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LÜHISELGITUS

Partnerluse rahastamisvahendi eesmärk on rakendada strateegia „Euroopa 2020” 
rahvusvahelist mõõdet, toetades ELi kahepoolseid, piirkondlikke ja piirkondadevahelisi 
partnerlusi, parandades Euroopa äriühingute turulepääsu ja arendades nende kaubandus-, 
investeerimis- ja ärivõimalusi ning suurendades ELi nähtavust ülemaailmselt.  See asendab 
rahastamisvahendi koostööks tööstus- ning teiste suure sissetulekuga riikide ja 
territooriumidega ning laiendab selle reguleerimisala ja geograafilist ulatust kõikidele 
kolmandatele riikidele. Partnerluse rahastamisvahendis seatud eesmärkide ja reguleerimisala 
tõttu peetakse seda ELi sisepoliitika välismõõtme toetuselemendiks.  Partnerluse 
rahastamisvahend peaks täiendama meetmeid, mida viiakse läbi ELi programmide raames, 
sealhulgas teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm Horisont 2020, konkurentsivõime 
ja VKEde programm, mis kuulub ITRE-komisjoni pädevusse. 

Partnerluse rahastamisvahendi geograafiline ulatus ja selle üldised poliitika eesmärgid 
muudavad tõenäoliselt selle väga paindlikuks, kuid sellisel juhul tuleb eriti tähelepanu pöörata 
sellele, et ei tekiks segadust potentsiaalsete taotlejate seas. Arvamuse koostaja tunnustab 
komisjoni kavatsust kasutada delegeeritud õigusakte, et muuta koostöövaldkondi käesoleva 
partnerluse rahastamisvahendi lisas. Arvamuse koostaja nõustub, et see on vahend, mis aitab 
kiirelt reageerida tulevikus käsitletavate majanduslike probleemide lahendamisel, kuid ta 
leiab, et lisas kavandatav sõnastus on väga laiaulatuslik ja üldine, mistõttu oleks võimalik see 
lisada määrusesse, ilma et see takistaks selle paindlikkust. 

Võttes arvesse eespool mainitut, peaksid esitatud muudatusettepanekud partnerluse 
rahastamisvahendi määruse eelnõu kohta andma täiendavaid selgitusi seoses selle 
suutlikkusega täiendada meetmeid teiste ELi programmide raames. Arvamuse koostaja leiab, 
et tegevuste dubleerimist tuleks vältida, et saavutada partnerluse rahastamisvahendi rahalise 
toetuse maksimaalne mõju. Arvamuse koostaja soovitab muudatusettepanekuid partnerluse 
rahastamisvahendi lisas, kus antakse ülevaade koostöövaldkondadest, sest ta arvab, et ITRE-
komisjoni pädevuses olevad tegevusvaldkonnad (nt teadusuuringud ja innovatsioon, 
energiajulgeolek, tööstus ja ettevõtlus või info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad) vajavad 
suuremat tähelepanu.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval rahvusvahelise 
kaubanduse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Lisaks on liit tugevdanud kahepoolseid 
suhteid teiste kasvava tähtsusega keskmise 

(6) Lisaks on liit tugevdanud kahepoolseid 
suhteid teiste kasvava tähtsusega keskmise 
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sissetulekuga Aasia ja Ladina-Ameerika 
arenguriikidega, laiendades 
koostööpartnerlust ja poliitikadialoogi 
valdkondadele ning teemadele väljaspool 
arengukoostööd. Suhted on arenenud ka 
Venemaaga, seal hulgas Euroopa Liidu ja 
Venemaa moderniseerimispartnerluse 
kaudu, mis rõhutab Venemaa tähtsust liidu 
strateegilise partnerina nii kahepoolsetes 
suhetes kui ka üleilmsel tasandil.

