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LÜHISELGITUS 
 

Käesoleva seadusandliku ettepaneku eesmärk on muuta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 

märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 230/2014, millega luuakse stabiilsuse ja rahu edendamise 

rahastamisvahend, et lisada uus artikkel, mis võimaldab ELil erandlikel asjaoludel anda abi 

partnerriikide sõjaliste üksuste suutlikkuse suurendamiseks. Ettepanekus püstitatud 

põhieesmärgid on säästev areng ning rahumeelse ja kaasava ühiskonna tagamine.  

Arvamuse koostaja toetab komisjoni ettepaneku üldpõhimõtet, kuid nõuab uuest vahendist 

rahastatavate tegevuste ranget jälgimist ning rõhutab, et julgeoleku ja arengu toetamiseks 

rakendatavaid suutlikkuse suurendamise tegevusi on vaja täielikult, läbipaistvalt ja 

valdkondadevaheliselt hinnata. 

Arvamuse koostaja tuletab meelde, et liidu arengukoostöö poliitika peamine eesmärk on 

vaesuse vähendamine ja pikas perspektiivis kaotamine (ELi toimimise lepingu artikli 208 

lõige 1) ning seetõttu ei tohiks rahastamine arengukoostöö rahastamisvahendist või Euroopa 

Arengufondist kaasa aidata julgeoleku ja arengu toetamisele suutlikkuse suurendamise kaudu. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval väliskomisjonil võtta arvesse järgmisi 

muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Volitus 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, 

eriti selle artikleid 24 ja 40 ning artikli 41 

lõiget 2, 

Selgitus 

Viited asjaomastele ÜVJP artiklitele aluslepingus 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) 2005. aasta Euroopa 

arengukonsensuses tunnistati julgeoleku ja 

(1) 2005. aasta Euroopa 

arengukonsensuses tunnistati julgeoleku ja 
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arengu vahelist seost16. arengu vahelist seost ning rõhutati nende 

vastastikku täiendavat iseloomu16 ning 

2011. aasta muutuste kavas16 a toonitati 

arengu ja julgeoleku vahelist vastastikust 

seost. 

__________________ __________________ 

16 Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud 

liikmesriikide valitsuste esindajate, 

Euroopa Parlamendi ja komisjoni 

ühisavaldus Euroopa Liidu arengupoliitika 

küsimuses peakirjaga „Euroopa 

konsensus“, ELT C 46, 24.2.2006. 

16 Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud 

liikmesriikide valitsuste esindajate, 

Euroopa Parlamendi ja komisjoni 

ühisavaldus Euroopa Liidu arengupoliitika 

küsimuses peakirjaga „Euroopa 

konsensus“, ELT C 46, 24.2.2006. 

 16 a Komisjoni 13. oktoobri 2011. aasta 

teatis „Muutuste kava ELi arengupoliitika 

mõju suurendamiseks“ (COM(2011) 637 

final). 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Liidu arengupoliitika esmane 

eesmärk peaks olema vaesuse 

vähendamine ja pikas perspektiivis 

vaesuse kaotamine, nagu on selgelt 

sätestatud Euroopa Liidu toimimise 

lepingu (ELi toimimise leping) artikli 208 

lõikes 1, ning see peaks põhinema arengu 

tulemuslikkuse põhimõtetel; käesolevas 

määruses ette nähtud rahastamine 

käimasolevatele tegevusele, mille eesmärk 

on toetada julgeolekut ja arengut 

suutlikkuse suurendamise kaudu, peaks 

seetõttu tulema muudest vahenditest kui 

arengukoostöö rahastamisvahend ja 

Euroopa Arengufond, et need vahendid 

jääksid peamiselt vaesuse vähendamise ja 

kaotamise jaoks;  

Selgitus 

Julgeolekuvahendeid tuleb rahastada julgeolekule ettenähtud eelarveridadest. Arengukoostöö 

rahastamisvahend ja Euroopa Arengufond peavad täitma aluslepingust tuleneva kohustuse, et 
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neid kasutatakse vaesuse kaotamiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 b) Vastavalt ELi toimimise lepingu 

artiklile 208 peaks liit võtma 

arengukoostöö eesmärke arvesse sellise 

poliitika puhul, mida ta rakendab ja mis 

tõenäoliselt mõjutab arengumaid; 

seepärast, võttes arvesse, et arenguabi ja -

koostöö sõltuvusse seadmist julgeoleku- 

või kaitsepoliitikast tuleb tingimata 

vältida, tuleks sellel eesmärgil rakendada 

väliseid rahastamisvahendeid, sealhulgas 

julgeoleku ja rahu edendamise 

rahastamisvahendit. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) 2015. aasta septembris vastu võetud 

