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LÜHISELGITUS 

Partnerluse rahastamisvahendi eesmärk on rakendada strateegia „Euroopa 2020” 

rahvusvahelist mõõdet, toetades ELi kahepoolseid, piirkondlikke ja piirkondadevahelisi 

partnerlusi, parandades Euroopa äriühingute turulepääsu ja arendades nende kaubandus-, 

investeerimis- ja ärivõimalusi ning suurendades ELi nähtavust ülemaailmselt. See asendab 

rahastamisvahendi koostööks tööstus- ning teiste suure sissetulekuga riikide ja 

territooriumidega ning laiendab selle reguleerimisala ja geograafilist ulatust kõikidele 

kolmandatele riikidele. Partnerluse rahastamisvahendis seatud eesmärkide ja reguleerimisala 

tõttu peetakse seda ELi sisepoliitika välismõõtme toetuselemendiks. Partnerluse 

rahastamisvahend peaks täiendama meetmeid, mida viiakse läbi ELi programmide raames, 

sealhulgas teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm Horisont 2020, konkurentsivõime 

ja VKEde programm, mis kuulub ITRE-komisjoni pädevusse. 

Partnerluse rahastamisvahendi geograafiline ulatus ja selle üldised poliitika eesmärgid 

muudavad tõenäoliselt selle väga paindlikuks, kuid sellisel juhul tuleb eriti tähelepanu pöörata 

sellele, et ei tekiks segadust potentsiaalsete taotlejate seas. Arvamuse koostaja tunnustab 

komisjoni kavatsust kasutada delegeeritud õigusakte, et muuta koostöövaldkondi käesoleva 

partnerluse rahastamisvahendi lisas. Arvamuse koostaja nõustub, et see on vahend, mis aitab 

kiirelt reageerida tulevikus käsitletavate majanduslike probleemide lahendamisel, kuid ta 

leiab, et lisas kavandatav sõnastus on väga laiaulatuslik ja üldine, mistõttu oleks võimalik see 

lisada määrusesse, ilma et see takistaks selle paindlikkust. 

Võttes arvesse eespool mainitut, peaksid esitatud muudatusettepanekud partnerluse 

rahastamisvahendi määruse eelnõu kohta andma täiendavaid selgitusi seoses selle 

suutlikkusega täiendada meetmeid teiste ELi programmide raames. Arvamuse koostaja leiab, 

et tegevuste dubleerimist tuleks vältida, et saavutada partnerluse rahastamisvahendi rahalise 

toetuse maksimaalne mõju. Arvamuse koostaja soovitab muudatusettepanekuid partnerluse 

rahastamisvahendi lisas, kus antakse ülevaade koostöövaldkondadest, sest ta arvab, et ITRE-

komisjoni pädevuses olevad tegevusvaldkonnad (nt teadusuuringud ja innovatsioon, 

energiajulgeolek, tööstus ja ettevõtlus või info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad) vajavad 

suuremat tähelepanu. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada 

oma raportisse järgmised muudatusettepanekud: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Lisaks on liit Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 18. detsembri 2006. aasta 

määruse (EÜ) nr 1905/2006 (millega 

luuakse arengukoostöö rahastamisvahend) 

alusel alates 2007. aastast tugevdanud ja 

süvendanud koostööd ning partnerlust 

arengu- ja üleminekuriikidega Aasias, 

Kesk-Aasias ja Ladina-Ameerikas ning 

Iraagi, Iraani, Jeemeni ja Lõuna-

Aafrikaga. 

(3) Lisaks on liit Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 18. detsembri 2006. aasta 

määruse (EÜ) nr 1905/2006 (millega 

luuakse arengukoostöö rahastamisvahend) 

alusel alates 2007. aastast tugevdanud ja 

süvendanud koostööd ning partnerlust 

arengu- ja üleminekuriikidega Ladina-

Ameerikas, Aasias, Kesk-Aasias, Lähis-

Idas ja Lõuna-Aafrikaga. 

Selgitus 

Määruses (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend, ei ole peale 

Lõuna-Aafrika mainitud ühtegi riiki. Vastavalt käesolevas määruses sätestatule on tähtis 

vältida eritelu, et anda paljudele riikidele juurdepääs rahastamisvahendile ning tagada 

samas õiguslik ühtsus. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Lisaks on liit tugevdanud kahepoolseid 

suhteid teiste kasvava tähtsusega keskmise 

sissetulekuga Aasia ja Ladina-Ameerika 

arenguriikidega, laiendades 

koostööpartnerlust ja poliitikadialoogi 

valdkondadele ning teemadele väljaspool 

arengukoostööd. Suhted on arenenud ka 

Venemaaga, seal hulgas Euroopa Liidu ja 

Venemaa moderniseerimispartnerluse 

kaudu, mis rõhutab Venemaa tähtsust liidu 

strateegilise partnerina nii kahepoolsetes 

suhetes kui ka üleilmsel tasandil. 