sissetulekuga Aasia ja Ladina-Ameerika 
arenguriikidega, laiendades 
koostööpartnerlust ja poliitikadialoogi 
valdkondadele ning teemadele väljaspool 
arengukoostööd. Suhted on arenenud ka 
Venemaaga, seal hulgas selliste algatuste 
nagu Euroopa Liidu ja Venemaa 
moderniseerimispartnerluse ning Euroopa 
Liidu ja Venemaa vahelise 
energiadialoogi kaudu, mis rõhutab 
Venemaa tähtsust liidu strateegilise 
partnerina nii kahepoolsetes suhetes kui ka 
üleilmsel tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Käesoleva määruse alusel võetavad 
meetmed võivad täiendada sisepoliitika 
välismõõdet, mida rakendatakse teiste 
Euroopa Liidu programmide raames (nt 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm Horisont 2020, 
konkurentsivõime ja VKEde programm), 
samal ajal vältides dubleerimist. 

Or. en

Selgitus

On oluline luua sünergia Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel, eriti võttes arvesse ELi 
programme, nagu näiteks „Horisont 2020” ja VKEsid käsitlevad teised programmid. 
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Muudatusettepanek 3

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 
kõigile inimväärse töö tagamist ning 
rahvusvaheliselt tunnustatud tööõiguse 
põhireeglite ja mitmepoolsete 
keskkonnalepingute ning ÜRO 
mereõiguste konventsiooni ratifitseerimist 
ja tulemuslikku rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
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, kaubanduse ja investeeringute, 
energia ning kolmandate riikidega tehtava 
äri- ja õigusloomealase koostööga seotud 
eesmärkide saavutamist, ning edendama 
avalikku diplomaatiat, 
haridusalast/akadeemilist koostööd ja 
teavitustegevust.

Or. en
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Muudatusettepanek 5

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.

Or. en

Muudatusettepanek 6

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) Liit püüab käesolevat määrust 
rakendades ning poliitikat kujundades, 
strateegiliselt planeerides, programmitööd 
tehes ning meetmeid rakendades tagada 
ühtsuse ja kooskõla liidu välistegevuse 
muude valdkondadega, eelkõige 
arenguriikidele suunatud arengukoostöö 
rahastamisvahendiga, ja muude asjakohaste 
liidu poliitikavaldkondade ja 
programmidega.

Or. en
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Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) ELi energiajulgeoleku probleemidele 
suunatud meetmete toetamine, energia 
tegevuskava aastani 2050 põhimõtete 
edasi arendamine ning üleilmsete 
energiaturgude läbipaistvuse ja 
prognoositavuse ning tehnoloogiasiirde 
edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b) selliste partnerluste, algatuste ja 
meetmete edendamine, mille eesmärk on 
suurendada Euroopa Liidu tööstuse 
konkurentsivõimet ja selliste algatuste 
edendamine, mis suudavad tugevdada ELi 
teadusuuringute ja innovatsiooni tulemusi 
ning selle digitaalse tegevuskava 
edendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) liidu või vastastikustes huvides olevate 
algatuste ja meetmete edendamine sellistes 
valdkondades nagu kliimamuutused, 

f) liidu või vastastikustes huvides olevate 
algatuste ja meetmete edendamine sellistes 
valdkondades nagu kliimamuutused, 
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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;

keskkonnaküsimused (sealhulgas 
bioloogiline mitmekesisus), 
ressursitõhusus, toorained, transport, 
tööhõive- ja sotsiaalpoliitika, säästev 
areng, sealhulgas inimväärse töö tagamine 
ja ettevõtja sotsiaalne vastutus, 
lõunapoolsete piirkondade vaheline 
kaubandus ja koostöö, haridus, kultuur, 
turism, tervishoid, õiguskaitse, toll, 
maksustamine, rahandus, statistika ja muud 
liidu erihuvidega seotud või liidule ja 
kolmandatele riikidele vastastikust huvi 
pakkuvad küsimused;

Or. en


