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Muudatusettepanek 13
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Liit peab ühtlasi ergutama tõhusalt 
territoriaalset koostööd äärepoolseimate  
piirkondade ja naaberriikide vahel, sest 
neid piirkondi tuleb pidada liidu 
eelpostideks ja eelisõigustega aladeks 
Euroopa Liidu suhete tugevdamisel 
Põhja-Ameerika, Kesk-Ameerika, Lõuna-
Ameerika, Aafrika ja Indiaga.

Or. pt

Muudatusettepanek 14
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Tuletab meelde, et ilma 
äärepoolseimate piirkondadeta ei oleks 
liidul nn eelposte teiste maailmajagude 
läheduses ning tema geograafilised piirid 
oleksid tunduvalt kitsamad. Nende asend 
seab nad eelisolukorda välissuhete 
tugevdamisel, mis võimaldab Euroopa 
Liidul kindlustada maailma tasandil oma 
positsiooni. Seetõttu peavad 
äärepoolseimad piirkonnad kohaldama 
Euroopa naabruspoliitikat ja kasutama 
selle vahendeid, eelkõige piiriülese 
koostöö vahendeid.

Or. pt
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Muudatusettepanek 15
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 c) Kõnealuste liidust eemal asuvate 
piirkondade geograafiline kaugus ei 
mõjuta ega tohigi mõjutada nende 
integratsiooni ja avatust. Neid piirkondi 
teiste maailma piirkondadega ühendavate 
ajalooliste, keeleliste ja kultuuriliste 
sidemete rohkus seab nad eelisolukorda 
suhete tugevdamisel, mis võimaldab 
Euroopa Liidul kindlustada maailma 
tasandil oma positsiooni.

Or. pt

Muudatusettepanek 16
François Alfonsi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Liit pakub Euroopa naabruspoliitika 
raames naabruses asuvatele riikidele 
privilegeeritud suhteid, mis põhinevad 
selliste väärtuste ja põhimõtete 
vastastikusel austamisel ja edendamisel 
nagu demokraatia ja inimõigused, 
õigusriik, hea valitsemistava, 
turumajanduse põhimõtted ja jätkusuutlik 
areng.

(5) Liit pakub Euroopa naabruspoliitika 
raames naabruses asuvatele riikidele 
privilegeeritud suhteid, mis põhinevad 
selliste väärtuste ja põhimõtete 
vastastikusel austamisel ja edendamisel 
nagu demokraatia, inimõigused ja 
vähemuste õigused, õigusriik, hea 
valitsemistava, turumajanduse põhimõtted 
ja jätkusuutlik areng.

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesoleva rahastamisvahendi ja 
Euroopa Arengufondi kohast abi tuleks 
anda piiriülese koostöö programmidele 
partnerriikide ja liikmesriikide vahelistel 
Euroopa Liidu välispiiridel, et soodustada 
naabruses asuvate piirialade integreeritud 
ja jätkusuutlikku piirkondlikku arengut ja 
harmoonilist territoriaalset integratsiooni 
liidu piires ja naabruses asuvate riikidega.

(8) Käesoleva rahastamisvahendi ja 
Euroopa Arengufondi kohast abi tuleks 
anda piiriülese koostöö programmidele 
partnerriikide ja liikmesriikide vahelistel 
Euroopa Liidu välispiiridel, et soodustada 
naabruses asuvate piirialade integreeritud 
ja jätkusuutlikku piirkondlikku arengut ja 
harmoonilist territoriaalset integratsiooni 
liidu piires ja naabruses asuvate riikidega.
Piiriülese koostöö tõhusa elluviimise 
tagamiseks välispiiridel on oluline 
ühtlustada selle eeskirjad Euroopa 
territoriaalse koostöö jaoks kehtestatud 
eeskirjadega.

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Piiriülese koostöö programmide 
rakendussätete selguse ja programmides 
nõutava paindlikkuse tagamiseks tuleks 
kaaluda piiriülest koostööd määratlevate
osade koondamist ühte paketti, mitte 
käsitleda ühistes rakenduseeskirjades 
piiriülese koostöö menetlusi vaid osaliselt.

Or. fi

Muudatusettepanek 19
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Arvestades Vahemere piirkonnas 
araabia kevadele järgnenud sündmusi, on 
integreeritud Euroopa – Vahemere 
piirkonna poliitika vajalik, eelkõige 
investeeringute ergutamiseks, 
majanduskasvu ja tööhõive 
suurendamiseks ning Vahemere kahe 
kalda piirkondade tasakaalustatud arengu 
tagamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 20
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Euroopa Liit on võtnud kohustuse 
arendada partnerluse põhjamõõdet ja 
peab seetõttu välja töötama piiriüleses 
koostöös osalemist võimaldavad vahendid. 
Et saada põhjalik ülevaade põhjamõõtme 
rahastamise jätkumisest järgmisel 
programmitöö perioodil, tuleks kõik 
vastavasisulised sätted koondada 
käesolevasse määrusse. 

