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LÜHISELGITUS

Euroopa naabruspoliitika (ENP), mis hõlmab 16 Euroopa Liidust idas ja lõunas asuvat 
partnerriiki − Alžeeria, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Egiptus, Gruusia, Iisrael, 
Jordaania, Liibanon, Liibüa, Moldova Vabariik, Maroko, okupeeritud Palestiina alad, Süüria, 
Tuneesia ja Ukraina – töötati välja 2004. aastal. EL pakub ENP raames naabruspoliitikaga 
hõlmatud riikidele privilegeeritud suhteid, mis põhinevad selliste väärtuste ja põhimõtete 
nagu demokraatia ja inimõigused, õigusriik, hea valitsemistava, turumajanduse põhimõtted ja 
säästev areng, sealhulgas kliimameetmed, vastastikusel austamisel. Ühtlasi nähakse 
naabruspoliitika raames ette poliitilisi suhteid ja tihedamat majanduslikku integratsiooni, 
suuremat liikuvust ja inimestevaheliste kontaktide tugevdamist. Tulevases mitmeaastases 
finantsraamistikus 2014–2020 rahastatakse ENPd spetsiaalse õigusliku vahendi – Euroopa 
naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahendi (ENI) kaudu, mis hõlmab eespool 
nimetatud 16 partnerriiki ning Venemaad. Komisjoni ettepanekus tunnistatakse, et Euroopa 
naabruspoliitika senises rakendamises tuleb teha mitmeid muudatusi. Arvamuse koostaja 
nõustub selle põhimõttega.

Määruses tuleks siiski teha teatavaid konkreetseid kohandusi, eriti regionaalarengupoliitika 
käsituse suhtes. Eelkõige puudutab see kavandatavaid piiriülese koostöö programme, eriti 
selleks kavandatava rahastamise ulatust, milleks võib isegi olla vajalik kaaluda eraldi määrust 
piiriülese koostöö kohta. Seetõttu esitab arvamuse koostaja ettepaneku nende programmide 
ENI poolse rahastamise ühtlustamiseks (7 %ni), mis põhineb Euroopa Parlamendi järjekindlal 
põhimõttel käsitleda territoriaalse koostöö eesmärke ühtselt. Samal põhjusel esitatakse 
konkreetne viide Euroopa territoriaalse koostöö rühmitusele, arvestades rolli, mida see vahend 
pärast praegu käimasolevat reformimist ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel nii ELis kui ka 
sellest väljaspool etendab.

Euroopa naabruspoliitika peaks sarnaselt ühtekuuluvuspoliitikale kindlalt põhinema 
partnerluse ja mitmetasandilise valitsemise põhimõtetel, et kaasata võimalikult palju 
partnereid, eriti naaberriikide kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi. Sarnaselt peaks 
kaasama ka valitsusvälised organisatsioonid (kodanikuühiskonna organisatsioonid). Kõik 
määratud partnerid peaksid olema kaasatud ENI ühiste tegevusprogrammide kavandamisse, 
rakendamisse ning järelevalvesse. Selle eesmärgi nimel peaksid programmid läbima 
kohustusliku läbivaatuse liidu mitmeaastase finantsraamistiku rakendamise keskel, nagu on 
toimunud muudes Euroopa Liidu poliitikavaldkondades. Arvamuse koostaja on seetõttu 
esitanud probleemile kõikehõlmava lahenduse. 

Ülalmainitud pingutused on osa võitlusest demokraatia ja inimõiguste eest, mis tuleks kaasata 
kõigisse Euroopa Liidu poliitikavaldkondadesse. Uute lahenduste pakkumiseks on seetõttu 
esitatud täiendav põhjendus. Kuna Euroopa naabruspoliitika eesmärk on toetada demokraatia 
ja kodanikuühiskonna institutsioonide ülesehitust Euroopa Liitu ümbritseval alal, peaks ENI 
rahalisi vahendeid eraldama mitmekesisel ja tasakaalustatud viisil, milles peegelduks 
asjaomases poliitikas osalevate riikide ja piirkondade mitmekesisus. Pidades silmas, et 
sellised kriteeriumid saab eelnevalt kindlaks määrata ainult teataval määral, teeb arvamuse 
koostaja ettepaneku, et vähemalt mõned nendega seotud küsimused võiks määrata kindlaks 
käesolevat määrust rakendava delegeeritud õigusaktiga, kui see on ühemõtteliselt määruses 
endas nõutud. Oleks siiski hea, kui kriteeriumid saaks määruses endas piisava täpsusega 
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kindlaks määrata.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Eraldi määruse vastuvõtmist 
piiriülese koostöö kohta välispiiril 
(analoogne Interreg programmidega) 
peaks pidama sammuks laialdase ja 
süsteemse lahenduse poole, mille eesmärk 
on aidata kaasa piiriüleste programmide 
ja projektide rakendamisele.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu välispiiride rakenduskavasid oleks tulnud kohandada vastavalt Interregi 
programmidele juba alates 2006. aastast. Riikide erinevate struktuuride, pädevuste, 
õigusalaste erinevuste ja kriteeriumite tõttu rakendatakse alates käesolevast aastast Interregi 
erimäärust. See on osutunud ainsaks viisiks tegeleda raskustega ühisprogrammide ja 
projektide arendamisel ja rakendamisel. Samasugust põhimõtet läheks vaja ka välispiiridel, et 
jõuda ühisprogrammide ja projektideni ning et kasu saaksid riigid piiri kummalgi poolel. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Rõhutada tuleks demokraatia ja 
inimõiguste tugevdamise tähtsust ning 
ellu tuleks viia algatusi, et luua uued 
tugevad mehhanismid (näiteks Euroopa 
demokraatia sihtkapital). 
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Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamine 
on liidu tähtis eesmärk, mida peaks 
võimalikul määral rakendama ka 
naaberriikides osana mõlemale poolele 
kasulikust mitmetasandilisest 
valitsemisest, mis hõlmab peamiselt 
piirkondlikke ja kohalikke asutusi. Selle 
koostöö territoriaalne mõõde, mis sisaldab 
ka riikide- ja piirkondadevahelisi jooni, 
tuleb liidu naaberriikides kõige enam esile 
piiriülese koostöö läbi.

