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Muudatusettepanek 381
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey
Ettepanek võtta vastu määrus
–
Tagasilükkamisettepanek
Euroopa Parlament lükkab komisjoni
ettepaneku tagasi.
Or. en
Selgitus
Olemasolevate välisrahastamisvahendite koondamine ei too kaasa suuremat tõhusust ega
tulemuslikkust ning ei suurenda läbipaistvust ega parlamentaarset kontrolli. Vastupidi,
koondamine ühte rahastamisvahendisse tähendab kõikide vahendite ja ELi
poliitikavaldkondade, sh arenguabi, allutamist ELi julgeoleku-, geopoliitilistele ja
majandushuvidele. Lisaks jätkub tsiviilkasutuseks ettenähtud rahastamisvahendite
ümbersuunamine sõjalisteks kulutusteks. Praegune ettepanek ei võimalda läbi viia tõhusat
parlamentaarset kontrolli, demokraatlikku kontrolli ega taga läbipaistvust.
Muudatusettepanek 382
Judith Sargentini, Michel Reimon
Ettepanek võtta vastu määrus
–
Tagasilükkamisettepanek
Euroopa Parlament lükkab komisjoni
ettepaneku tagasi.
Or. en

Muudatusettepanek 383
Judith Sargentini, Michel Reimon
Seadusandliku resolutsiooni projekt
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Punkt 2
Seadusandliku resolutsiooni projekt

Muudatusettepanek

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti
Euroopa Parlamendile saata, kui
komisjon asendab oma ettepaneku,
muudab seda oluliselt või kavatseb seda
oluliselt muuta;

2. palub komisjonil oma ettepaneku tagasi
võtta;

Or. en

Muudatusettepanek 384
Judith Sargentini, Michel Reimon
Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 2 a (uus)
–
Seadusandliku resolutsiooni projekt

Muudatusettepanek
2 a. nõuab, et komisjon esitaks esimesel
võimalusel uue määruse ettepaneku, mis
vastaks parlamendi 14. märtsi 2018. aasta
resolutsioonis1a sätestatud nõuetele.
_________________
1a

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0075.
Or. en

Muudatusettepanek 385
Judith Sargentini, Michel Reimon
Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 2 b (uus)
Seadusandliku resolutsiooni projekt

Muudatusettepanek
2 b. kiidab heaks käesolevale
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resolutsioonile lisatud Euroopa
Parlamendi avalduse;
Teavitamise eesmärgil esitatakse
alljärgnevalt avalduse tekst:
Euroopa Parlament peab
kahetsusväärseks, et komisjon ei võtnud
arvesse tema 14. märtsi 2018. aasta
resolutsiooni, milles nõutakse, et
ühinemiseelse abi, naabruspoliitika,
arengupoliitika ja humanitaarabi jaoks
säilitataks eraldiseisvad ja sihipärased
rahastamisvahendid.
1a

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0075.
Or. en

Muudatusettepanek 386
Judith Sargentini, Michel Reimon
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
4 a) käesolevas määruses osutatud liidu
välistegevuse poliitikaraamistik peaks
muu hulgas hõlmama järgmist: ELi
inimõiguste ja demokraatia strateegiline
raamistik ja tegevuskava; Euroopa
arengukonsensus; Addis Abeba
tegevuskava; säästva arengu tegevuskava
aastani 2030; kliimamuutusi käsitlev
Pariisi kokkulepe; uus linnade
tegevuskava; arengutõhususe põhimõtted,
mis võeti vastu tulemusliku
arengukoostöö ülemaailmse partnerluse
(GPEDC) raames 2011. aastal Busanis
toimunud kõrgetasemelisel abi tõhusust
käsitleval foorumil ja mida uuendati
2016. aastal Nairobis toimunud
kõrgetasemelisel foorumil; ÜRO
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äritegevuse ja inimõiguste
juhtpõhimõtted; OECD suunised
hargmaistele ettevõtjatele; ÜRO puuetega
inimeste õiguste konventsioon; naisi, rahu
ja julgeolekut käsitlevate ÜRO
Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1325
ja 1820 rakendamine ELi poolt –
laiaulatuslik lähenemisviis; Euroopa
Liidu soolise võrdõiguslikkuse
tegevuskava 2016–2020: sooline
võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu
suurendamine välissuhetes; konventsioon
naiste diskrimineerimise kõigi vormide
likvideerimise kohta; ELi integreeritud
käsitlusviis väliskonfliktidele ja kriisidele; liidu programm vägivaldsete
konfliktide ennetamiseks; ELi
vahendamise ja dialoogi pidamise
suutlikkuse tugevdamise kontseptsioon;
julgeolekusektori reformi toetava, kogu
ELi hõlmava strateegilise raamistiku
elemendid (SSR); ebaseaduslike
tulirelvade ning väike- ja kergrelvade
ning nende laskemoona vastast võitlust
käsitlev uus ELi strateegia; ELi
kontseptsioon desarmeerimise,
demobiliseerimise ja taasintegreerimise
(DDR) toetamiseks; Maastrichti
põhimõtted riikide eksterritoriaalsete
kohustuste kohta majanduslike,
sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste
valdkonnas; pagulasseisundi
konventsioon; ülemaailmne turvalise,
korrakohase ja seadusliku rände
kokkulepe, mis võeti vastu Marrakechis
10. detsembril 2018; üleilmne pagulasi
käsitlev kokkulepe; Pekingi
tegevusplatvorm ning elanikkonna ja
arengu rahvusvahelise konverentsi
(ICPD) tegevuskava;
UNCTADi jätkusuutlik valitsemissektori
võlgade restruktureerimist käsitlev
tegevuskava (Roadmap towards
Sustainable Sovereign Debt Workouts)
(aprill 2015); ÜRO inimõiguste
ülemvoliniku büroo koostatud välisvõla ja
inimõiguste juhtpõhimõtted.
Or. en
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