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Muudatusettepanek 14
Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesoleva määruse alusel tuleks abi 
anda kooskõlas laienemispoliitika 
raamistikuga, mille liit on iga abisaajariigi 
jaoks määratlenud ja mis kajastub 
komisjoni iga-aastases laienemispaketis, 
mis hõlmab eduaruandeid ning 
laienemisstrateegiat, samuti stabiliseerimis-
ja assotsieerimislepingutes ning Euroopa 
või ühinemispartnerlustes. Abi peaks 
peamiselt keskenduma piiratud arvule 
poliitikavaldkondadele, mis aitavad 
abisaajariikidel tugevdada demokraatlikke 
institutsioone ja õigusriiki, reformida 
kohtusüsteemi ja avalikku haldust, austada 
põhiõigusi ning edendada soolist 
võrdõiguslikkust ja mittediskrimineerimist.
Abi peaks ühtlasi süvendama nende riikide 
majanduslikku ja sotsiaalset arengut, mis 
on aluseks aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu tegevuskavale kooskõlas 
Euroopa 2020. aasta strateegiaga ning 
viima need riigid järk-järgult vastavusse 
Kopenhaageni kriteeriumidega. Tugevdada 
tuleks finantsabi ja ühinemiseelse 
strateegia rakendamisel tehtud üldiste 
edusammude vahelist sidusust.

(8) Käesoleva määruse alusel tuleks abi 
anda kooskõlas laienemispoliitika 
raamistikuga, mille liit on iga abisaajariigi 
jaoks määratlenud ja mis kajastub 
komisjoni iga-aastases laienemispaketis, 
mis hõlmab eduaruandeid ning 
laienemisstrateegiat, samuti stabiliseerimis-
ja assotsieerimislepingutes ning Euroopa 
või ühinemispartnerlustes. Abi peaks 
peamiselt keskenduma piiratud arvule 
poliitikavaldkondadele, mis aitavad 
abisaajariikidel tugevdada demokraatlikke 
institutsioone ja õigusriiki, reformida 
kohtusüsteemi ja avalikku haldust, austada 
põhiõigusi ning edendada soolist 
võrdõiguslikkust, rahvuslikesse või 
etnilistesse, usulistesse ja keelelistesse 
vähemustesse kuuluvate isikute kaitset ja
mittediskrimineerimist. Abi peaks ühtlasi 
süvendama nende riikide majanduslikku ja 
sotsiaalset arengut, mis on aluseks aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
tegevuskavale kooskõlas Euroopa 
2020. aasta strateegiaga ning viima need 
riigid järk-järgult vastavusse Kopenhaageni 
kriteeriumidega. Tugevdada tuleks 
finantsabi ja ühinemiseelse strateegia 
rakendamisel tehtud üldiste edusammude 
vahelist sidusust.

Or. pl

Muudatusettepanek 15
Derek Vaughan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesoleva määruse alusel tuleks abi 
anda kooskõlas laienemispoliitika 
raamistikuga, mille liit on iga abisaajariigi 
jaoks määratlenud ja mis kajastub 
komisjoni iga-aastases laienemispaketis, 
mis hõlmab eduaruandeid ning 
laienemisstrateegiat, samuti stabiliseerimis-
ja assotsieerimislepingutes ning Euroopa 
või ühinemispartnerlustes. Abi peaks 
peamiselt keskenduma piiratud arvule 
poliitikavaldkondadele, mis aitavad 
abisaajariikidel tugevdada demokraatlikke 
institutsioone ja õigusriiki, reformida 
kohtusüsteemi ja avalikku haldust, austada 
põhiõigusi ning edendada soolist 
võrdõiguslikkust ja mittediskrimineerimist.
Abi peaks ühtlasi süvendama nende riikide 
majanduslikku ja sotsiaalset arengut, mis 
on aluseks aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu tegevuskavale kooskõlas 
Euroopa 2020. aasta strateegiaga ning 
viima need riigid järk-järgult vastavusse 
Kopenhaageni kriteeriumidega. Tugevdada 
tuleks finantsabi ja ühinemiseelse 
strateegia rakendamisel tehtud üldiste 
edusammude vahelist sidusust.

