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Muudatusettepanek 9
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Piirkondlikku koostööd Euroopa Liidu 
naabruskonnas on kujundanud kaks 
peamist poliitilist algatust: idapartnerlus 
liidu ja tema idanaabrite vahel ning 
Vahemere Liit Euroopa Liidu ja tema 
Vahemere lõunapiirkonna naabruskonna 
vahel. Kõnealused algatused on olulised 
poliitilised raamistikud suhete 
tugevdamisel partnerriikidega ja 
partnerriikide endi vahel, tuginedes ühise 
vastutuse ja kohustuste põhimõtetele.

(6) Piirkondlikku koostööd Euroopa Liidu 
naabruskonnas on kujundanud kaks 
peamist poliitilist algatust: Idapartnerlus 
liidu ja tema idanaabrite vahel ning 
Vahemere Liit koos Euroopa ja Vahemere 
piirkonna kohalike ja piirkondlike 
omavalitsuste assambleega (ARLEM)
Euroopa Liidu ja tema Vahemere 
lõunapiirkonna naabruskonna vahel.
Kõnealused algatused on olulised 
poliitilised raamistikud suhete 
tugevdamisel partnerriikidega ja 
partnerriikide endi vahel, tuginedes ühise 
vastutuse ja kohustuste põhimõtetele.

Or. es

Muudatusettepanek 10
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Alates Euroopa naabruspoliitika 
rakendamisest ning Euroopa 
naabruspoliitika ja partnerluse 
rahastamisvahendi loomisest on toimunud 
mitmed olulised arengud. Need hõlmavad 
suhete süvendamist partneritega ning 
piirkondlike algatuste käivitamist ja 
demokraatlikule korrale ülemineku 
protsesse piirkonnas. Sellega kaasnes uus 
Euroopa naabruspoliitika käsituse, mis 
loodi 2011. aastal kõikehõlmava poliitika 

(7) Alates Euroopa naabruspoliitika 
rakendamisest ning Euroopa 
naabruspoliitika ja partnerluse 
rahastamisvahendi loomisest on toimunud 
mitmed olulised arengud. Need hõlmavad 
suhete süvendamist partneritega ning 
piirkondlike algatuste käivitamist ja 
demokraatlikule korrale ülemineku 
protsesse eeskätt Vahemere lõunakaldal 
asuvates riikides pärast 2011. aasta 
kevade sündmusi. Sellega kaasnes uus 
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strateegilise läbivaatamise tulemusena.
Käsituses kirjeldatakse liidu ja naabruses 
asuvate riikide vahelise koostöö peamisi 
eesmärke ning diferentseerituma 
lähenemise (olenevalt tehtud 
edusammudest) ja vastastikuse vastutuse 
põhimõtteid järgides nähakse ette suurema
toetuse andmine nendele partnerriikidele, 
kes on pühendunud demokraatliku
ühiskonna ülesehitamisele ja reformide 
elluviimisele.

Euroopa naabruspoliitika käsitus, mis loodi 
2011. aastal kõikehõlmava poliitika 
strateegilise läbivaatamise tulemusena.
Käsituses kirjeldatakse koostöö
edendamise peamisi eesmärke ning 
diferentseerituma lähenemise (olenevalt 
tehtud edusammudest) ja vastastikuse 
vastutuse põhimõtteid järgides nähakse ette 
toetuse andmine nendele partnerriikidele, 
kes on pühendunud õiglasema ja 
demokraatlikuma ühiskonna 
ülesehitamisele, kus austatakse inimõigusi
ja põhivabadusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Alates Euroopa naabruspoliitika 
rakendamisest ning Euroopa 
naabruspoliitika ja partnerluse 
rahastamisvahendi loomisest on toimunud 
mitmed olulised arengud. Need hõlmavad 
suhete süvendamist partneritega ning 
piirkondlike algatuste käivitamist ja 
demokraatlikule korrale ülemineku 
protsesse piirkonnas. Sellega kaasnes uus 
Euroopa naabruspoliitika käsituse, mis 
loodi 2011. aastal kõikehõlmava poliitika 
strateegilise läbivaatamise tulemusena.
Käsituses kirjeldatakse liidu ja naabruses 
asuvate riikide vahelise koostöö peamisi 
eesmärke ning diferentseerituma 
lähenemise (olenevalt tehtud 
edusammudest) ja vastastikuse vastutuse 
põhimõtteid järgides nähakse ette suurema 
toetuse andmine nendele partnerriikidele, 
kes on pühendunud demokraatliku 
ühiskonna ülesehitamisele ja reformide 

