regulatiivset koostööd üldiselt, et 
edendada rahvusvaheliste standardite 
samaväärsust ja lähenemist ning seeläbi 
vähendada vaidlusi ja sellega seotud 
kaubanduskulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Liit on suhetes oma partneritega kogu 
maailmas seadnud eesmärgiks edendada 
kõigile inimväärse töö tagamist ning 
rahvusvaheliselt tunnustatud tööõiguse 
põhireeglite ja mitmepoolsete 
keskkonnalepingute ratifitseerimist ja 
tulemuslikku rakendamist.

(11) Liit on suhetes oma partneritega kogu 
maailmas seadnud eesmärgiks edendada
säästvat arengut, vaba ja õiglast 
kaubandust, kõigile inimväärse töö 
tagamist ning rahvusvaheliselt tunnustatud 
tööõiguse põhireeglite ja mitmepoolsete 
keskkonnalepingute ratifitseerimist ja 
tulemuslikku rakendamist. Käesolevat 
määrust tuleks kasutada kui vahendit, 
mille abil suurendada rahvusvahelist 
konkurentsi ja vähendada 
protektsionismiohtu, edendades samal 
ajal Euroopa väärtusi ja kaubandushuve. 
See peaks olema vaba ja õiglase 
kaubanduse vahend, mis peaks muutma 
üldiseks tavaks sotsiaalsete ja 
keskkonnastandardite tulemusliku 
kaasamise ja rakendamise suhetes 
partnerriikidega. Muu hulgas tuleks 
sellega edendada tööhõivepoliitika uusi 
vorme ning Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) inimväärse töö 
standarditele vastavate töökohtade 
loomist, samuti Euroopa tööstuse ning 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjate kasvuvõimalusi. 

Or. en
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Muudatusettepanek 6

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 ja 
rahvusvahelise üldsuse ees seisvaid 
ülesandeid ja valdkondi, kus tuleb kiirelt 
võtta meetmeid rahvusvahelisel tasandil, 
on kliimamuutuste vastu võitlemine, võttes 
arvesse, et liit võib oma eesmärgid selles 
valdkonnas saavutada üksnes koostöös 
oma peamiste kaubanduspartneritega.
Komisjoni teatises „Euroopa 2020. aasta 
strateegia aluseks olev eelarve” 
väljendatakse kavatsust suurendada liidu 
üldeelarve kliimaga seonduvate kulude 
osatähtsust ning käesolev määrus peaks 
aitama seda eesmärki saavutada.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Lisaks peaks mitmekülgsete koostöö-
ja partnerlusalgatuste edendamine ühe 
rahastamisvahendi raames võimaldama 
saavutada liidu välistegevuses 
mastaabisäästu, koostoimet, suuremat 
tulemuslikkust, tõhusamat otsustamist ja 
haldamist ning suuremat nähtavust.

(15) Lisaks peaks mitmekülgsete koostöö-
ja partnerlusalgatuste edendamine ühe 
rahastamisvahendi raames võimaldama 
saavutada liidu välistegevuses tulevikku 
suunatud ja uuendusliku kaubandus- ja 
investeerimisstrateegia, mis võtab arvesse 
liidu ees seisvaid uusi probleeme,
mastaabisäästu, koostoimet, suuremat 
tulemuslikkust, tõhusamat otsustamist ja 
haldamist ning suuremat nähtavust.

Or. en
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamiseks on vaja järgida 
diferentseeritud ja paindlikku 
lähenemisviisi, töötades välja peamiste 
partnerriikidega tehtava koostöö mudelid, 
milles võetakse arvesse nende riikide 
majanduslikku, sotsiaalset ja poliitilist 
tausta ning liidu erihuve, poliitilisi 
prioriteete ja strateegiaid, säilitades siiski 
võime sekkuda vajaduse korral maailma eri 
paigus.

(16) Käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamiseks on vaja järgida 
diferentseeritud ja paindlikku 
lähenemisviisi, töötades välja peamiste 
partnerriikidega tehtava koostöö mudelid, 
milles võetakse arvesse nende riikide 
majanduslikku, sotsiaalset ja poliitilist 
tausta ning liidu erihuve, poliitilisi 
prioriteete ja strateegiaid, säilitades siiski 
võime sekkuda vajaduse korral maailma eri 
paigus. Liit peaks kasutama kaubandus-, 
välis-, arengu-, põlumajandus-, 
keskkonna- ja teaduspoliitikat hõlmavat 
integreeritud lähenemisviisi.