(8) Käesoleva määruse alusel tuleks abi 
anda kooskõlas laienemispoliitika 
raamistikuga, mille liit on iga abisaajariigi 
jaoks määratlenud ja mis kajastub 
komisjoni iga-aastases laienemispaketis, 
mis hõlmab eduaruandeid ning 
laienemisstrateegiat, samuti stabiliseerimis-
ja assotsieerimislepingutes ning Euroopa 
või ühinemispartnerlustes. Abi peaks 
peamiselt keskenduma piiratud arvule 
poliitikavaldkondadele, mis aitavad 
abisaajariikidel tugevdada demokraatlikke 
institutsioone ja õigusriiki, reformida 
kohtusüsteemi ja avalikku haldust, austada 
põhiõigusi, edendada soolist 
võrdõiguslikkust ja mittediskrimineerimist
ning võidelda korruptsiooni ja 
organiseeritud kuritegevuse vastu. Abi 
peaks ühtlasi süvendama nende riikide 
majanduslikku ja sotsiaalset arengut, mis 
on aluseks aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu tegevuskavale kooskõlas 
Euroopa 2020. aasta strateegiaga ning 
viima need riigid järk-järgult vastavusse 
Kopenhaageni kriteeriumidega. Tugevdada 
tuleks finantsabi ja ühinemiseelse 
strateegia rakendamisel tehtud üldiste 
edusammude vahelist sidusust.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Pidades silmas, et Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu ... määruses (EL) nr 
…/… (edaspidi „ühine rakendusmäärus”) 
kehtestatakse liidu välistegevuse 

(15) Pidades silmas, et Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu ... määruses (EL) nr 
…/… (edaspidi „ühine rakendusmäärus”) 
kehtestatakse liidu välistegevuse 
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rahastamisvahendite rakendamise ühised 
eeskirjad ja menetlused, tuleks komisjonile 
ühtlasi delegeerida volitused võtta vastu 
üksikasjalikumad eeskirjad, milles 
kehtestatakse käesoleva määruse 
rakendamise ühtsed tingimused, eelkõige 
haldusstruktuuride ja -menetluste kohta. 
Kõnealustes eeskirjades tuleks arvestada 
ühinemiseelse abi haldamisel ja 
rakendamisel saadud varasemaid kogemusi 
ja need peaksid olema kohandatud olukorra 
arengule abisaajariikides.

rahastamisvahendite rakendamise ühised 
eeskirjad ja menetlused, tuleks komisjonile 
ühtlasi delegeerida volitused võtta vastu 
üksikasjalikumad eeskirjad, milles 
kehtestatakse käesoleva määruse 
rakendamise ühtsed tingimused, eelkõige 
haldusstruktuuride ja -menetluste kohta. 
Kõnealustes eeskirjades tuleks arvestada 
ühinemiseelse abi haldamisel ja 
rakendamisel saadud varasemaid kogemusi 
ja need peaksid olema kohandatud olukorra 
arengule abisaajariikides. Siiski tuleb 
rõhutada, et komisjon peaks delegeeritud 
akte kasutama ainult vajaduse korral, et 
kaitsta Euroopa Parlamendi õigust 
esitada komisjoni soovitatud meetmete 
kohta arvamusi. 

Or. pt

Muudatusettepanek 17
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Abi andmisel tuleks jätkuvalt kasutada 
struktuure ja rahastamisvahendeid, mis on 
oma väärtust ühinemiseelses protsessis 
tõestanud. Üleminek ühinemiseelsete 
vahendite puhul rakendatavalt komisjoni 
poolselt otseselt eelarve täitmiselt 
abisaajariikidele delegeeritud 
detsentraliseeritud eelarve täitmisele peaks 
olema järkjärguline ning vastama iga 
abisaajariigi suutlikkusele.

(17) Abi andmisel tuleks jätkuvalt kasutada 
struktuure ja rahastamisvahendeid, mis on 
oma väärtust ühinemiseelses protsessis 
tõestanud. Üleminek ühinemiseelsete 
vahendite puhul rakendatavalt komisjoni 
poolselt otseselt eelarve täitmiselt 
abisaajariikidele delegeeritud 
detsentraliseeritud eelarve täitmisele peaks 
olema järkjärguline ning vastama iga 
abisaajariigi suutlikkusele. Korruptsiooni 
vastu võitlemiseks tuleb edendada 
läbipaistvust, häid juhtimistavasid, 
rikkumiste ennetamist, nõuete järgimist ja 
järelevalvet, aruandlust ja kontrolli ning 
samaaegselt tuleb vastu võtta ka 
rangemad auditeerimismeetmed.

Or. en
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Muudatusettepanek 18
Derek Vaughan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv) avaliku halduse reform ja hea 
valitsemistava;

(iv) avaliku halduse reform, hea 
valitsemistava ja institutsioonilise 
suutlikkuse suurendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Derek Vaughan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
arengu toetamine jätkusuutliku, aruka ja 
kaasava majanduskasvu eesmärgil, muu 
hulgas järgmise kaudu:

(b) majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
arengu toetamine jätkusuutliku, aruka ja 
kaasava majanduskasvu eesmärgil ning 
suurema koostöö toetamine liikmesriikide 
ja kandidaat- või potentsiaalsete 
kandidaatriikide vahel, et soodustada 
kogemuste ja teadmiste vahetamist liidu 
õigusaktide ja halduskorra üle, muu 
hulgas järgmise kaudu:

Or. en

Muudatusettepanek 20
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – alapunkt v
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(v) füüsilise kapitali arendamine, liiduga
sidemete ja piirkondlike võrgustike 
parandamine;

(v) füüsilise kapitali arendamine, sidemete
parandamine liidu infrastruktuuride ja 
piirkondlike võrgustikega;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Derek Vaughan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(v a) infrastruktuuriprojektide 
arendamine, et vastata piirkondade ja 
riikide vajadustele transpordi, energia ja 
kommunikatsiooni vallas.