(7) Alates Euroopa naabruspoliitika 
rakendamisest ning Euroopa 
naabruspoliitika ja partnerluse 
rahastamisvahendi loomisest on nii ida-
kui ka lõunapoolsetes naaberriikides
toimunud mitmed olulised poliitilised 
muutused. Need hõlmavad suhete 
süvendamist partneritega ning piirkondlike 
algatuste käivitamist ja demokraatlikule 
korrale ülemineku protsesse piirkonnas.
Sellega kaasnes uus Euroopa 
naabruspoliitika käsituse, mis loodi 2011. 
aastal kõikehõlmava poliitika strateegilise 
läbivaatamise tulemusena. Käsituses 
kirjeldatakse liidu ja naabruses asuvate 
riikide vahelise koostöö peamisi eesmärke 
ning diferentseerituma lähenemise
(olenevalt tehtud edusammudest) ja 
vastastikuse vastutuse põhimõtteid järgides 
nähakse ette suurema toetuse andmine 
nendele partnerriikidele, kes on 
pühendunud demokraatliku ühiskonna 
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elluviimisele. ülesehitamisele ja reformide elluviimisele.

Or. es

Muudatusettepanek 12
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Käesoleva rahastamisvahendi ulatus 
peaks aitama edendada piiriülest ja 
diferentseeritud lähenemist, et hõlbustada 
kavade kiiret ja tõhusat rakendamist 
Euroopa naabruspoliitikas osalevates 
riikides, ergutada projektide piirkondlikku 
ja piirkondadevahelist arengut ning 
soodustada detsentraliseeritud koostööd.

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Lisaks on oluline edendada ja 
soodustada koostööd liidu ja tema 
partnerite ühistes huvides, eelkõige eelarve 
sisemiste ja välimiste rahaliste vahendite 
ressursside ühendamise kaudu, eriti 
piiriülese koostöö ja liidule huvi pakkuvate 
taristuprojektide jaoks, mis hõlmavad 
naabruses asuvaid riike ja muid 
koostööpiirkondi.

(9) Lisaks on oluline edendada ja 
soodustada koostööd liidu ja tema 
partnerite ühistes huvides, eelkõige eelarve 
sisemiste ja välimiste rahaliste vahendite 
ressursside ühendamise kaudu, eriti 
piiriülese koostöö ja liidule huvi pakkuvate 
taristuprojektide jaoks, mis hõlmavad 
naabruses asuvaid riike, eelkõige 
energiatootmise ja transpordi alal, ning
muid koostööpiirkondi, nagu teadus- ja 
arendustegevus ja innovatsioon ning 
teadmussiire ja tehnoloogia vähese CO2-
heitega energiatehnoloogia ja 
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energiatõhususe valdkonnas.

Or. es

Muudatusettepanek 14
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Piiriülene koostöö aitab vajaduse 
korral kaasa olemasolevate ja tulevaste 
makropiirkondlike strateegiate 
rakendamisele.

(12) Piiriülene koostöö aitab vajaduse 
korral kaasa olemasolevate ja tulevaste 
makropiirkondlike strateegiate 
rakendamisele. Eelkõige toimub see 
prioriteedi andmise kaudu gaasi-, elektri-
ja naftatransiidikoridoridele ning 
maagaasi hoidlate taristule. 