Or. en

Muudatusettepanek 9

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) Tuleks sätestada asjakohased 
programmitöö-, kavandamis- ja 
jõustamismeetmed ning 
institutsioonidevaheline koostöö, et liit 
saaks paindlikult ja õigeaegselt reageerida 
tekkivatele ja/või ettenägematutele 
vajadustele, et tõhusamalt edendada oma
huve suhetes kolmandate riikidega, võttes 
erimeetmeid, mida mitmeaastased 
sihtprogrammid ei hõlma.

Or. en
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et kohandada käesoleva 
määruse reguleerimisala kiiresti muutuva 
olukorraga kolmandates riikides, peaks 
komisjonil olema õigus kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 290 võtta 
vastu õigusakte lisas loetletud 
konkreetsetes koostöövaldkondades. Eriti 
oluline on, et komisjon korraldaks 
ettevalmistustöö käigus asjakohased 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(19) Muudatused konkreetsetes 
koostöövaldkondades, mitmeaastaste 
sihtprogrammide vastuvõtmine ning 
rahaeraldiste soovitusliku jaotuse 
kohandused on käesoleva määruse 
vähemolulised sätted. Selleks et 
kohandada käesoleva määruse 
reguleerimisala kiiresti muutuva 
olukorraga kolmandates riikides, peaks 
komisjonil olema õigus kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 290 võtta 
vastu õigusakte lisas loetletud 
konkreetsetes koostöövaldkondades, 
artiklis 5 nimetatud mitmeaastaseid 
sihtprogramme ning I a lisas sätestatud 
rahaeraldiste soovituslik jaotus 
programmide kaupa. Eriti oluline on, et 
komisjon korraldaks ettevalmistustöö 
käigus asjakohased konsultatsioonid, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et tagada käesoleva määruse 
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused. Kõnealuseid volitusi 

(20) Selleks et tagada käesoleva määruse 
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused. Kõnealuseid volitusi 
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tuleks kasutada vastavalt 16. veebruari 
2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.
Võttes arvesse kõnealuste rakendusaktide 
iseloomu, eelkõige nende mõju poliitika 
kujundamisele ja nende finantsmõju, 
tuleks nende vastuvõtmiseks 
põhimõtteliselt kohaldada
kontrollimenetlust, välja arvatud 
tehniliste rakendusmeetmete puhul, mille 
finantsmõju on väike.

tuleks kasutada vastavalt 16. veebruari 
2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.
Võttes arvesse kõnealuste rakendusaktide 
iseloomu, eelkõige nende finantsmõju, 
tuleks nende vastuvõtmiseks 
põhimõtteliselt kohaldada
nõuandemenetlust.

Or. en

Muudatusettepanek 12

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 ja vastastikuseid huve.
Partnerluse rahastamisvahendist toetatakse 
meetmeid, millega taotletakse 
tulemuslikult ja paindlikult liidu 
kahepoolsetest, piirkondlikest või 
mitmepoolsetest suhetest kolmandate
riikide, piirkondade ja territooriumidega
tulenevate eesmärkide saavutamist ning 
lahendatakse üleilmseid probleeme.

Or. en
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Muudatusettepanek 13

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, 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 ning mõju nende 
poliitikale;

Or. en

Muudatusettepanek 14

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 turulepääsu ja arendada 
kaubandust, kaotada kaubandus- ja 
investeerimistõkked ning põhjendamatud 
protektsionistlikud meetmed, pakkuda 
turvalist investeerimiskeskkonda ning 
avada Euroopa äriühingutele uusi 
ärivõimalusi kõikjal maailmas
majanduspartnerluste ning äri- ja 
õigusloomealase koostöö kaudu. 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 
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meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) suurendada liidu ja tema poolt 
rahvusvahelisel tasandil etendatava rolli 
laialdast mõistmist ning nähtavust avaliku 
diplomaatia, haridusalase/akadeemilise 
koostöö ja teavitustegevuse kaudu, et 
edendada liidu väärtusi ja huve. Selle 
eesmärgi saavutamist võib hinnata muu 
hulgas arvamusuuringute või hindamiste 
abil.