Or. fi

Selgitus

Põhjamõõde on tugevalt piirkondliku iseloomuga. Lisaks võtavad osalevad riigid osa 
Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendist tulenevatest piiriülese koostöö programmidest.

Muudatusettepanek 21
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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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, tõhusust ja täiendavust. 
Liidu koostöö ja liikmesriikide koostöö 
vastastikuse täiendavuse ja tugevdamise 
tagamiseks eelkõige energeetika, 
transpordi, hariduse ja teadustöö 
valdkonnas on asjakohane näha ette 
ühisprogrammid ja ühine rahastamine, 
mida tuleks rakendada alati, kui see on 
võimalik ja asjakohane.

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse kohast liidu toetust 
kasutatakse partnerriikide hüvanguks ja 
seda võib kasutada ka ELi ja partnerriikide 
ühiseks hüvanguks.

2. Käesoleva määruse kohast liidu toetust 
kasutatakse partnerriikide hüvanguks ja 
seda tuleb kasutada ka ELi ja partnerriikide 
ühiseks hüvanguks.

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1
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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 ning järkjärgulist majanduslikku 
ja sotsiaalset integratsiooni liidu ja 
partnerriikide vahel ning eelkõige 
partnerlus- ja koostöölepingute, 
assotsieerimislepingute või muude 
olemasolevate või tulevaste lepingute 
rakendamist ja ühiselt heakskiidetud 
tegevuskavade elluviimist.

Or. pl

Muudatusettepanek 24
François Alfonsi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) inimõiguste ja põhivabaduste, õigusriigi 
ja soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete 
edendamine, tõelise ja jätkusuutliku 
demokraatia rajamine, hea valitsemistava 
edendamine ja sotsiaalpartnereid hõlmava 
jõudsalt edeneva kodanikuühiskonna 
arendamine;

(a) inimõiguste, vähemuste õiguste ja 
põhivabaduste, õigusriigi ja soolise 
võrdõiguslikkuse põhimõtete edendamine, 
tõelise ja jätkusuutliku demokraatia 
rajamine, hea valitsemistava edendamine ja 
sotsiaalpartnereid hõlmava jõudsalt 
edeneva kodanikuühiskonna arendamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tingimuste loomine hästihallatavaks (c) tingimuste loomine hästihallatavaks 
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inimeste liikumiseks ja inimestevaheliste 
kontaktide edendamine;

inimeste liikumiseks ja inimestevaheliste 
kontaktide edendamine; sellega seoses 
tuleks edendada Euroopa – Vahemere 
piirkonna ülikooli (EMUNI) arendamist 
ning akadeemilisi vahetusprogramme ja 
õpilasvahetust. Lisaks tuleb rõhutada 
Euroopa Liidu ja selle naaberriikide 
linnade ja sotsiaalpartnerite koostöö ning 
Euroopa – Vahemere piirkonna kohalike 
ja piirkondlike omavalitsuste assambleega 
(ARLEM) tehtava koostöö olulisust;

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Wojciech Michał Olejniczak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tingimuste loomine hästihallatavaks 
inimeste liikumiseks ja inimestevaheliste 
kontaktide edendamine;

(c) tingimuste loomine hästihallatavaks 
inimeste liikumiseks ja inimestevaheliste 
kontaktide edendamine, sealhulgas 
eelkõige meetmed kultuuri ja spordi 
valdkonnas;

Or. pl

Muudatusettepanek 27
Riikka Manner

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; sisemise 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse, maaelu arengu, 
kliimameetmete ja katastroofidele 

(d) kõiki aspekte hõlmav jätkusuutlik ja 
kaasav areng, vaesuse vähendamine, sh 
erasektori arendamine; sisemise 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse edendamine, arvestades 
rohkem osalevate riikide ühiseid huve, 
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vastupanu võime edendamine; ning maaelu arengu, kliimameetmete ja 
katastroofidele vastupanu võime 
edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 
koostöö tõhustamine; eriti oluline on välja 
arendada üleeuroopalised 
transpordivõrgud, transpordi 
infrastruktuur ja eelkõige 
meremagistraalid, et suurendada 
kaubavahetust ning hõlbustada Euroopa 
piirkondade ja naaberpiirkondade vahelist 
liikuvust; 

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) sünergia tekkimise soodustamine 
ning liitumiseelsete ja naabruspoliitika 
rahastamisvahendite ja programmide 
kooskõlastamise parandamine;

Or. fr
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Muudatusettepanek 30
Alain Cadec

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) kontrolli tõhustamine Euroopa Liidu 
välispiiridel;

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. See toetus ei too Euroopa Liidu jaoks 
kaasa kohustusi, kui mõni asjaomane riik 
esitab liitumistaotluse.