Or. es

Muudatusettepanek 15
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Toetus peaks olema kooskõlas ka 
liidu pikaajaliste eesmärkidega kliima ja 
energia valdkonnas, eeskätt energia- ja 
kliimaalaste tegevuskavadega aastani 
2050 ning eesmärgiga saavutada vähese 
CO2-heitega majandus, vähendades 
aastaks 2050 heitkoguseid 85-95%.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Euroopa naabruspoliitika peaks 
soodustama sünergiat Vahemere Liidu 
raames algatatud mitmepoolsete 
projektidega.

Or. es

Muudatusettepanek 17
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Liit ja tema liikmesriigid peaksid 
parandama naabruses asuvate riikidega 
arendatavat koostööd hõlmava vastava 
poliitika ühtsust ja täiendavust. Liidu 
koostöö ja liikmesriikide koostöö 
vastastikuse täiendavuse ja tugevdamise 
tagamiseks on asjakohane näha ette 
ühisprogrammid, mida tuleks rakendada 
alati, kui see on võimalik ja asjakohane.

(15) Liit ja tema liikmesriigid peaksid 
parandama naabruses asuvate riikidega 
arendatavat koostööd hõlmava vastava 
poliitika ühtsust ja täiendavust ning võtma 
arvesse ka strateegias „Euroopa 2020” 
sätestatud prioriteete. Liidu koostöö ja 
liikmesriikide koostöö vastastikuse 
täiendavuse ja tugevdamise tagamiseks on 
asjakohane näha ette ühisprogrammid, 
mida tuleks rakendada alati, kui see on 
võimalik ja asjakohane.

Or. es

Muudatusettepanek 18
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesoleva määruse kohane liidu (16) Käesoleva määruse kohane liidu 
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toetus tuleb põhimõtteliselt viia vastavusse 
partnerriikide vastava riikliku, piirkondliku 
või kohaliku strateegia ja meetmetega.

toetus tuleb viia vastavusse partnerriikide 
vastava riikliku, piirkondliku või kohaliku 
strateegia ja meetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Naabruses asuvates riikides, kus 
poliitika üks põhieesmärkidest on selle 
vastavusse viimine liidu eeskirjade ja 
normidega, saab liit seda toetust anda 
kõige paremini. Teatavat konkreetset 
toetust saab anda vaid liidu tasandil.

(17) Naabruses asuvates riikides, kus 
poliitika üks põhieesmärkidest on selle 
vastavusse viimine liidu eeskirjade ja 
normidega, peaks liit pühenduma 
õigeaegse ja kulutasuva abi andmisele.
Teatavat konkreetset toetust saab anda vaid 
liidu tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Naaberriikidega tehtav 
energiakoostöö, mille aluseks on 
lähendamine liidu siseturu eeskirjadele, 
sh turgude õiguslik integratsioon, järk-
järguline liberaliseerimine ja turu 
läbipaistvus, on energiaallikate ja 
transiiditeede turvalisuse seisukohalt üks 
tähtsamaid tegureid. Pikemas 
perspektiivis tagab kolmanda 
energiapaketi sätetest kinnipidamine 
gaasi- ja elektrienergiaturgude turvalise, 
läbipaistva ja kulutasuva toimimise.
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Or. en

Muudatusettepanek 21
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Euroopa arenevatele 
naaberriikidele antava abi puhul tuleks 
eristada Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahendist eraldatud toetusi ja 
arengukoostöö rahastamisvahendist 
antud toetusi; uues mitmeaastases 
finantsraamistikus aastateks 2014–2020 
ette nähtud eri rahastamisvahendite osas 
tuleks ette näha eraldi kavad; 

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kliimamuutustega võitlemine on liidu 
jaoks väga oluline ülesanne ning selles 
vallas on vaja kiiresti tegutseda 
rahvusvahelisel tasandil. Komisjoni 2011. 
aasta juuni mitmeaastase finantsraamistiku 
teatises on märgitud kavatsus suurendada 
liidu eelarve kliimaga seotud osa vähemalt 
20 % ning käesolev määrus peaks aitama 
seda eesmärki täita.