(c) suurendada liidu ja tema poolt 
rahvusvahelisel tasandil etendatava rolli 
laialdast mõistmist ning nähtavust avaliku 
diplomaatia, haridusalase/akadeemilise 
koostöö ja teavitustegevuse kaudu, et 
edendada liidu väärtusi ja huve. Selle 
eesmärgi saavutamist võib hinnata ELi 
parema tajumise ja suurema vastastikuse 
mõistmise põhjal peamistes strateegilistes 
partnerriikides, mida muu hulgas näitavad 
arvamusuuringud või hindamised.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Tuginedes dialoogile ja koostööle 
kolmandate riikidega, püüab liit edendada, 
arendada ja tugevdada liidu aluseks olevaid 
vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja 
põhivabaduste austamise ning õigusriigi 
põhimõtteid.

1. Tuginedes dialoogile ja koostööle 
kolmandate riikide, piirkondade ja 
territooriumidega, püüab liit edendada, 
arendada ja tugevdada liidu aluseks olevaid 
vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja 
põhivabaduste austamise ning õigusriigi 
põhimõtteid.

Or. en
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Selleks et suurendada liidu abi mõju, 
järgitakse partnerriikidega koostöö 
kavandamisel vajaduse korral 
diferentseeritud ja paindlikku 
lähenemisviisi, et võtta arvesse 
partnerriikide majanduslikku, sotsiaalset ja 
poliitilist tausta ning liidu konkreetseid 
huve, poliitilisi prioriteete ja strateegiaid.

2. Selleks et suurendada liidu abi mõju, 
järgitakse partnerriikide, -piirkondade ja -
territooriumidega koostöö kavandamisel 
vajaduse korral diferentseeritud ja 
paindlikku lähenemisviisi, et võtta arvesse 
partnerriikide majanduslikku, sotsiaalset ja 
poliitilist tausta ning liidu konkreetseid 
huve, poliitilisi prioriteete ja strateegiaid.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liit ja liikmesriigid edendavad oma 
pädevuse piires mitmepoolset 
lähenemisviisi üleilmsetele probleemidele 
ning tihendavad koostööd rahvusvaheliste 
või piirkondlike organisatsioonide ja 
asutustega, sealhulgas rahvusvaheliste 
finantseerimisasutustega, ÜRO asutuste, 
fondide ja programmidega, OECDga, 
kahekümne rahandusministri ja keskpanga 
juhi grupiga (G20) ning teiste kahepoolsete 
rahastajatega.

3. Liit ja liikmesriigid edendavad oma 
pädevuse piires mitmepoolset 
lähenemisviisi üleilmsetele probleemidele 
ning tihendavad koostööd rahvusvaheliste 
või piirkondlike organisatsioonide ja 
asutustega, sealhulgas rahvusvaheliste 
finantseerimisasutustega, Maailma 
Kaubandusorganisatsiooniga (WTO),
ÜRO asutuste, fondide ja programmidega, 
OECDga, kahekümne rahandusministri ja 
keskpanga juhi grupiga (G20) ning teiste 
kahepoolsete rahastajatega.

Or. en
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Muudatusettepanek 19

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. Käesolevat määrust rakendades
tagatakse poliitika kujundamisel, 
strateegilisel planeerimisel, programmitöö 
tegemisel ning meetmete rakendamisel
ühtsus ja kooskõla liidu välistegevuse 
muude valdkondadega, eelkõige 
arenguriikidele suunatud arengukoostöö 
rahastamisvahendiga, ja muude asjakohaste 
liidu poliitikavaldkondadega. Liit tagab, et 
programmitöös ja rakendamisel võetakse 
asjakohaselt arvesse keskkondlikke, 
säästva energia alaseid, sotsiaalseid, 
tööhõivealaseid ja muid heaoluga seotud 
väärtusi.

