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Muudatusettepanek 10
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Lisaks on liit Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. detsembri 2006. aasta 
määruse (EÜ) nr 1905/2006 (millega 
luuakse arengukoostöö rahastamisvahend) 
alusel alates 2007. aastast tugevdanud ja 
süvendanud koostööd ning partnerlust 
arengu- ja üleminekuriikidega Aasias, 
Kesk-Aasias ja Ladina-Ameerikas ning 
Iraagi, Iraani, Jeemeni ja Lõuna-
Aafrikaga.

(3) Lisaks on liit Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. detsembri 2006. aasta 
määruse (EÜ) nr 1905/2006 (millega 
luuakse arengukoostöö rahastamisvahend) 
alusel alates 2007. aastast tugevdanud ja 
süvendanud koostööd ning partnerlust 
arengu- ja üleminekuriikidega Ladina-
Ameerikas, Aasias, Kesk-Aasias, Lähis-
Idas ja Lõuna-Aafrikas.

Or. en

Selgitus

Määruses (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend, ei ole peale 
Lõuna-Aafrika mainitud ühtegi riiki. Vastavalt käesolevas määruses sätestatule on tähtis 
vältida eritelu, et anda paljudele riikidele juurdepääs rahastamisvahendile ning tagada 
samas õiguslik ühtsus.

Muudatusettepanek 11
Adina-Ioana Vălean

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 

(7) Liidu huvides on süvendada suhteid 
partneritega, kes etendavad üha olulisemat 
rolli rahvusvahelises majanduses ja 
kaubanduses, lõunapoolsete piirkondade 
vahelises kaubanduses ja koostöös, 
ressursside haldamises ja energiaturgude 
juhtimises, mitmepoolsetel foorumitel (sh 
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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.

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 12
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) EL vajab üleilmse ulatusega 
rahastamisvahendit, mille abil oleks 
võimalik rahastada meetmeid, mis ei 
pruugi vastata ametliku arenguabi 
kriteeriumitele, kuid mis on otsustava 
tähtsusega asjaomaste partnerriikidega 
suhete süvendamisel ja tugevdamisel, 
eelkõige partnerlussuhete arendamise ning 
poliitikadialoogi kaudu.

(8) EL vajab üleilmse ulatusega 
rahastamisvahendit, mille abil oleks 
võimalik rahastada meetmeid, mis ei 
pruugi vastata ametliku arenguabi 
kriteeriumitele, kuid mis on otsustava 
tähtsusega asjaomaste partnerriikidega 
suhete süvendamisel ja tugevdamisel, 
eelkõige partnerlussuhete, poliitikadialoogi 
ja vastastikust huvi pakkuvate projektide
arendamise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Üks olulisimaid liidu ees seisvaid 
ülesandeid ja valdkondi, kus tuleb kiirelt 

(12) Üks liidu ees seisvaid ülesandeid ja 
valdkondi, kus tuleb kiirelt võtta meetmeid 
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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.

rahvusvahelisel tasandil, on 
kliimamuutuste vastu võitlemine. Seega 
peaks liit võtma eesmärgiks saavutada 
rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimine 
kliimamuutuste ohjeldamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Adina-Ioana Vălean

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 ülemaailmseid 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesoleva määruse alusel peaks liit 
toetama Euroopa 2020. aasta strateegia 

(14) Käesoleva määruse alusel peaks liit 
toetama Euroopa 2020. aasta strateegia 
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rakendamist, eelkõige selle 
kliimamuutuste, keskkonnasäästlikumale 
majandusele ja ressursitõhususele 
ülemineku, kaubanduse ja investeeringute 
ning kolmandate riikidega tehtava äri- ja 
õigusloomealase koostööga seotud 
eesmärkide saavutamist, ning edendama 
avalikku diplomaatiat, 
haridusalast/akadeemilist koostööd ja 
teavitustegevust.

rakendamist ning edendama avalikku 
diplomaatiat, haridusalast/akadeemilist 
koostööd ja teavitustegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Josefa Andrés Barea

Määruse ettepanek
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesoleva määruse alusel peaks liit 
toetama Euroopa 2020. aasta strateegia 
rakendamist, eelkõige selle 
kliimamuutuste, keskkonnasäästlikumale 
majandusele ja ressursitõhususele 
ülemineku, kaubanduse ja investeeringute 
ning kolmandate riikidega tehtava äri- ja 
õigusloomealase koostööga seotud 
eesmärkide saavutamist, ning edendama 
avalikku diplomaatiat, 
haridusalast/akadeemilist koostööd ja 
teavitustegevust.

(14) Käesoleva määruse alusel peaks liit 
toetama Euroopa 2020. aasta strateegia 
rakendamist, eelkõige selle 
kliimamuutuste, keskkonnasäästlikumale 
majandusele ja ressursitõhususele 
ülemineku, teaduse, uurimistegevuse ja 
innovatsiooni, kaubanduse ja 
investeeringute ning kolmandate riikidega 
tehtava äri- ja õigusloomealase koostööga 
seotud eesmärkide saavutamist, euroopa 
ettevõtete paremat juurdepääsu turule
ning edendama avalikku diplomaatiat, 
haridusalast/akadeemilist koostööd ja 
teavitustegevust.