(20) Kliimamuutustega võitlemine on liidu 
jaoks väga oluline ülesanne ning selles 
vallas on vaja kiiresti tegutseda 
rahvusvahelisel tasandil, näiteks 
edendades taastuvaid energiaallikaid. 
Komisjoni 2011. aasta juuni mitmeaastase 
finantsraamistiku teatises on märgitud 
kavatsus suurendada liidu eelarve kliimaga 
seotud osa vähemalt 20 % ning käesolev 
määrus peaks aitama seda eesmärki täita.
Sellised algatused, nagu Vahemere 
päikeseenergia kava peaksid seda 
eesmärki tugevdama.
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Or. es

Muudatusettepanek 23
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kliimamuutustega võitlemine on liidu 
jaoks väga oluline ülesanne ning selles 
vallas on vaja kiiresti tegutseda 
rahvusvahelisel tasandil. Komisjoni 2011. 
aasta juuni mitmeaastase finantsraamistiku 
teatises on märgitud kavatsus suurendada 
liidu eelarve kliimaga seotud osa vähemalt 
20 % ning käesolev määrus peaks aitama 
seda eesmärki täita.

(20) Kliimamuutustega võitlemine ja 
turvalise energiavarustuse kindlustamine
on liidu jaoks väga oluline ülesanne ning 
selles vallas on vaja kiiresti tegutseda 
rahvusvahelisel tasandil. Komisjoni 2011. 
aasta juuni mitmeaastase finantsraamistiku 
teatises on märgitud kavatsus suurendada 
liidu eelarve kliimaga seotud osa vähemalt 
20 % ning käesolev määrus peaks aitama 
seda eesmärki täita.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Liikmesriikidele turvalise ja 
mitmekesise energiavarustuse tagamiseks 
peab liit tegutsema oma piiride üleselt,

Or. en

Muudatusettepanek 25
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Liidu suhetes naaberriikidega 
tuleks arvesse võtta olemasolevaid 
majandusstruktuure ja nende 
tööstusstruktuuri, et soodustada VKEsid 
ja töökohtade loomist edendavat poliitikat.

Or. es

Muudatusettepanek 26
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse kohase toetuse 
kaudu edendatakse tõhusamat poliitilist 
koostööd ja järkjärgulist majanduslikku 
integratsiooni liidu ja partnerriikide vahel 
ning eelkõige partnerlus- ja 
koostöölepingute, assotsieerimislepingute 
või muude olemasolevate või tulevaste 
lepingute rakendamist ja ühiselt 
heakskiidetud tegevuskavade elluviimist.

1. Käesoleva määruse kohase toetuse 
kaudu edendatakse tõhusamat poliitilist 
koostööd ja järkjärgulist majanduslikku 
integratsiooni liidu ja partnerriikide vahel 
ning eelkõige partnerlus- ja 
koostöölepingute, assotsieerimislepingute 
või muude olemasolevate või tulevaste 
lepingute rakendamist ja ühiselt 
heakskiidetud makropiirkondlike 
strateegiate ja tegevuskavade elluviimist.

Or. ro

Muudatusettepanek 27
Adina-Ioana Vălean

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) järkjärgulise integratsiooni poole 
püüdlemine Euroopa Liidu siseturul ning 
tõhusa sektoripõhise ja mitmeid sektoreid 
hõlmava koostöö arendamine, sh

(b) järkjärgulise integratsiooni poole 
püüdlemine Euroopa Liidu siseturul ning 
tõhusa sektoripõhise ja mitmeid sektoreid 
hõlmava koostöö arendamine, õigusaktide 
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õigusaktide ühtlustamine liidu ja muude 
asjakohaste normidega ja nendele 
lähendamine, seotud institutsioonide 
väljaarendamine ja investeeringud, 
eelkõige võrkudevahelistesse 
ühendustesse;

