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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus, millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
instrument „Globaalne Euroopa“, muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust 
nr 466/2014/EL ja tunnistatakse see kehtetuks ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1601 ja nõukogu määrus (EÜ, Euratom) 
nr 480/2009 (06879/1/2021 – C9-0191/2021 – 2018/0243(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (06879/1/2021 – C9-0191/2021),

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 12. detsembri 2018. aasta 
arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee 6. detsembri 2018. aasta arvamust2,

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta3 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2018)0460) suhtes,

– võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekut (COM(2020)0459),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

– võttes arvesse vastutavate komisjonide poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks 
kiidetud esialgset kokkulepet,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 67,

– võttes arvesse kodukorra artikli 58 kohaseid väliskomisjoni ja arengukomisjoni 
ühisarutelusid,

– võttes arvesse väliskomisjoni ja arengukomisjoni soovitust teisele lugemisele (A9-
0198/2021),

1. kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2. kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi avaldused, mis 
avaldatakse Euroopa Liidu Teataja C-seerias;

3. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avaldused, mis 
avaldatakse Euroopa Liidu Teataja C-seerias;

1 ELT C 45, 4.2.2019, lk 1.
2 ELT C 86, 7.3.2019, lk 295.
3 Vastuvõetud tekstid, 27.3.2019, P8_TA(2019)0298.
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4. märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

5. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile 
alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

6. teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise 
kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ning korraldada kokkuleppel nõukogu 
peasekretäriga akti ja kõigi käesolevale resolutsioonile lisatud avalduste avaldamine 
Euroopa Liidu Teatajas;

7. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.
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LÜHISELGITUS

Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne Euroopa“ ühendab 
enamiku varasematest välisrahastamisvahenditest1. Selle instrumendi üldeesmärk on kaitsta ja 
edendada kogu maailmas liidu väärtusi, põhimõtteid ja põhihuve, et ellu viia liidu välistegevuse 
eesmärke ja põhimõtteid, nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikes 5 ning 
artiklites 8 ja 21, aidates nii kaasa vaesuse vähendamisele ja pikas perspektiivis kaotamisele, 
demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste, kestliku arengu kindlustamisele, toetamisele ja 
edendamisele ning kliimamuutuste vastasele võitlusele, ning tegeledes ebaseadusliku rände ja 
sundrände küsimustega, sealhulgas nende algpõhjustega.

Instrument aitab edendada mitmepoolsust, täita rahvusvahelisi kohustusi ja eesmärke, milles 
liit on kokku leppinud, eelkõige kestliku arengu eesmärke, kestliku arengu tegevuskava 2030 
ja Pariisi kokkulepet, ning edendada tugevamaid partnerlusi kolmandate riikidega, sealhulgas 
Euroopa naabruspoliitika riikidega, tuginedes vastastikustele huvidele ja isevastutusele, et 
edendada stabiliseerimist, head valitsemistava ja suurendada vastupanuvõimet.

Läbirääkimiste suurimad saavutused leiab instrumendi juhtimise peatükist, milles sisaldub 
vastavalt parlamendi soovile 2021. aastal vastuvõetav ja perioodi keskel läbivaadatav 
delegeeritud õigusakt, milles määratakse kindlaks lõunanaabruse, idanaabruse, Lääne-Aafrika, 
Ida- ja Kesk-Aafrika, Lõuna-Aafrika ja India ookeani piirkonna, Lähis-Ida, Kesk-Aasia, Lõuna-
Aasia, Põhja- ja Kagu-Aasia, Vaikse ookeani piirkonna, Põhja- ja Lõuna-Ameerika ning Kariibi 
mere piirkonna konkreetsed eesmärgid ja prioriteetsed koostöövaldkonnad; samuti 
geograafilise samba soovituslikud temaatilised eesmärgid ja soovituslikud rahaeraldised Lääne-
Aafrikale, Ida- ja Kesk-Aafrikale, Lõuna-Aafrikale ja India ookeani piirkonnale. 

Parlament saavutas ka täiendava 1 miljardi euro suuruse summa (mis tagatakse instrumendi 
reservist) eraldamise temaatiliste programmide rahastamise suurendamiseks: inimõigused ja 
demokraatia (200 miljonit eurot), kodanikuühiskonna organisatsioonid (200 miljonit eurot) ja 
üleilmsete probleemide programm (600 miljonit eurot) ning komisjoni võetud kohustuse 
teavitada enne reservi kasutuselevõtmist üksikasjalikult Euroopa Parlamenti, võttes täielikult 
arvesse tema märkusi.