Or. en

Muudatusettepanek 22
François Alfonsi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– edusammud demokraatia, õigusriigi, 
inimõiguste ja põhivabaduste austamise, 
kohtusüsteemi ja haldussuutlikkuse taseme 
valdkonnas;

edusammud demokraatia, õigusriigi, 
inimõiguste, põhivabaduste ja vähemuste 
õiguste austamise, kohtusüsteemi ja 
haldussuutlikkuse taseme valdkonnas;

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) üleminekuprotsess liiduga ühinemiseks 
ja suutlikkuse suurendamiseks;

(a) üleminekuprotsess liiduga ühinemiseks, 
kodanikke teadlikkus Euroopa Liidust ja 
suutlikkuse suurendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Petru Constantin Luhan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kliimamuutuste vastu võitlemine ja 
katastroofide ärahoidmine; 

Or. ro

Muudatusettepanek 25
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva määruse alusel antava abi 
ettevalmistamisel, rakendamisel ja selle üle 
järelevalve teostamisel tegutseb komisjon 
põhimõtteliselt partnerluses 
abisaajariikidega. Partnerlus hõlmab
vajaduse korral pädevaid riiklikke, 
piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi, 
majandus- ja sotsiaalpartnereid, 
kodanikuühiskonda ning valitsusväliseid 
osalejaid.

(5) Käesoleva määruse alusel antava abi 
ettevalmistamisel, rakendamisel ja selle üle 
järelevalve teostamisel tegutseb komisjon 
põhimõtteliselt partnerluses 
abisaajariikidega. Partnerlus hõlmab 
pädevaid riiklikke, piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi, majandus- ja 
sotsiaalpartnereid, kodanikuühiskonda ning 
valitsusväliseid osalejaid.

Or. ro
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Muudatusettepanek 26
Dimitar Stoyanov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

а) kriteeriumid, mida kasutatakse vahendite 
eraldamiseks abisaajariikidele ning ka 
mitut riiki hõlmavatele ja territoriaalsetele 
koostöömeetmetele;

а) kriteeriumid, mida kasutatakse vahendite 
eraldamiseks abisaajariikidele ning ka 
mitut riiki hõlmavatele piiriülestele ja 
territoriaalsetele koostöömeetmetele;

Or. bg

Muudatusettepanek 27
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Vähemalt aasta enne ELiga 
ühinemist nähakse iga peagi ühineva riigi 
strateegiadokumendis ette kord IPA 
rahastamisvahendilt struktuurifondide ja 
ühtekuuluvusfondi vahenditele 
üleminekuks. 
Selle üleminekuperioodi ajaks luuakse 
liidu vahendite haldamise töörühm, kes 
aitab asjakohastel asutustel vajaliku 
tehnilise abi kindlaks määrata.

Or. en

Selgitus

Nii oleks riik kohe ELiga ühinemisel ELi struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi kasutamiseks 
valmis. 
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Muudatusettepanek 28
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Strateegiadokumendid vaadatakse 
kehtivusaja keskel läbi ning vajaduse 
korral neid muudetakse. Komisjoni 
algatusel võib strateegiad mis tahes ajal 
läbi vaadata.

4. Strateegiadokumendid vaadatakse 
kehtivusaja keskel läbi ning vajaduse 
korral neid muudetakse. Komisjoni 
algatusel võib strateegiad mis tahes ajal 
läbi vaadata.

Euroopa Parlamendil on õigus paluda 
komisjonilt strateegiadokumentide 
läbivaatamist.
Sellest palvest keeldumise korral peab 
komisjon oma otsust põhjalikult 
põhjendama.

Or. en

Muudatusettepanek 29
François Alfonsi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Vajaduse korral võib IPA kaudu 
toetada ka makropiirkondliku strateegia 
programme või meetmeid, millega on 
seotud IPA abisaajariigid.

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Dimitar Stoyanov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse rakendamise 
lähtesumma perioodil 2014−2020 on 
14 110 100 000 eurot (jooksevhindades).
Kuni 3 % lähtesummast eraldatakse 
abisaajariikide ja ELi liikmesriikide 
vahelistele piiriülese koostöö 
programmidele.

1. Käesoleva määruse rakendamise 
lähtesumma perioodil 2014−2020 on 
14 110 100 000 eurot (jooksevhindades).
Mitte vähem kui 7% ja mitte enam kui 
14% lähtesummast eraldatakse 
abisaajariikide ja ELi liikmesriikide 
vahelistele piiriülese koostöö 
programmidele.

Or. bg