ühtlustamine liidu ja muude asjakohaste 
normidega ja nendele lähendamine, seotud 
institutsioonide väljaarendamine ja
investeerimine eelkõige
infrastruktuurivõrgustike ühendustesse, et 
tagada mitmekesised ja usaldusväärsed 
transiiditeed;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) ELi makropiirkondlike strateegiate 
rakendamine, mis hõlmavad ELi 
naaberriike, ning nendega seotud 
tegevuskavad;

Or. ro

Muudatusettepanek 29
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kõiki aspekte hõlmav jätkusuutlik ja 
kaasav areng, vaesuse vähendamine, sh 
erasektori arendamine; edendada nii 
majanduslikku, sotsiaalset kui ka
territoriaalset sisemist ühtekuuluvust, 
maaelu arengut, kliimameetmete võtmist 
ja katastroofidele vastupanu võimet;

d) jätkusuutlik, võrdne ja kaasav areng,
nälja ja vaesuse vähendamine,
majandusliku, sotsiaalse kui ka
territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine, 
maaelu areng, kliimamuutustega 
võitlemine, katastroofidele vastupanu
võime ning teadus- ja arendustegevuse 
edendamine;

Or. es
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Muudatusettepanek 30
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kõiki aspekte hõlmav jätkusuutlik ja 
kaasav areng, vaesuse vähendamine, sh 
erasektori arendamine; edendada nii 
majanduslikku, sotsiaalset kui ka 
territoriaalset sisemist ühtekuuluvust, 
maaelu arengut, kliimameetmete võtmist ja 
katastroofidele vastupanu võimet;

(d) jätkusuutlik ja kaasav areng, vaesuse 
vähendamine, sh erasektori arendamine;
edendada nii majanduslikku, sotsiaalset kui 
ka territoriaalset sisemist ühtekuuluvust, 
maaelu arengut, energiakoostööd,
kliimameetmete võtmist ja katastroofidele 
vastupanu võimet;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) usaldusväärsuse suurendamise ja 
muude meetmete edendamine, mis aitavad 
parandada julgeolekut ning hoida ära 
konflikte või neid lahendada;

(e) usaldusväärsuse suurendamise
edendamine konkreetsete meetmete abil, 
mis aitavad parandada julgeolekut ning 
hoida ära konflikte või neid lahendada;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) taastuvenergia (tuule-, hüdro-, 
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päikese- ja fotogalvaanilise energia) 
arendamise toetamine ja kliimamuutuste 
vastu võitlemine ning seeläbi strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärkide saavutamine 
energeetika infrastruktuuri ja 
energiavõrgustike loomise valdkonnas, 
näiteks Vahemere päikeseenergia kava 
ning projekti DESERTEC praktiline 
rakendamine; 

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) liidu ja selle partnerriikide 
majandusliku konkurentsivõime 
kindlustamine selliste projektide ja 
menetluse abil, mis vastaksid võimalikult 
hästi VKEde vajadustele ning 
hõlbustaksid seeläbi VKEde osalemist ELi 
siseturul; 

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e c) VKEdele antavate Euroopa toetuste 
kooskõlastamine ning liidu ja 
partnerriikide VKEde vaheliste 
ühisettevõtete asutamise soodustamine;
VKEde projektide ja investeeringute 
toetamine partnerriikides ning vajalike 
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vahendite kasutuselevõtt riikidevahelise 
koostöö edendamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 35
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) allpiirkondliku, piirkondliku ja 
naabruskonna tasandi ning piiriülese 
koostöö tõhustamine.

(f) allpiirkondliku, piirkondliku ja 
naabruskonna tasandi ning piiriülese ja 
territoriaalse koostöö tõhustamine, 
edendades piirkondlikku sünergiat ja 
võrgustikke näiteks sellistes 
valdkondades, nagu keskkond, 
kliimamuutustega võitlemine, energia, 
teadustegevus, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia, kultuur 
ning liikuvus.