Or. fr

Muudatusettepanek 32
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu poolt käesoleva määruse kohaselt 
igale partnerriigile antava toetuse vorm ja 
summa on diferentseeritud vastavalt 
sellele, mil määral on partnerriik
pühendunud reformide elluviimisele ja
milliseid edusamme on tehtud reformide 
korraldamisel. Selline diferentseerimine 
näitab riigi ja liidu vahelise partnerluse 
taset, edusamme kokku lepitud reformi 

1. Liidu poolt käesoleva määruse kohaselt 
igale partnerriigile antava toetuse vorm ja 
summa on diferentseeritud vastavalt 
sellele, mil määral on partnerriik 
pühendunud arengule ja reformide 
elluviimisele ning milliseid edusamme on 
tehtud reformide korraldamisel. Selline 
diferentseerimine näitab riigi ja liidu 
vahelise partnerluse taset, edusamme 
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eesmärkide täitmisel, riigi vajadusi ja 
suutlikkust ning liidu toetuse võimalikku 
mõju.

kokku lepitud reformi eesmärkide 
täitmisel, riigi vajadusi ja suutlikkust ning 
liidu toetuse võimalikku mõju.

Or. fi

Muudatusettepanek 33
Evgeni Kirilov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 2 nimetatud partnerluse 
põhimõtte edukas elluviimine eeldab 
asjaomaste partnerite suutlikkuse 
suurendamist ja nende olukorra 
parandamist, mida võib teha käesoleva 
vahendi kaudu toetust saavate 
institutsionaalse suutlikkuse 
suurendamise meetmete abil.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

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 Euroopa 
Investeerimispanga antava muu toetuse 
vahel. Programmide vaheline sünergia on 
väga oluline piirkondlike ja piiriüleste 
eesmärkide vastastikuseks 
kindlustamiseks ja saavutamiseks.

Or. ro
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Muudatusettepanek 35
Dimitar Stoyanov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) piiriülese koostöö programmid, mis 
käsitlevad koostööd ühelt poolt ühe või 
mitme liikmesriigi vahel ja teiselt poolt ühe 
või mitme partnerriigi ja/või Venemaa 
Föderatsiooni vahel ning mis toimuvad 
piirkondades, mis külgnevad nende 
ühisosaga liidu välispiirist.

c) piiriülese koostöö ja ühe liikmesriigi 
piirkondade vahelise koostöö programmid, 
mis käsitlevad koostööd ühelt poolt ühe või 
mitme liikmesriigi vahel ja teiselt poolt ühe 
või mitme partnerriigi ja/või Venemaa 
Föderatsiooni vahel ning mis toimuvad 
piirkondades, mis külgnevad nende 
ühisosaga liidu välispiirist.

Or. bg

Muudatusettepanek 36
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liikmesriikide ja partnerriikide ja/või 
Venemaa Föderatsiooni vahel kulgevate 
merepiiride ääres asuvad NUTS 3. tasandi 
või samaväärse tasandi territoriaalüksused, 
mis asuvad üksteisest kõige rohkem 150 
km kaugusel, ilma et see piiraks 
koostöömeetmete sidususe ja järjepidevuse 
tagamiseks vajalike kohanduste tegemist;

(b) liikmesriikide ja partnerriikide ja/või 
Venemaa Föderatsiooni vahel kulgevate 
merepiiride ääres asuvad NUTS 3. tasandi 
või samaväärse tasandi territoriaalüksused, 
mis asuvad üksteisest kõige rohkem 150 
km kaugusel, välja arvatud 
äärepoolseimad piirkonnad, mille puhul 
see piirang ei kehti, ilma et see piiraks 
koostöömeetmete sidususe ja järjepidevuse 
tagamiseks vajalike kohanduste tegemist;

Or. pt

Muudatusettepanek 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) rahalised vahendid riikidevahelistele 
programmidele, mis on loodud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu [….] määruse (EL) 
nr [….] (erisätete kohta, milles käsitletakse 
Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse 
andmist seoses eesmärgiga „Euroopa 
territoriaalne koostöö”) kohaselt ning 
milles partnerriigid ja/või Venemaa 
Föderatsioon osalevad.

g) rahalised vahendid praegustele ja 
tulevastele makropiirkondlikele 
strateegiatele ning riikidevahelistele 
programmidele, mis on loodud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu [….] määruse (EL) 
nr [….] (erisätete kohta, milles käsitletakse 
Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse 
andmist seoses eesmärgiga „Euroopa 
territoriaalne koostöö”) kohaselt ning 
milles partnerriigid ja/või Venemaa 
Föderatsioon osalevad.