Or. en

Muudatusettepanek 4

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) kõiki aspekte hõlmav jätkusuutlik ja 
kaasav areng, vaesuse vähendamine, sh 
erasektori arendamine; edendada nii 
majanduslikku, sotsiaalset kui ka 
territoriaalset sisemist ühtekuuluvust, 
tihendada liikmesriikide ja partnerriikide 
ning partnerriikide endi vahelist koostööd, 
maaelu arengut, kliimameetmete võtmist ja 
katastroofidele vastupanu võimet;

Or. en
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Selgitus

Sellel institutsioonilisel vahendil on mitmeid eeliseid ning kasutegureid. Kõige tähtsamad 
neist on: kaasaegse ja tõhusa haldamise väljaarendamine kesksel, kohalikul ja piirkondlikul 
tasandil, otsene kogemuste ja teadmiste vahetus ELi õigusakte puudutavates küsimustes, 
parimate tavade rakendamine ELi haldamises, koolitus ja kutsevõimekuse täiendamine, 
muutused organisatoorsetes tavades ja kultuuris, parem suhtlus ja koostöö jne.

Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) kodanikuühiskonna ja valitsusväliste 
organisatsioonide arendamine ning nende 
demokraatlike ühiskonna ülesehitamise 
tegevuste toetamine.

Or. en

Selgitus

Mõnedes riikides nähakse kodanikuühiskonda kui haldussuutlikkuse suurendamise vahendit.
Rõhutama peaks, et vajalik on ka kodanikuühiskonna osalus demokraatia väärtuste 
suurendamisel ja kodanikuühiskonna tegevuse toetamine sõltumatult valitsusest.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse kohane liidu toetus 
määratakse partnerluses toetusesaajatega.
Partnerlused hõlmavad vajaduse korral 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
ametiasutusi, muid sidusrühmi, 
kodanikuühiskonda, sotsiaalpartnereid ja 
muid valitsusväliseid organisatsioone, kes 
osalevad liidu toetuse ettevalmistamises, 
rakendamises ja järelevalves.

2. Käesoleva määruse kohane liidu toetus 
määratakse partnerluses toetusesaajatega.
Partnerlused hõlmavad järgmisi partnereid:

i) pädevad piirkondlikud, kohalikud, 
linnade ja muud avalik-õiguslikud 
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asutused;
ii) majandus- ja sotsiaalpartnerid;
iii) kodanikuühiskonda ja valitsusväliseid 
organisatsioone esindavad organid ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimisvastase võitluse eest 
vastutavad organid; ning
iv) valitsusvälised osalejad.

Partnerid osalevad programmide 
järelevalvekomisjonides.
Partnerite osalus on vastavuses Euroopa 
käitumisjuhendiga.

Or. en

Selgitus

Demokraatia ülesehitamisel ja tugevdamisel on tähtis kodanikuühiskonna osalus. Kaasaegse 
ja tõhusa halduse arendamine kesksel, kohalikul ja piirkondlikul tasandil, otsene kogemuste 
ja teadmiste vahetus, parimate tavade rakendamine, koolitus ja kutsevõimekuse täiendamine, 
muutused organisatoorsetes tavades ja kultuuris, parem suhtlus ja koordineerimine ning 
struktuuripoliitika rakendamine nõuavad kõik kindlat, selget ning üksikasjalikku partnerluse 
põhimõtte tunnustamist.