Or. ro

Muudatusettepanek 36
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) koostöö rajamine ELi teadus- ja 
arenduspoliitika elementidele, nt Euroopa 
Ühenduse teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmendale 
raamprogrammile (2007-2013) ja 
tulevasele kaheksandale 
raamprogrammile, ning partnerriikide 
lõimimine Euroopa teadusruumi 
majandusliku konkurentsivõime huvides; 
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nimetatud raamprogrammide 
tähtsustamine majanduskasvu, 
töökohtade loomise ja innovatsiooni 
olulise edendajana.

Or. fr

Muudatusettepanek 37
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Nimetatud eesmärkide saavutamist 
hinnatakse eeskätt poliitika rakendamist 
kajastavate asjakohaste ELi perioodiliste 
aruannete alusel; lõike 2 punktide a, d ja e 
puhul rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
muude asjaomaste asutuste määratud 
vastavate näitajate alusel; lõike 2 punktide 
b, c ja d puhul vajaduse korral selle alusel, 
mil määral on partnerriigid ELi 
õigusraamistiku üle võtnud ning lõike 2 
punktide c ja f puhul asjakohaste lepingute 
ja koostöömeetmete arvu alusel. Näitajad 
hõlmavad muu hulgas piisava järelevalve 
all korraldatud demokraatlikke valimisi, 
korruptsioonitaset, kaubavooge, näitajad,
mille abil on võimalik mõõta riigisiseseid 
majanduslikke erinevusi, sealhulgas
tööhõive tase.

3. Nimetatud eesmärkide saavutamist
hinnatakse eeskätt poliitika rakendamist 
kajastavate asjakohaste ELi perioodiliste 
aruannete alusel; lõike 2 punktide a, d ja e 
puhul rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
muude asjaomaste asutuste määratud 
vastavate näitajate alusel; lõike 2 punktide 
b, c ja d puhul vajaduse korral selle alusel, 
mil määral on partnerriigid ELi 
õigusraamistiku üle võtnud ning lõike 2 
punktide c ja f puhul asjakohaste lepingute 
ja koostöömeetmete arvu alusel. Näitajad 
hõlmavad muu hulgas piisava järelevalve 
all korraldatud demokraatlikke valimisi, 
korruptsioonitaset, kaubavooge ja 
näitajaid, mille abil on võimalik mõõta 
riigisiseseid majanduslikke erinevusi, nagu 
erinevused sissetuleku ja tööhõive
tasemes, juurdepääs elektrile ja muudele 
energialiikidele, veele ja kanalisatsioonile.

Or. es

Muudatusettepanek 38
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon, liikmesriigid ja Euroopa 
Investeerimispank (EIP) peavad tagama 
sidususe käesoleva määruse kohase toetuse 
ning liidu, liikmesriikide ja Euroopa
Investeerimispanga antava muu toetuse 
vahel.

2. Komisjon, liikmesriigid ja Euroopa 
Investeerimispank (EIP) peavad tagama 
sidususe käesoleva määruse kohase toetuse 
ning liidu, liikmesriikide ja EIP antava 
muu toetuse ja rahastamisvahendite, 
näiteks arengukoostöö rahastamisvahendi
vahel.

Or. fr

Muudatusettepanek 39
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liit võtab koos liikmesriikidega 
vajalikud meetmed, et tagada 
nõuetekohane koordineerimine ja koostöö 
mitmepoolsete ja piirkondlike 
organisatsioonide ja üksustega, kaasa 
arvatud Euroopa finantseerimisasutused, 
rahvusvahelised finantseerimisasutused, 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
asutused, fondid ja programmid, erasektori 
ja poliitilised sihtasutused ning Euroopa 
Liidu välised rahastajad.

4. Liit võtab koos liikmesriikidega 
vajalikud meetmed, et tagada 
nõuetekohane pikaajaline koordineerimine 
ja koostöö mitmepoolsete ja piirkondlike 
organisatsioonide ja üksustega, kaasa 
arvatud Euroopa finantseerimisasutused, 
rahvusvahelised finantseerimisasutused, 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
asutused, fondid ja programmid, erasektori 
ja poliitilised sihtasutused ning Euroopa 
Liidu välised rahastajad.