Or. fr

Muudatusettepanek 38
François Alfonsi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) rahalised vahendid riikidevahelistele 
programmidele, mis on loodud Euroopa 
naabruspoliitika partnerriikidele ja/või 
Venemaa Föderatsioonile laiendatud 
makropiirkondliku strateegia raames.

Or. fr

Muudatusettepanek 39
Evgeni Kirilov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4
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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 suunav jaotus 
ühistele tegevusprogrammidele tugineb 
toetuskõlblike alade asjaomastele 
kriteeriumidele. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Riikka Manner

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 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. Rahaliste 
vahendite eraldamist võimalike muude 
tegurite põhjal tuleb täpsustada. 

Or. fi
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Muudatusettepanek 41
Evgeni Kirilov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõikes 4 osutatud asjaomased 
kriteeriumid võetakse vastu delegeeritud 
õigusaktiga.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Evgeni Kirilov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühe aasta jooksul alates artiklis 9 
osutatud programmdokumendi 
kinnitamisest esitavad osalevad riigid 
ühiselt komisjonile ettepanekud ühiste 
tegevusprogrammide kohta. Komisjon 
võtab iga ühise tegevusprogrammi vastu 
pärast seda, kui on hinnanud selle vastavust 
käesolevale määrusele, 
programmdokumendile ja 
rakenduseeskirjadele.

4. Ühe aasta jooksul alates artiklis 9 
osutatud programmdokumendi 
kinnitamisest esitavad osalevad riigid 
ühiselt komisjonile ettepanekud ühiste 
tegevusprogrammide kohta. Komisjon 
võtab iga ühise tegevusprogrammi vastu 
pärast seda, kui on hinnanud selle vastavust 
käesolevale määrusele, 
programmdokumendile ja 
rakenduseeskirjadele kolme kuu jooksul 
pärast selle esitamist osalevate riikide 
poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kui osalev riik otsustab programmi 
ühiselt kaasrahastada, täpsustatakse ühises 
tegevusprogrammis kaasrahastuse andmise, 
kasutamise ja järelevalve kord.
Programmiga rahastamislepingu 
allkirjastavad kõik partnerriigid.

10. Kui osalev riik otsustab programmi 
ühiselt kaasrahastada, täpsustatakse ühises 
tegevusprogrammis kaasrahastuse andmise, 
kasutamise ja järelevalve kord.

Or. fr

Muudatusettepanek 44
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et ühiseid tegevusprogramme 
oleks võimalik asjakohaselt rakendamiseks 
ette valmistada, on kulutused, mis on 
tehtud pärast ühiste tegevusprogrammide 
esitamist komisjonile,
rahastamiskõlblikud kõige varem alates 1. 
jaanuarist 2014.

3. Selleks et ühiseid tegevusprogramme 
oleks võimalik asjakohaselt rakendamiseks 
ette valmistada, on kulutused
rahastamiskõlblikud alates kuupäevast,
mil tegevusprogramm esitati komisjonile,
või alates 1. jaanuarist 2014, kui see 
kuupäev on eelnimetatust varasem.

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rakenduseeskirjad, milles kehtestatakse 
käesoleva jaotise rakendamise erisätted,
võetakse vastu delegeeritud õigusaktide 
alusel artikli 14 kohaselt.

1. Rakenduseeskirjad, milles kehtestatakse 
käesoleva jaotise rakendamise erisätted, 
võetakse vastu delegeeritud õigusaktide 
alusel artikli 14 kohaselt. Käesolev määrus 
koos Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahendi abil rahastatava 
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piiriülese koostöö rakendussätetega peaks 
looma naabruspoliitika 
rahastamisvahendi abil rahastatavate 
tulevaste piiriülese koostöö programmide 
jaoks paindliku raamistiku. Komisjon 
peaks kaaluma piiriülese koostöö alaste 
sätete koondamist ühte eraldi õigusakti, et 
vältida võimalikku vastuolu piiriülese 
koostöö programmide rakendussätete ja 
välissuhete valdkonna ühiste 
rakenduseeskirjade või osalevate riikide 
siseriiklike sätete vahel;

Or. fi

Muudatusettepanek 46
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lähtuda tuleb eelarve täitmisest 
koostöös liikmesriikidega, ühtlustamisest 
Euroopa territoriaalse koostöö tavadega 
ja tõelisest koostööst. Õiguslik alus 
võimaldab osalevatel riikidel kokku 
leppida eri haldusviisides.