ÜRO säästva arengu tegevuskavas aastani 

2030 on rõhutatud riikide rahumeelse ja 

kaasava ühiskonna edendamise tähtsust 

nii säästva arengu eesmärgina (16. 

eesmärk) kui ka muude tulemuste 

saavutamiseks arengupoliitika raames. 

säästva arengu eesmärgis on eraldi 

sätestatud, et tuleb „tugevdada riikide 

asjakohaseid asutusi, sealhulgas 

rahvusvahelise koostöö kaudu, eesmärgiga 

suurendada suutlikkust kõikidel tasanditel, 

eriti arenguriikides, et ära hoida vägivald 

ning võidelda terrorismi ja 

kuritegevusega“.17 

(2) 2015. aasta septembris vastu võetud 

ÜRO säästva arengu tegevuskavas aastani 

2030 on rõhutatud säästva arengu 

eesmärke, millest esimene on vaesuse 

kaotamine (säästva arengu eesmärk nr 1). 

Säästva arengu eesmärgis nr 16 

rõhutatakse riikide rahumeelse ja kaasava 

ühiskonna edendamise tähtsust. Säästva 

arengu eesmärgis on eraldi sätestatud, et 

tuleb „tugevdada riikide asjakohaseid 

asutusi, sealhulgas rahvusvahelise koostöö 

kaudu, eesmärgiga suurendada suutlikkust 

kõikidel tasanditel, eriti arenguriikides, et 

ära hoida vägivald ning võidelda terrorismi 

ja kuritegevusega“.17 

__________________ __________________ 
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17 25. septembril 2015 vastu võetud ÜRO 

Peaassamblee resolutsioon A/RES/70/1. 

17 25. septembril 2015 vastu võetud ÜRO 

Peaassamblee resolutsioon A/RES/70/1. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Julgeolekusektori osalejate, 

sealhulgas erandlikel asjaoludel 

relvajõudude toetamine kolmandates 

riikides konfliktide ennetamisel, kriiside 

ohjamisel ja stabiliseerimistegevuses on 

oluline, et tagada asjakohased tingimused 

vaesuse kaotamiseks ja arenguks. 

Kõnealune tegevus on eriti vajalik selleks, 

et tagada tsiviilelanikkonna kaitse 

konfliktist või kriisist mõjutatud või 

ebakindlates piirkondades. Hea 

valitsemistava ning tõhus demokraatlik 

kontroll ja tsiviiljärelevalve 

julgeolekusüsteemi, sealhulgas 

relvajõudude üle ning inimõiguste ja 

õigusriigi põhimõtte austamine on hästi 

toimiva riigi olulised tunnused igas 

kontekstis ning neid tuleks edendada, 

pakkudes kolmandatele riikidele 

julgeolekusektori reformimisel 

ulatuslikumat tuge. 

(3) Julgeolekusektori reform, 

sealhulgas erandlikel asjaoludel 

relvajõudude toetamine kolmandates 

riikides konfliktide ennetamisel, kriiside 

ohjamisel ja stabiliseerimistegevuses on 

oluline, et tagada asjakohased tingimused, 

sealhulgas hea valitsemistava 

arengukoostöö tulemuslikuks 

kasutamiseks, mille peamine eesmärk on 

vaesuse kaotamine. Kõnealune tegevus on 

eriti vajalik selleks, et tagada 

tsiviilelanikkonna kaitse konfliktist või 

kriisist mõjutatud või ebakindlates 

piirkondades. Hea valitsemistava ning 

tõhus demokraatlik kontroll ja 

tsiviiljärelevalve julgeolekusüsteemi, 

sealhulgas relvajõudude üle ning 

inimõiguste ja õigusriigi põhimõtte 

austamine on hästi toimiva riigi olulised 

tunnused igas kontekstis. Selle vahendi 

kasutamist tuleks tähelepanelikult jälgida 

ja Euroopa Parlamendile tuleks anda 

korrapäraselt ajakohastatud teavet 

tegevuste kohta, mida selle vahendi sätete 

kohaselt rahastatakse. Tuleks märkida, et 

selle vahendi kestus on rangelt piiratud 

praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 

lõpuga, mille järel komisjon peaks 

valdkonnaüleselt igakülgselt hindama 

meetmeid, mida on rahastatud vastavalt 

käesoleva määruse sätetele, mis käsitlevad 

julgeoleku ja arengu toetamist 

suutlikkuse suurendamise kaudu, ning 

asjakohaseid instrumente, mida 

kasutavad liikmesriigid, et rahastada 

julgeoleku ja arengu toetamist 

suutlikkuse suurendamise kaudu. Selle 

hindamise käigus peaks hindama nende 
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meetmete vastavust, mida liit ja 