Or. fr

Muudatusettepanek 40
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) liidu makropiirkondlike 
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strateegiatega seotud programmid ning 
nendega seotud tegevuskavad;

Or. ro

Muudatusettepanek 41
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) piiriülesed piirkondlikud 
programmid, eesmärgiga edendada ühtset 
piirkondlikku sünergiat ja võrgustikke 
naaberriikidega näiteks keskkonna, 
kliimamuutustega võitlemise, energia, 
teadustegevuse, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia, kultuuri, 
naaberriikide vahelise transpordi ning 
liikuvuse valdkonnas, mis toimub 
liikmesriigi ühe või mitme piirkonna 
koostöö kaudu partnerriigi ühe või mitme 
piirkonnaga. 

Or. ro

Muudatusettepanek 42
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Mitut riiki hõlmavate programmide 
puhul kohaldatakse strateegiat ja 
mitmeaastast sihtprogrammi sisaldavat 
kõikehõlmavat programmdokumenti 
kooskõlas ühise rakendusmääruse artikli 15 
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.
Selles määratletakse liidu toetuse saamisel 
piirkonna või allpiirkonna suhtes kehtivad 

3. Mitut riiki hõlmavate makropiirkondlike
programmide ja strateegiate puhul 
kohaldatakse strateegiat ja mitmeaastast 
sihtprogrammi sisaldavat kõikehõlmavat 
programmdokumenti kooskõlas ühise 
rakendusmääruse artikli 15 lõikes 3 
osutatud kontrollimenetlusega. Selles 
määratletakse liidu toetuse saamisel 
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prioriteedid ja prioriteetide järgi jaotatud 
rahastamise soovituslik tase. Selle 
mitmeaastane kestus peab olema 
asjakohane.

piirkonna või allpiirkonna suhtes kehtivad 
prioriteedid ja prioriteetide järgi jaotatud 
rahastamise soovituslik tase. Selle 
mitmeaastane kestus peab olema 
asjakohane.

Or. ro

Muudatusettepanek 43
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Juhul kui liidu ja partnerriikide ühistes 
huvides on vaja võtta tõhusamaid 
meetmeid valdkondades, nagu 
riikidevaheline koostöö ja 
võrkudevahelised ühendused, võib 
käesoleva määruse kohased rahastamise 
vahendid ühendada muude vahenditega, 
mis on hõlmatud asjakohaste liidu 
määrustega, millega luuakse 
rahastamisvahendid. Sellisel juhul otsustab 
komisjon, millist ühtset eeskirjakogu 
rakendamisel kohaldatakse.

6. Juhul kui liidu ja partnerriikide ühistes 
huvides on vaja võtta tõhusamaid 
meetmeid valdkondades, nagu 
riikidevaheline koostöö ja 
võrkudevahelised ühendused, võib 
käesoleva määruse kohased rahastamise 
vahendid ühendada muude vahenditega, 
mis on hõlmatud asjakohaste liidu 
määrustega, millega luuakse 
rahastamisvahendid, näiteks Euroopa 
Ühendamise Rahastu. Sellisel juhul 
otsustab komisjon, millist ühtset 
eeskirjakogu rakendamisel kohaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kriisiolukordades või olukordades, mis 
kujutavad endast ohtu demokraatiale, 
õigusriigile, inimõigustele ja 
põhivabadustele, või looduõnnestuste või 

9. Majandus-, poliitilise või energiakriisi 
ajal või olukordades, mis kujutavad endast 
ohtu demokraatiale, õigusriigile, 
inimõigustele ja põhivabadustele, või 
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inimtegevusest tingitud katastroofide korral 
võib programmdokumendid erakorraliselt 
läbi vaadata. Selline hädaolukorras 
läbivaatamine tagab käesoleva määruse 
kohase liidu toetuse ja muude liidu 
rahastamisvahendite kohase toetuse 
vahelise sidususe säilimise. Hädaolukorras 
korraldatav läbivaatamine võib viia 
muudetud programmdokumentide 
vastuvõtmiseni. Sellisel juhul saadab 
komisjon muudetud programmdokumendid 
teavitamise eesmärgil Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ühe kuu jooksul 
nende vastuvõtmisest.