Or. es

Muudatusettepanek 17
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesoleva määruse alusel peaks liit 
toetama Euroopa 2020. aasta strateegia 
rakendamist, eelkõige selle 
kliimamuutuste, keskkonnasäästlikumale 
majandusele ja ressursitõhususele 
ülemineku, kaubanduse ja investeeringute 
ning kolmandate riikidega tehtava äri- ja 
õigusloomealase koostööga seotud 
eesmärkide saavutamist, ning edendama 
avalikku diplomaatiat, 
haridusalast/akadeemilist koostööd ja 
teavitustegevust.

(14) Käesoleva määruse alusel peaks liit 
toetama Euroopa 2020. aasta strateegia 
rakendamist, eelkõige selle 
kliimamuutuste, energiavarustuse 
kindluse, keskkonnasäästlikumale 
majandusele ja ressursitõhususele 
ülemineku, kaubanduse ja investeeringute 
ning kolmandate riikidega tehtava äri- ja 
õigusloomealase koostööga seotud 
eesmärkide saavutamist, ning edendama 
avalikku diplomaatiat, 
haridusalast/akadeemilist koostööd ja 
teavitustegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Adina-Ioana Vălean

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) Et liit saaks seada eesmärgiks 
tõhusamalt edendada oma huve suhetes 
kolmandate riikidega, peaks ta suutma 
olukorraga arvestades ja õigeaegselt 
reageerida tekkivatele vajadustele ja/või 
ettenägematutele sündmustele, võttes 
erimeetmeid, mida mitmeaastased 
sihtprogrammid ei hõlma.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Andrzej Grzyb

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



PE491.071v01-00 8/11 AM\903960ET.doc

ET

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 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. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata liidu väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate ning 
nende rahvusvahelistumise toetamisele, 
võttes arvesse nende tähtsust liidu 
majanduse jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Josefa Andrés Barea

Määruse ettepanek
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 majanduspartnerluste ning 
äri- ja õigusloomealase koostöö kaudu 
Euroopa äriühingute, eelkõige VKEde
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;

Or. es
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Muudatusettepanek 21
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkreetsed koostöövaldkonnad, millele 
antakse käesoleva määruse alusel liidu abi, 
on loetletud lisas. Komisjonile antakse 
õigus võtta vastavalt artiklile 7 vastu 
delegeeritud õigusakte, et muuta või
täiendada käesoleva määruse lisa.

Konkreetsed koostöövaldkonnad, millele 
antakse käesoleva määruse alusel liidu abi, 
on loetletud lisas. Komisjonile antakse 
õigus võtta vastavalt artiklile 7 vastu 
delegeeritud õigusakte, et täiendada 
käesoleva määruse lisa.

Or. ro

Muudatusettepanek 22
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nagu viidatud programmi „Erasmus kõigi 
jaoks” käsitleva määruse artikli 13 lõikes 2, 
eraldatakse rahvusvahelise mõõtme 
edendamiseks kõrghariduse valdkonnas 
1 812 100 000 eurot mitmest muust 
väliskoostöö vahendist (arengukoostöö 
rahastamisvahend, ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend, Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahend, 
partnerluse rahastamisvahend ja Euroopa 
Arengufond), et toetada õppimisega seotud 
liikuvust kolmandatesse riikidesse või 
kolmandatest riikidest ning koostööd ja 
poliitilist dialoogi nende riikide 
asutuste/institutsioonide/organisatsioonide
ga. Kõnealuste rahaliste vahendite 
kasutamise korral kohaldatakse programmi 
„Erasmus kõigi jaoks” käsitleva määruse 
sätteid.

Nagu viidatud programmi „Erasmus kõigi 
jaoks” käsitleva määruse artikli 13 lõikes 2, 
eraldatakse rahvusvahelise mõõtme 
edendamiseks kõrghariduse valdkonnas
1 812 100 000 eurot mitmest muust 
väliskoostöö vahendist (arengukoostöö 
rahastamisvahend, ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend, Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahend, 
partnerluse rahastamisvahend ja Euroopa 
Arengufond), et toetada õppimisega seotud 
liikuvust – muu hulgas ärisektoris –
kolmandatesse riikidesse või kolmandatest 
riikidest ning koostööd ja poliitilist 
dialoogi nende riikide 
asutuste/institutsioonide/organisatsioonide
ga. Kõnealuste rahaliste vahendite 
kasutamise korral kohaldatakse programmi 
„Erasmus kõigi jaoks” käsitleva määruse 
sätteid.
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Or. ro

Muudatusettepanek 23
Adina-Ioana Vălean

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) tõeliselt toimivate turgude loomiseks 
välja töötatud algatuste ja meetmete 
edendamine ja toetamine ning 
bürokraatia ja kaubandust takistavate 
asjaolude kõrvaldamine, et tõsta liidu 
konkurentsieeliseid;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Adina-Ioana Vălean

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 

f) liidu või vastastikustes huvides olevate 
algatuste, meetmete ja projektide
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 



AM\903960ET.doc 11/11 PE491.071v01-00

ET

vastastikust huvi pakkuvad küsimused; vastastikust huvi pakkuvad küsimused;

Or. en