Muudatusettepanek 7

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. Ühiste tegevusprogrammide 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.
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Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu naabruskonna riikide ja piirkondade suur mitmekesisus loob vajaduse 
põhimõtte järele, mis tasakaalustatud viisil võtaks üldiselt arvesse nende erinevusi. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Ühised tegevusprogrammid 
vaadatakse mitmeaastase 
finantsraamistiku kehtivusaja keskel läbi, 
et võtta arvesse rakendusprotsessi ajal 
ilmnevaid tegureid, näiteks: 
– muudatused koostööprioriteetides ning 
sotsiaalses ja majanduslikus arengus,
– asjaomaste meetmete rakendamise 
tulemused ning järelevalve- ja 
rakendamisprotsessis ilmnevad 
probleemid;
– vajadus olemasolevate rahaliste 
vahendite kohandamise ja ressursside 
ümbersuunamise järele.

Or. en

Selgitus

Võimalused ühiste tegevusprogrammide ülevaatamiseks, mis on esitatud komisjoni 
ettepanekus, ei ole piisavad, kuna nad on suurel määral sõltuvuses kõrgemal tasemel 
osalejate soovidest, jättes tähelepanuta asjaolu, et kohalikud ja piirkondlikud asutused ning 
teised valitsusvälised osalejad võivad olla paremini teadlikud rakendamise ajal esinevatest 
probleemidest. Seetõttu peaks olema võimalus käimasolevaid programme põhjalikult 
analüüsida, nagu see juba toimub teistes ELi poliitikavaldkondades.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Piiriülest koostööd rakendatakse 
vastavalt lõigetele 1 ja 2 asjakohaste 
vahendite abil. Vahendid hõlmavad 
eelkõige Euroopa territoriaalse koostöö 
rühmitust vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrusele 
nr (EÜ) 1082/20061.
_________________
1ELT L 210, 31.7.2006, lk 19.

Or. en

Selgitus

Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus (ETKR) on osutunud Euroopa Liidu siseses 
territoriaalses (piiriüleses, piirkondade- ja riikidevahelises) koostöös asendamatuks. 
Arvestades praegu arutluse all olevale määrusele nr 1082/2006 esitatud 
muudatusettepanekuid, mis käsitlevad kohaldamisala laiendamist nii, et see hõlmaks 
väljaspool liikmesriike asutatud osapooli, oleks eriti soovitatav, et ETKRi rakendataks ka 
Euroopa naabruspoliitika "välise ühtekuuluvuse" suhtes.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklites 12 ja 13 osutatud delegeeritud 
volitused antakse käesoleva määruse 
kehtivuse ajaks.

1. Artiklites 12, 13 ja 16 osutatud 
delegeeritud volitused antakse käesoleva 
määruse kehtivuse ajaks.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek kajastab uusi viiteid delegeeritud õigusaktidele.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
ning liidu rahastamise sidususe ja tõhususe 
tagamiseks või piirkondliku või 
piirkondadevahelise koostöö edendamiseks 
võib komisjon otsustada laiendada 
meetmete toetuskõlblikkust riikidele, 
territooriumidele ja piirkondadele, mida 
muidu rahastada ei saaks. Olenemata ühise 
rakendusmääruse artikli 8 lõikest 1 võivad 
vastavate riikide, territooriumide ja 
piirkondade füüsilised ja juriidilised isikud 
nende meetmete rakendamise menetlustes 
osaleda. 

1. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, 
mis on määratletud artikli 14 kohaselt 
vastu võetud delegeeritud õigusaktis, ning 
liidu rahastamise sidususe ja tõhususe 
tagamiseks või piirkondliku või 
piirkondadevahelise koostöö edendamiseks 
võib komisjon otsustada laiendada 
meetmete toetuskõlblikkust riikidele, 
territooriumidele ja piirkondadele, mida 
muidu rahastada ei saaks. Olenemata ühise 
rakendusmääruse artikli 8 lõikest 1 võivad 
vastavate riikide, territooriumide ja 
piirkondade füüsilised ja juriidilised isikud 
nende meetmete rakendamise menetlustes 
osaleda.

Or. en

Selgitus

Arvamuse koostaja arvates nõuab fraasi "nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel" määratlus, 
mis praeguse teksti kohaselt lubab mitmete ELi fondide (Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrument, ühinemiseelse abi rahastamisvahend, Euroopa demokraatia rahastu, 
arengufondid kolmandale maailmale) välist kasutamist peaaegu eranditult rakendusasutuste 
äranägemisel, ümberkirjutamist ning asjaolude täpsustamist.

Muudatusettepanek 12

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 programmidele.
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Or. en

Selgitus

Kuna piiriülene koostöö on ELi poliitikas esmatähtis ning aitab edendada majanduslikku ja 
sotsiaalset arengut ühispiirist mõlemal pool asuvates piirkondades, tegeleb probleemidega 
sellistes valdkondades nagu keskkond, rahvatervis, organiseeritud kuritegevuse ennetamine ja 
sellega võitlemine, tõhusate ja turvaliste piiride tagamine, ning edendab kummalgi pool piiri 
elavate inimeste ühiseid tegevusi, on oluline, et vahendile eraldatakse rohkem 
assigneeringuid. 