Or. en

Selgitus

Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi kohased välispiiridel tehtava piiriülese koostöö 
programmid on väga erinevad: mõni keskendub rohkem koostööle, milles partnerriik 
aktiivselt osaleb, teised sarnanevad rohkem tehnilise abi programmidega.

Muudatusettepanek 47
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rakenduseeskirjadega kaetud küsimused 
hõlmavad järgmisi teemasid:

2. Rakenduseeskirjadega kaetud küsimused 
hõlmavad muu hulgas järgmisi teemasid:

Or. fr

Muudatusettepanek 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ühiste tegevusprogrammide 
koostamine, muutmine ja lõpetamine;

(b) ühiste tegevusprogrammide sisu,
koostamine, muutmine ja lõpetamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 49
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) programmidega seotud struktuuride 
(järelevalve ühiskomitee, korraldusasutus 
ja ühine tehniline sekretariaat, ühised 
valikukomisjonid) roll ja ülesanded, sh 
nende staatus, tõhus identifitseerimine, 
aruandluskohustus ja vastutusalad, haldus-
ja kontrollisüsteemide kirjeldus, liidu 
toetuse tehnilise haldamise ja 
finantsjuhtimise tingimused, sh kulude 
rahastamiskõlblikkus;

(c) programmidega seotud struktuuride 
(järelevalve ühiskomitee, korraldusasutus 
ja ühine tehniline sekretariaat, projektide 
valikukomisjon) roll ja ülesanded, sh 
projektide valikukomisjoni staatus, tõhus 
identifitseerimine, aruandluskohustus ja 
vastutusalad, haldus- ja 
kontrollisüsteemide kirjeldus ning liidu 
toetuse tehnilise haldamise ja 
finantsjuhtimise tingimused, sh kulude 
rahastamiskõlblikkus ja 
tagasinõudemenetlused;

Or. fr
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Muudatusettepanek 50
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tagasinõudemenetlused; järelevalve ja 
hindamine;

(d) ühiste tegevusprogrammide järelevalve 
ja hindamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 51
François Alfonsi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks partnerriikide ja -
piirkondadega sõlmitud partnerlus- ja 
koostöölepingutes ning 
assotsieerimislepingutes sisalduva toetuse 
peatamist käsitlevate sätete kohaldamist, 
kutsub liit, juhul kui partnerriik ei järgi 
demokraatia ega õigusriigi põhimõtteid ega 
austa inimõigusi ega põhivabadusi, vastava 
riigi konsultatsioonile, et leida mõlemaid 
pooli rahuldav lahendus, välja arvatud eriti 
pakilistel juhtudel. Kui konsultatsioonid 
vastava riigiga ei vii mõlemaid pooli 
rahuldava lahenduseni, kui 
konsultatsioonidest keeldutakse või eriti 
pakilistel juhtudel, võib nõukogu võtta 
asjakohased meetmed kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 215 lõikega 
1, mis võivad sisaldada toetuse täielikku 
või osalist peatamist.

Ilma et see piiraks partnerriikide ja -
piirkondadega sõlmitud partnerlus- ja 
koostöölepingutes ning 
assotsieerimislepingutes sisalduva toetuse 
peatamist käsitlevate sätete kohaldamist, 
kutsub liit, juhul kui partnerriik ei järgi 
demokraatia ega õigusriigi põhimõtteid ega 
austa inimõigusi, vähemuste õigusi ega 
põhivabadusi, vastava riigi 
konsultatsioonile, et leida mõlemaid pooli 
rahuldav lahendus, välja arvatud eriti 
pakilistel juhtudel. Kui konsultatsioonid 
vastava riigiga ei vii mõlemaid pooli 
rahuldava lahenduseni, kui 
konsultatsioonidest keeldutakse või eriti 
pakilistel juhtudel, võib nõukogu võtta 
asjakohased meetmed kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 215 lõikega 
1, mis võivad sisaldada toetuse täielikku 
või osalist peatamist.

Or. fr
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Muudatusettepanek 52
Dimitar Stoyanov

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 7 % sellest 
eraldatakse artikli 6 lõike 1 punktis c 
osutatud piiriülese koostöö ja ühe 
liikmesriigi piirkondade vahelise koostöö
programmidele.

Or. bg