liikmesriigid on julgeoleku ja arengu 

toetamiseks suutlikkuse suurendamise 

kaudu rahastanud, ELi üldisele välis- ja 

julgeolekupoliitika strateegiale ja ÜRO 

kestliku arengu eesmärkidele. Mis tahes 

tulevased vahendid, mis julgeoleku ja 

arengu vahelise seose rahastamiseks 

luuakse, peaksid põhinema kõnealuse 

hindamise järeldustel ja neid tuleks 

kasutada alles pärast laiaulatuslikku 

avalikku konsulteerimist paljude 

sidusrühmadega ja need peaksid 

hõlbustama tsiviilvaldkonna koostööd 

liidu, kohalike ja piirkondlike avaliku 

sektori ja valitsustevaheliste struktuuride 

vahel ning valitsusväliste 

organisatsioonidega, et toetada 

kolmandaid riike. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Nõukogu 18. mai 2015. aasta 

järeldustes ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika (ÜJKP) kohta kutsuti üles 

uurima võimalusi edendada ELi 

julgeoleku- ja arengumeetmete sidusust ja 

kooskõlastamist ning tõhustada suutlikkuse 

suurendamist julgeoleku ja arengu 

toetamiseks, eelkõige rahastamisvahendite 

puhul19. Samuti ärgitati järeldustes töötama 

julgeolekusektori reformi jaoks välja kogu 

ELi hõlmav strateegiline raamistik, mis 

koondab ÜJKP ning kõik muud 

asjakohased ühise välis- ja 

julgeolekupoliitika (ÜVJP) vahendid, 

samuti arengukoostöö vahendid ning 
vabaduse, julgeoleku ja õiguse valdkonna 

osalejad. 

(6) Nõukogu 18. mai 2015. aasta 

järeldustes ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika (ÜJKP) kohta kutsuti üles 

uurima võimalusi edendada ELi 

julgeoleku- ja arengumeetmete sidusust ja 

kooskõlastamist ning tõhustada suutlikkuse 

suurendamist julgeoleku ja arengu 

toetamiseks, eelkõige rahastamisvahendite 

puhul19. Samuti ärgitati järeldustes töötama 

julgeolekusektori reformi jaoks välja kogu 

ELi hõlmav strateegiline raamistik, mis 

koondab ÜJKP ning kõik muud 

asjakohased ühise välis- ja 

julgeolekupoliitika (ÜVJP) vahendid ning 

samuti vabaduse, julgeoleku ja õiguse 

valdkonna osalejad. 

__________________ __________________ 

19 Välisasjade nõukogu (kaitseküsimusi 

arutava koosseisu) järeldused ÜJKP kohta, 

19 Välisasjade nõukogu (kaitseküsimusi 

arutava koosseisu) järeldused ÜJKP kohta, 
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dokument 8917/15, 18. mai 2015. dokument 8917/15, 18. mai 2015. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Euroopa Ülemkogu 7.–8. 

veebruari 2013. aasta järeldustes nähti 

ette, et vähemalt 90 % Euroopa Liidu 

kogu välisabist loetakse vastavalt OECD 

arenguabikomitee määratlusele 

ametlikuks arenguabiks. Seepärast on 

ülioluline, et muudetud määruse (EL) 

nr 230/2014 kohaselt eraldatavad 

summad kajastaksid seda suhet 

võimalikult suurel määral. 

Selgitus 

Peaaegu 90 % stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahendi kulutustest vastab praegu 

arenguabi komitee kriteeriumidele. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 b (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 b) Ametliku arenguabi peamine 

eesmärk ei ole julgeolekuga seotud 

vahendite rahastamine.  