Läbirääkimistel suurendati ka instrumendi nende kulude osa, mis peaksid kvalifitseeruma 
ametlikuks arenguabiks, kuni 93 %-ni, seati kliimameetmetele suurem eesmärk (30 %) ning 
lisati täiendavalt elurikkuse eesmärk, et aidata kaasa mitmeaastase finantsraamistiku 
bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide saavutamisele. 

Läbirääkimiste käigus saavutatud poliitiline kokkulepe hõlmas ka komisjoni avaldust, millega 
algatati vähemalt kaks korda aastas toimuv kõrgetasemeline geopoliitiline dialoog asjaomaste 
Euroopa Komisjoni volinike ja Euroopa Parlamendi vahel, andes nii parlamendile täiendavad 

1 Määrus (EL) nr 233/2014, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend, määrus (EL) nr 234/2014, millega 
luuakse partnerluse rahastamisvahend, määrus (EL) nr 232/2014, millega luuakse Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahend, määrus (EL) nr 235/2014, millega luuakse rahastamisvahend demokraatia ja inimõiguste 
jaoks kogu maailmas, määrus (EL) nr 230/2014, millega luuakse stabiilsuse ja rahu edendamise 
rahastamisvahend, ja selle 2017. aasta muutmismäärus, välistegevuse tagatisfond (määrus (EÜ/Euratom) 
nr 480/2009), Euroopa Kestliku Arengu Fond, selle tagatis ja selle tagatisfond (määrus (EL) 2017/1601), ühine 
rakendusmäärus ja Euroopa Arengufond ning mõned elemendid nõukogu 13. detsembri 2013. aasta määrusest 
(Euratom) nr 237/2014, millega luuakse tuumaohutusalase koostöö rahastamisvahend.
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strateegilised suunised instrumendi rakendamiseks. 

Institutsioonidevahelised läbirääkimised lõpetati poliitilisel tasandil 15. detsembril 2020 ja 
tehnilisel tasandil 24. veebruaril 2021. Nõukogu kinnitas läbirääkimiste tulemused alaliste 
esindajate komitee (COREPER) tasandil 17. märtsil 2021 ning parlament kiitis need heaks 
väliskomisjoni ja arengukomisjoni ühisel koosolekul 18. märtsil 2021. Kuna xx. mail 2021 
vastu võetud nõukogu esimese lugemise seisukoht kajastab täielikult varasel teisel lugemisel 
saavutatud kokkulepet, on teisele lugemisele esitatav soovitus nõukogu seisukoht heaks kiita.
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SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA 

Euroopa Parlamendi avaldus välisrahastamisvahendite raames antava abi peatamise 
kohta

Euroopa Parlament märgib, et määrus (EL).../..., millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja 
rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne Euroopa“, sisaldab üldist viidet abi peatamise 
võimaluse kohta, ilma et oleks täpsustatud sellise otsuse konkreetset alust. Sellist abi 
peatamist tuleks rakendada juhul, kui partnerriik ei järgi püsivalt demokraatia, õigusriigi või 
hea valitsemistava põhimõtteid, inimõigusi ja põhivabadusi või rahvusvaheliselt tunnustatud 
tuumaohutusstandardeid.

Euroopa Parlament märgib siiski, et erinevalt muudest geograafilistest koostööpiirkondadest 
nähakse naabruspiirkonna puhul erisätetega, eelkõige artikli 20 lõikega 2, ette suurem toetus 
kodanikuühiskonnale, konfliktide ennetamisele ja rahu kindlustamisele, inimestevahelistele 
kontaktidele, sealhulgas kohalike ametiasutuste vahelisele koostööle, toetusele inimõiguste 
parandamiseks või kriisiga seotud meetmeteks demokraatia, inimõiguste või õigusriigi 
põhimõtte tõsise või jätkuva halvenemise või konfliktiohu suurenemise korral. Euroopa 
Parlament on seisukohal, et sellist suuremat toetust tuleks eespool nimetatud piirkondadele 
anda ka siis, kui selline halvenemine leiab aset väljaspool naabruspiirkonda asuvates riikides, 
ning tuletab meelde, et eelkõige artikli 4 lõikega 5 nähakse ette, et temaatiliste programmide 
kaudu rakendatavaid meetmeid võib võtta ka siis, kui geograafiline programm on peatatud.

Euroopa Parlament on seisukohal, et nende rahastamisvahendite raames antava abi peatamine 
muudaks seadusandliku tavamenetluse kohaselt kokku lepitud üldist rahastamiskava. 
Kaasseadusandja ja eelarvepädeva institutsioonina on Euroopa Parlamendil seega sellise otsuse 
korral õigus kasutada täielikult oma eelisõigusi.