Or. en

Muudatusettepanek 20

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, 
piirkondade ja territooriumide vahelistes 
lepingutes, deklaratsioonides ja 
tegevuskavades, nendega püütakse 
suurendada riikide, piirkondade ja 
territooriumide rakendamisvõimekust
ning need põhinevad ka liidu otsustel, 
konkreetsetel huvidel, poliitilistel 
prioriteetidel ja strateegiatel. Liidu 
kaubanduse, investeeringute ja 
majandusliku koostöö edendamise 
strateegia põhineb maailmakaubanduse 
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praeguste suundumuste põhjalikul 
analüüsil, liidu sisesel ja välisel arengul 
ning Euroopa ettevõtjate mitmekesisusel, 
nende oskusteabel ja tehnoloogilistel 
edusammudel.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Seoses prioriteetide määramisega 
strateegiliste geograafiliste piirkondade ja 
koostöövaldkondade osas viib komisjon 
enne mitmeaastaste sihtprogrammide üle 
otsustamist läbi liidu huvide põhjaliku, 
sõltumatu ja erapooletu eelhindamise.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjon võtab vastavalt ühise 
rakendusmääruse artikli 15 lõikes 3 
osutatud kontrollimenetlusele vastu 
mitmeaastased sihtprogrammid. Nimetatud 
menetlust kohaldatakse ka sisulise 
läbivaatamise suhtes, mille tulemusena 
strateegia või selle kavandamine oluliselt 
muutub.

1. Komisjonile antakse õigus võtta
vastavalt artiklile 7 vastu delegeeritud 
õigusakte, et võtta vastu mitmeaastased 
sihtprogrammid. Nimetatud menetlust 
kohaldatakse ka sisulise läbivaatamise või 
kohandamise suhtes, mille tulemusena 
strateegia või selle kavandamine oluliselt 
muutub.

Or. en
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Mitmeaastases sihtprogrammis 
esitatakse liidu strateegilised ja/või 
vastastikused huvid ning prioriteedid, 
erieesmärgid ja oodatavad tulemused. Kui 
teatavate riikide või piirkondade jaoks on 
koostatud ühine raamdokument, millega 
nähakse ette ELi laiaulatuslik strateegia, 
võetakse see dokument aluseks 
mitmeaastase sihtprogrammi koostamisel.

2. Mitmeaastases sihtprogrammis 
esitatakse asjaomast geograafilist 
piirkonda ja koostöövaldkonda puudutav
liidu strateegia, liidu strateegilised ja/või 
vastastikused huvid ning prioriteedid,
erieesmärgid, oodatavad tulemused ja 
tulemuslikkuse näitajad. Kui teatavate 
riikide või piirkondade jaoks on koostatud 
ühine raamdokument, millega nähakse ette 
ELi laiaulatuslik strateegia, võetakse see 
dokument aluseks mitmeaastase 
sihtprogrammi koostamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon ja liikmesriigid 
konsulteerivad programmitöö varajases 
etapis nii omavahel kui ka teiste 
abiandjate ja osapooltega, kaasa arvatud 
sidusrühmade ja kohalike 
ametiasutustega, et edendada oma 
koostöömeetmete vastastikust täiendavust. 
Sellise konsulteerimise tulemus võib olla 
liidu ja liikmesriikide ühine kavandamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Mitmeaastases sihtprogrammis võib 
ette näha jaotamata vahendite reservi.
Nende vahendite jaotus otsustatakse 
vastavalt ühisele rakendusmäärusele.

5. Mitmeaastases sihtprogrammis võib ette 
näha kuni 5% suuruse jaotamata vahendite 
reservi. Nende vahendite jaotus 
otsustatakse vastavalt ühisele 
rakendusmäärusele.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Lõikes 1 osutatud kontrollimenetlust ei 
kohaldata mitmeaastase sihtprogrammi 
väheoluliste muudatuste korral, millega 
tehakse tehnilisi kohandusi, jaotatakse 
rahalised vahendid ümber eelisvaldkonnale 
kavandatud jaotuse kohaselt määratud 
summa piires või suurendatakse või 
vähendatakse esialgset kogueraldist vähem 
kui 20 %, tingimusel et muudatused ei 
mõjuta mitmeaastases sihtprogrammis 
sätestatud eelisvaldkondi ja eesmärke.
Sellistest kohandustest teatatakse ühe kuu 
jooksul Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

6. Lõikes 1 osutatud menetlust ei kohaldata 
mitmeaastase sihtprogrammi väheoluliste 
muudatuste korral, millega tehakse tehnilisi 
kohandusi, jaotatakse rahalised vahendid 
ümber eelisvaldkonnale kavandatud jaotuse 
kohaselt määratud summa piires või 
suurendatakse või vähendatakse esialgset
eraldist vähem kui 10%, tingimusel et 
muudatused ei mõjuta mitmeaastases 
sihtprogrammis sätestatud eelisvaldkondi 
ja eesmärke. Komisjon võtab sellised 
kohandused vastu vastavalt ühise 
rakendusmääruse artikli 15 lõikes 2 
osutatud nõuandemenetlusele ning
kohandustest teatatakse ühe kuu jooksul 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kui on vajalik liidu kiire reageerimine, 
võib mitmeaastase sihtprogrammi 
muutmiseks kohaldada ühise 
rakendusmääruse artikli 15 lõikes 4 
osutatud menetlust.