Selgitus 

Julgeolekuvahendeid tuleb rahastada julgeolekule ettenähtud eelarveridadest. Arengukoostöö 

rahastamisvahend ja Euroopa Arengufond peavad täitma aluslepingust tuleneva kohustuse, et 

neid kasutatakse vaesuse kaotamiseks. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 6 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 c) Nõukogu 20. juuli 2015. aasta 

järeldustes1a inimõiguste ja demokraatia 

tegevuskava (2015–2019) kohta ja eriti 

sellele lisatud ELi inimõiguste ja 

demokraatia tegevuskavas ja selle punkti 

21 alapunktis c kutsuti komisjoni, 

Euroopa välisteenistust ja nõukogu üles 

2017. aastaks välja töötama ja rakendama 

hoolsuskohustuse põhimõtteid tagamaks, 

et liidu toetus julgeolekujõududele on 

kooskõlas liidu inimõiguste poliitika 

rakendamisega ja aitab sellele kaasa ning 

on kooskõlas kohaldatava rahvusvahelise 

inimõigustealase õiguse ja rahvusvahelise 

humanitaarõiguse edendamise, kaitsmise 

ja jõustamisega. 

 __________________ 

 1a 

http://data.consilium.europa.eu/doc/docu

ment/ST-10897-2015-INIT/et/pdf 

Selgitus 

On väga oluline, et enne muudetud stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahendi 

määruse jõustumist jõustuksid hoolsuskohustuse põhimõtted, mis tagavad, et ELi toetus 

julgeolekujõududele uue artikli 3a kohaselt on kooskõlas ELi inimõiguste poliitikaga. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 d) Mis puudutab ühise välis- ja 

julgeolekupoliitika raames pakutavaid 

võimalusi, siis Euroopa Parlamendi 22. 

novembri 2016. aasta resolutsioonis 

Euroopa kaitseliidu kohta juhiti punktis 

47 tähelepanu võimalikule Athena 

mehhanismi reformimisele, et suurendada 

selle kulude jagamise ja ühisrahastamise 

potentsiaali, eriti seoses sõjaliste jõudude 
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võimekuse suurendamisega 

partnerriikides (koolitus, juhendamine, 

nõustamine, varustuse tagamine, taristu 

parandamine ja muud teenused). Sarnane 

mehhanism töötati välja väljaspool liidu 

eelarvet Aafrika rahutagamisrahastu 

vahendite abil. 

Selgitus 

Oluline on rõhutada, et ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames on võimalik rakendada 

kolmandate riikide sõjalise suutlikkuse suurendamise programme. Üks võimalik viis võib olla 

Athena mehhanismi reformimine, mida hiljutises Euroopa Parlamendi resolutsioonis juba 

soovitati ja toetati. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Määrus (EL) nr 230/2014 

Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui julgeolekusektori osalejatele antakse 

liidu abi, võib see erandlikel asjaoludel 

hõlmata ka sõjalisi üksuseid, nagu on 

sätestatud artiklis 3a, eriti julgeolekusektori 

ulatuslikuma reformi elluviimiseks ja/või 

kolmandate riikide julgeoleku ja arengu 

toetamiseks suutlikkuse suurendamise 

kaudu üldeesmärgiga saavutada säästev 

areng. 

Kui julgeolekusektori osalejatele antakse 

liidu abi, võib see erandlikel asjaoludel 

hõlmata ka sõjalisi üksuseid, nagu on 

sätestatud artiklis 3a, eriti julgeolekusektori 

ulatuslikuma reformi elluviimiseks ja/või 

kolmandate riikide julgeoleku ja arengu 

toetamiseks vastavalt säästva arengu 

eesmärkidele ning abi tõhususe ja 

poliitikavaldkondade sidususe 

põhimõttele. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 

Määrus (EL) nr 230/2014 

Artikkel 3a – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Julgeoleku ja arengu toetamine 

suutlikkuse suurendamise kaudu 

Suutlikkuse suurendamine 

julgeolekusektori reformi raames 



 

AD\1130115ET.docx 11/18 PE601.264v02-00 

 ET 

Selgitus 

Mis tahes meetmed uue artikli 3a raames peaksid moodustama osa laiemast julgeolekusektori 

reformi algatusest kooskõlas uue ELi julgeolekusektori reformi käsitlusega ja asjaomaste 

julgeolekusektori reformi meetmetega arengukoostöö rahastamisvahendite raames. Sellised 

meetmed peaksid keskenduma asjaomaste valitsusstruktuuride reformimisele viisil, mis 

parandaks parlamendipoolset kontrolli, tsiviiljärelevalvet, läbipaistvust, vastutust ja tõhusust. 

Artikli 3a meedet ei tohi mõista kui kriisile reageerimist, vaid kui keskpika ja pikaajalise 

struktuurireformi poliitikat. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 

Määrus (EL) nr 230/2014 

Artikkel 3a – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Abi võib hõlmata eeskätt 

suutlikkuse suurendamise programme, 

millega toetatakse julgeolekut ja arengut, 

sealhulgas koolitamist, juhendamist ja 

nõustamist ning varustuse tarnimist, taristu 

parandamist ja muude teenuste osutamist. 