 
Euroopa Parlamendi avaldus nõukogu otsuse 2010/427/EL ja strateegilise 

koordineerimise kohta

Euroopa Parlament märgib, et nõukogu otsuse 2010/427/EL artiklis 9 sisalduvad viited liidu 
välistegevuse vahenditele on aegunud, ning on seetõttu seisukohal, et õigusselguse huvides 
tuleks kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 27 lõikes 3 sätestatud menetlusega seda artiklit 
ajakohastada, et võtta arvesse liidu välisabi rahastamisvahendeid, mida kohaldatakse 
mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kehtivuse ajal, nimelt naabruspoliitika, arengu- ja 
rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne Euroopa“, ühinemiseelse abi rahastamisvahend, 
tuumaohutusalase rahvusvahelise koostöö Euroopa instrument ning otsus ülemeremaade ja -
territooriumide, sealhulgas Gröönimaa assotsieerimise kohta. 

Euroopa Parlament kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles looma strateegilise 
koordineerimisstruktuuri, mis koosneb kõigist asjaomastest komisjoni talitustest ja Euroopa 
välisteenistusest, et tagada sidusus, koostoime, läbipaistvus ja vastutus kooskõlas määruse 
(EL).../... (millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument 
„Globaalne Euroopa“) artikliga 5.
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Komisjoni avaldus Euroopa Parlamendiga naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahendi „Globaalne Euroopa“ üle peetava geopoliitilise dialoogi kohta 
Võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklis 14 sätestatud Euroopa Parlamendi poliitilise 
kontrolli funktsiooni, kohustub Euroopa Komisjon pidama kahe institutsiooni vahel 
kõrgetasemelist geopoliitilist dialoogi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
XXX/XXX (millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahend „Globaalne Euroopa“) rakendamise üle. See dialoog peaks võimaldama 
vahetada teavet Euroopa Parlamendiga, kelle seisukohti naabruspoliitika, arengu- ja 
rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi rakendamise kohta võetakse täielikult arvesse.
Geopoliitilises dialoogis arutatakse enne programmidokumentide vastuvõtmist 
naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi rakendamise üldisi 
suuniseid, sealhulgas programmitöö kohta, ning konkreetseid teemasid, nagu tekkivate 
probleemide ja prioriteetide reservi kasutamine või finantsvõimenduse kohaldamine, mis võib 
viia võimalike muutusteni rändele eraldatud vahendites või partnerriigile antava abi 
peatamiseni, kui partnerriik järjekindlalt ei järgi demokraatia, õigusriigi, hea valitsemistava, 
inimõiguste ja põhivabaduste austamise põhimõtteid.
Geopoliitiline dialoog on üles ehitatud järgmiselt:
i) kõrgetasemeline dialoog kõrge esindaja/asepresidendi ning rahvusvaheliste partnerluste, 

naabruspoliitika ja laienemise eest vastutavate volinike ja Euroopa Parlamendi vahel;
ii) alaline dialoog kõrgemate ametnike tasandil väliskomisjoni ja arengukomisjoni 

töörühmadega, et tagada kõrgetasemelise dialoogi piisav ettevalmistamine ja 
järelmeetmed.

Kõrgetasemeline dialoog toimub vähemalt kaks korda aastas. Üks koosolek võib langeda kokku 
aastaeelarve projekti esitamisega komisjoni poolt.

Komisjoni avaldus põhjenduste 50 ja 51 ning artikli 8 lõike 10 kohta
Piirkondlikud rände toetusprogrammid toetavad laiaulatuslikke, tasakaalustatud ja 
kohandatud partnerlusi asjaomaste päritolu- või transiidi- ja vastuvõtvate riikidega, järgides 
paindlikku innustavat lähenemisviisi ning kasutades koordineerimismehhanismi 
naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi „Globaalne Euroopa“ 
raames. Vajaduse korral täiendatakse neid riigipõhiste programmide raames võetavate 
meetmetega. 
Selleks et tagada nende vahendite kõige tõhusam ja mõjusam kasutamine kooskõlas liidu ja 
partnerriikide poliitiliste prioriteetidega, rakendab Euroopa Komisjon aktiivselt neid 
prioriteete, kasutades kõiki asjakohaseid liidu vahendeid, ning koordineerib tegevust koos 
liikmesriikidega sünkroniseeritud ja tõhusal viisil. Ta tagab, et Euroopa Parlamenti ja nõukogu 
teavitatakse põhjalikult ja korrapäraselt, et võimaldada arvamuste vahetamist.
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