7. Kui on vajalik liidu kiire reageerimine, 
võib nõuetekohaselt põhjendatud tungiva 
kiireloomulisuse tõttu mitmeaastase 
sihtprogrammi muutmiseks kohaldada 
ühise rakendusmääruse artikli 15 lõikes 4 
osutatud menetlust.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Artiklis 4 osutatud volitused 
delegeeritakse käesoleva määruse 
kehtivuse ajaks.

1. Artiklis 4, artikli 5 lõikes 1 ja artikli 8 
lõikes 1 osutatud volitused delegeeritakse 
käesoleva määruse kehtivuse ajaks.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse rakendamise 
lähtesumma ajavahemikuks 2014-2020 on 
1 131 000 000 eurot. Eelarvepädevad 
institutsioonid teevad otsuse iga-aastaste 
assigneeringute kohta mitmeaastases 
finantsraamistikus sätestatud summade 

1. Käesoleva määruse rakendamise 
lähtesumma ajavahemikuks 2014-2020 on 
1 131 000 000 eurot. Rahaeraldiste 
soovituslik jaotus perioodiks 2014–2020 
on sätestatud I a lisas. Komisjonile 
antakse õigus võtta vastavalt artiklile 7 
vastu delegeeritud õigusakte, et I a lisa 
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piires iga-aastase eelarvemenetluse käigus. muuta või täiendada või summasid 
programmide vahel ümber jagada.
Eelarvepädevad institutsioonid teevad 
otsuse iga-aastaste assigneeringute kohta 
mitmeaastases finantsraamistikus 
sätestatud summade piires iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Läbivaatamine

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt 30. juuniks 2017 
aruande, milles hinnatakse käesoleva 
määruse rakendamist esimesel kolmel 
aastal, lisades sellele vajaduse korral 
seadusandliku ettepaneku vajalike 
muudatuste tegemiseks, sealhulgas ka I a 
lisas esitatud rahaeraldiste soovitusliku 
jaotuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolev määrus jõustub kolmandal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas. Seda kohaldatakse alates 1. 

1. Käesolev määrus jõustub kolmandal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas. Seda kohaldatakse alates 1. 
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jaanuarist 2014. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2020.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 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) kaubandussuhete ja -integratsiooni 
hõlbustamine (ja toetamine), sealhulgas 
lõunapoolsete piirkondade vahel, ning liidu 
investeeringuvoogude ja 
majanduspartnerluste toetamine, 
keskendudes sealhulgas väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele, tehniliste 
normide ühtlustamine ja standardimine, 
intellektuaalomandiõigused, isikuandmete 
kaitse ning parimad tavad majandus-, 
kaubandus-, maksu- ja finantsküsimustes;

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) korruptsioonivastase võitluse 
vahendite täiustamise ja nende 
rakendamise toetamise.

Or. en
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
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 
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, maksustamine, rahandus
ja statistika, mis on liidu erihuvidega 
seotud või liidule ja kolmandatele riikidele 
vastastikust huvi pakuvad;

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I a LISA
RAHAERALDISTE SOOVITUSLIK 
JAOTUS PERIOODIKS 2014–2020

Erieesmärkide lõikes on lähtesumma 
(1 131 000 000 eurot) jaotus järgmine:
Eesmärk nr 1 (rakendada Euroopa 2020. 
aasta strateegia rahvusvahelist mõõdet): 
53%;



PA\901598ET.doc 23/23 PE489.443v01-00

ET

Eesmärk nr 2 (hõlbustada Euroopa 
äriühingute turulepääsu ning suurendada 
nende kaubandus-, investeerimis- ja 
ärivõimalusi): 20%;
Eesmärk nr 3 (suurendada liidu ja tema 
poolt rahvusvahelisel tasandil etendatava 
rolli laialdast mõistmist ning nähtavust): 
18%; ning
Jaotamata vahendite reserv (mis tuleb 
jaotada kolme eesmärgi vahel vastavalt 
vajadusele): 5%.

Or. en