2. Rahastamiskõlblikud on 

suutlikkuse suurendamise programmid, 

millega toetatakse julgeolekut ja arengut, 

sealhulgas koolitamist, juhendamist ja 

nõustamist ning varustuse tarnimist, taristu 

parandamist ja muude teenuste osutamist.. 

 Käesoleva artikli kohast abi rahastatakse 

mitmeaastases finantsraamistikus 2014–

2020 liidu üldeelarve IV rubriigi 

vahendite sisese ümberpaigutamise kaudu 

täiendavate vahendite 

kasutuselevõtmiseta. Sellise 

ümberpaigutamise puhul ei ole lubatud 

kasutada Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) nr 233/20141a 

kohastele meetmetele eraldatavaid 

assigneeringuid. 

 __________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 

märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 

233/2014, millega luuakse arengukoostöö 

rahastamisvahend aastateks 2014–2020 

Selgitus 

Parlament palub lõplikku loetelu tegevustest, mis on stabiilsuse ja rahu edendamise 

rahastamisvahendi suhtes rahastamiskõlblikud, ning tuletab meelde, et arengukoostöö 

rahastamisvahendi vahendeid ei saa kasutada selleks, et rahastada suutlikkuse suurendamise 
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meetmeid julgeoleku ja arengu toetamiseks. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 

Määrus (EL) nr 230/2014 

Artikkel 3a – lõige 3 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Käesoleva artikli kohast abi 

antakse üksnes juhul, kui 

3. Käesoleva artikli kohane abi jääb 

erandlikuks ja seda antakse järgmisel 

kahel tingimusel: 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 

Määrus (EL) nr 230/2014 

Artikkel 3a – lõige 3 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) asjaomane riik ning 

rahvusvaheline kogukond ja/või liit on 

ühel meelel selles, et julgeolekusektor ja 

eriti relvajõud on stabiilsuse, rahu ja 

arengu seisukohast üliolulised, iseäranis 

kriisi korral ja ebakindlates olukordades. 

b) asjaomane riik ja liit on ühel meelel 

selles, et julgeolekusektor, sealhulgas riigi 

relvajõud, on säästva arengu jaoks 

vajalike tingimuste säilitamiseks, 

loomiseks või taasloomiseks üliolulised. 

Selgitus 

Peamist eesmärki ei saa suunata stabiilsuse, rahu ja kriisijuhtimise poole ilma raskuskeskme 

nihutamiseta. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 

Määrus (EL) nr 230/2014 

Artikkel 3a – lõige 4 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) relvade ja laskemoona tarnimist; b) relvade, varuosade ja laskemoona 
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ja muude surmava jõu kasutamiseks 

mõeldud seadmete tarnimist; 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 

Määrus (EL) nr 230/2014 

Artikkel 3a – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Komisjon edendab käesoleva artikli 

kohaste meetmete kavandamisel ja 

rakendamisel partnerriigi vastutust. Samuti 

loob komisjon vajalikud tingimused ja 

töötab välja head tavad, mis on vajalikud 

jätkusuutlikkuse tagamiseks keskmises ja 

pikas perspektiivis, ning edendab õigusriigi 

ja rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud 

põhimõtteid. 

5. Komisjon ja Euroopa 

välisteenistus tagavad käesoleva artikli 

kohaste meetmete kavandamisel ja 

rakendamisel täieliku vastastikuse 

täiendavuse muude liidu 

välisabivahenditega ning vastavuse üldise 

välistegevusega, sealhulgas ühise välis- ja 

julgeolekupoliitikaga, ning edendavad 
partnerriigi vastutust. Samuti loob 

komisjon vajalikud tingimused ja töötab 

välja head tavad, mis on vajalikud 

jätkusuutlikkuse tagamiseks keskmises ja 

pikas perspektiivis, ning edendab õigusriigi 

ja rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud 

põhimõtteid. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 

Määrus (EL) nr 230/2014 

Artikkel 3a – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Komisjon kehtestab käesoleva 

artikli kohaste meetmete jaoks asjakohased 

riskihindamis-, järelevalve- ja 

hindamismenetlused. 

6. Komisjon kehtestab käesoleva 

artikli kohaste meetmete jaoks asjakohased 

riskihindamis-, järelevalve- ja 

hindamismenetlused ning teeb teabe 

üldsusele viivitamata kättesaadavaks. 