looduõnnestuste või inimtegevusest 
tingitud katastroofide korral võib 
programmdokumendid erakorraliselt läbi 
vaadata. Selline hädaolukorras 
läbivaatamine tagab käesoleva määruse 
kohase liidu toetuse ja muude liidu 
rahastamisvahendite kohase toetuse 
vahelise sidususe säilimise. Hädaolukorras 
korraldatav läbivaatamine võib viia 
muudetud programmdokumentide 
vastuvõtmiseni. Sellisel juhul saadab 
komisjon muudetud programmdokumendid 
teavitamise eesmärgil Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ühe kuu jooksul 
nende vastuvõtmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) liikmesriikide ja partnerriikide ja/või 
Venemaa Föderatsiooni ühise jõebasseini 
läheduses asuvad NUTS 2. tasandi või 
samaväärse tasandi territoriaalüksused;

Or. ro

Muudatusettepanek 46
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) makropiirkonnad, mis on juba 
hõlmatud ELi strateegiate või sünergiaga;
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Or. ro

Muudatusettepanek 47
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Rahaliste vahendite suunav jaotus 
ühistele tegevusprogrammidele tugineb
peamiselt toetuskõlblike alade 
elanikkonna arvule. Assigneeringute
suunava jaotuse määratlemisel võib teha 
kohandusi, et kajastuks vajadus Euroopa 
Regionaalarengu Fondi rahalise osaluse ja 
käesoleva vahendi eelarvest moodustuva 
rahalise osaluse vahelise tasakaalu järele 
ning et kajastuksid ka muud koostöö 
intensiivsust mõjutavad tegurid, näiteks 
piirialade eritunnused ning suutlikkus 
hallata ja saada liidu toetust.

4. Rahaliste vahendite suunava jaotuse 
määratlemisel võib teha kohandusi, et 
kajastuks vajadus Euroopa 
Regionaalarengu Fondi rahalise osaluse ja 
käesoleva vahendi eelarvest moodustuva 
rahalise osaluse vahelise tasakaalu järele 
ning et kajastuksid ka muud koostöö 
intensiivsust mõjutavad tegurid, näiteks 
piirialade eritunnused ning suutlikkus 
hallata ja saada liidu toetust.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ajavahemikul 2014−2020 käesoleva 
määruse rakendamiseks kasutada olev 
rahastamispakett on 18 182 300 000 eurot
(jooksvates hindades). Kuni 5 % sellest 
eraldatakse artikli 6 lõike 1 punktis c 
osutatud piiriülese koostöö programmidele.

1. Ajavahemikul 2014−2020 käesoleva 
määruse rakendamiseks kasutada olev 
rahastamispakett on 18 182 300 000 eurot
(jooksvates hindades). Kuni 15 % sellest 
eraldatakse artikli 6 lõike 1 punktis c, a b 
ja c a osutatud piiriülese koostöö 
programmidele.

Or. ro
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Muudatusettepanek 49
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ajavahemikul 2014−2020 käesoleva 
määruse rakendamiseks kasutada olev 
rahastamispakett on 18 182 300 000 eurot
(jooksvates hindades). Kuni 5 % sellest 
eraldatakse artikli 6 lõike 1 punktis c 
osutatud piiriülese koostöö programmidele.

1. Ajavahemikul 2014−2020 käesoleva 
määruse rakendamiseks kasutada olev 
rahastamispakett on 18 182 300 000 eurot
(jooksvates hindades). Kuni 10 % sellest 
eraldatakse artikli 6 lõike 1 punktis c 
osutatud piiriülese koostöö programmidele.

Or. en