Euroopa Parlamenti teavitatakse alati 

otse. 
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Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3 

Määrus (EL) nr 230/2014 

Artikkel 7 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Artikli 7 lõige 1 asendatakse 

järgmisega: 

välja jäetud 

„1. Artikli 3 ja vajaduse korral artikli 

3a kohast liidu abi antakse 

eriabimeetmete ja 

vahereageerimisprogrammide kaudu.“ 

 

Selgitus 

Sõjalise suutlikkuse suurendamist käsitleva uue artikli 3a kohta ei tohiks teha otsuseid, 

kasutades käesoleva määruse artiklis 3 ette nähtud menetlusi, mis on mõeldud kiirete otsuste 

langetamiseks pakiliste erakorralise abi meetmete kohta. Artiklis 3 ette nähtud menetlus ei 

hõlma Euroopa Parlamenti, artiklite 4 ja 5 menetlus aga küll. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4 

Määrus (EL) nr 230/2014 

Artikkel 8 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Valdkondlikud 

strateegiadokumendid moodustavad 

artiklite 4 ja 5 ning artikli 3a kohase abi 

rakendamise üldise aluse. Valdkondlikud 

strateegiadokumendid annavad liidu ja 

asjaomaste partnerriikide või -piirkondade 

koostööks raamistiku. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Selgitus 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  
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Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 5 

Määrus (EL) nr 230/2014 

Artikkel 10 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1.  Komisjon tagab, et käesoleva 

määruse alusel vastu võetavaid meetmeid, 

mis on seotud terrorismi ja organiseeritud 

kuritegevuse vastu võitlemisega, ning 

artikliga 3a hõlmatud meetmeid 

rakendatakse kooskõlas rahvusvahelise 

õigusega, sealhulgas rahvusvahelise 

humanitaarõigusega. 

1. Komisjon tagab, et käesoleva 

määruse alusel vastu võetavaid meetmeid, 

mis on seotud terrorismi ja organiseeritud 

kuritegevuse vastu võitlemisega, ning 

artikliga 3a hõlmatud meetmeid 

rakendatakse kooskõlas põhimõttega mitte 

tekitada kahju ja rahvusvahelise õigusega, 

sealhulgas rahvusvahelise 

humanitaarõigusega, ja liidu 

hoolsuskohustuse põhimõtetega 

tagamaks, et liidu toetus 

julgeolekujõududele oleks kooskõlas liidu 

inimõigustealase poliitikaga ja aitaks seda 

rakendada ning et see oleks kooskõlas 

rahvusvahelise inimõigustealase õiguse ja 

rahvusvahelise humanitaarõiguse 

edendamise, kaitse ja järgimise 

tagamisega. Komisjon teeb oma 

asjakohased hinnangud viivitamata 

üldsusele kättesaadavaks. 

Selgitus 

Põhimõte mitte tekitada kahju ja inimõigusi käsitlev õigus tuleb eraldi välja tuua. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6 a (uus) 

Määrus (EL) nr 230/2014 

Artikkel 13 – lõige 3 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Artikli 13 lõikesse 3 lisatakse 

järgmine punkt: 

 „ba)  21 protsendipunkti 

rahastamispaketist eraldatakse artikli 5 
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kohastele meetmetele;“; 

Selgitus 

Käesoleva määruse artiklis 13 on märgitud, et artikli 3 kohastele meetmetele võib kulutada 

70 % rahastamispaketist ja artikli 4 kohastele meetmetele 9 %. Muudatusettepanek on vajalik, 

et artikli 5 kulutuste jaoks eraldataks jätkuvalt vähemalt 21 %. Vastasel korral tekib oht, et 

uue artikli 3a kulutusteks lähevad lisaks 100 miljonile eurole ka artiklile 5 ette nähtud, kuid 

sellele nõuetekohaselt sihtotstarbeliselt eraldamata vahendid. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6 b (uus) 

Määrus (EL) nr 230/2014 

Artikkel 13 – lõige 3 – punkt b b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 b) Artikli 13 lõikesse 3 lisatakse 

järgmine punkt: 

 „bb)  artikli 3a kohasele abile 

eraldatakse maksimaalselt 100 000 000 

eurot.“. 

Selgitus 

Tähtis on tagada, et sõjalise suutlikkuse suurendamist käsitleva uue artikli 3a lisamise 

tagajärjel ei vähendata olemasolevate artiklite 3, 4 ja 5 jaoks ette nähtud vahendeid. 
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