(6) Lisaks on liit tugevdanud kahepoolseid 

suhteid teiste kasvava tähtsusega keskmise 

sissetulekuga Aasia ja Ladina-Ameerika 

arenguriikidega, laiendades 

koostööpartnerlust ja poliitikadialoogi 

valdkondadele ning teemadele väljaspool 

arengukoostööd. Suhted on arenenud ka 

Venemaaga, seal hulgas selliste algatuste 

nagu Euroopa Liidu ja Venemaa 

moderniseerimispartnerluse ning Euroopa 

Liidu ja Venemaa vahelise 

energiadialoogi kaudu, mis rõhutab 

Venemaa tähtsust liidu strateegilise 

partnerina nii kahepoolsetes suhetes kui ka 

üleilmsel tasandil. 

 

Muudatusettepanek  3 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Liidu huvides on süvendada suhteid 

partneritega, kes etendavad üha olulisemat 

rolli rahvusvahelises majanduses ja 

kaubanduses, lõunapoolsete piirkondade 

vahelises kaubanduses ja koostöös, 

mitmepoolsetel foorumitel (sh kahekümne 

rahandusministri ja keskpanga juhi grupis 

G20), ülemaailmses juhtimises ning 

üleilmsete probleemide lahendamisel. Liit 

peab seadma sisse laiaulatuslikud 

partnerlused uute osalejatega 

rahvusvahelisel tasandil, et edendada 

stabiilset ja kaasavat rahvusvahelist korda, 

seista ühiste üleilmsete hüvede eest, kaitsta 

liidu põhihuve ja suurendada neis riikides 

teadmisi liidust. 

(7) Liidu huvides on süvendada suhteid 

partneritega, kes etendavad üha olulisemat 

rolli rahvusvahelises majanduses ja 

kaubanduses, lõunapoolsete piirkondade 

vahelises kaubanduses ja koostöös, 

ressursside haldamises ja energiaturgude 

juhtimises, mitmepoolsetel foorumitel (sh 

kahekümne rahandusministri ja keskpanga 

juhi grupis G20), ülemaailmses juhtimises 

ning üleilmsete probleemide lahendamisel. 

Liit peab seadma sisse laiaulatuslikud 

partnerlused uute osalejatega 

rahvusvahelisel tasandil, et edendada 

stabiilset ja kaasavat rahvusvahelist korda, 

seista ühiste üleilmsete hüvede eest, kaitsta 

liidu põhihuve ja suurendada neis riikides 

teadmisi liidust. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) EL vajab üleilmse ulatusega 

rahastamisvahendit, mille abil oleks 

võimalik rahastada meetmeid, mis ei 

pruugi vastata ametliku arenguabi 

kriteeriumitele, kuid mis on otsustava 

tähtsusega asjaomaste partnerriikidega 

suhete süvendamisel ja tugevdamisel, 

eelkõige partnerlussuhete arendamise ning 

poliitikadialoogi kaudu. 

(8) EL vajab üleilmse ulatusega 

rahastamisvahendit, mille abil oleks 

võimalik rahastada meetmeid, mis ei 

pruugi vastata ametliku arenguabi 

kriteeriumitele, kuid mis on otsustava 

tähtsusega asjaomaste partnerriikidega 

suhete süvendamisel ja tugevdamisel, 

eelkõige partnerlussuhete, poliitikadialoogi 

ja vastastikust huvi pakkuvate projektide 
arendamise kaudu. 
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Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Käesoleva määruse alusel võetavad 

meetmed võivad täiendada sisepoliitika 

välismõõdet, mida rakendatakse teiste 

Euroopa Liidu programmide raames (nt 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

raamprogramm Horisont 2020, 

konkurentsivõime ja VKEde programm), 

kuid seejuures tuleb vältida dubleerimist. 

Selgitus 

On oluline luua sünergia Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel, eriti võttes arvesse ELi 

programme, nagu näiteks „Horisont 2020” ja VKEsid käsitlevad teised programmid. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Üks olulisimaid liidu ees seisvaid 

ülesandeid ja valdkondi, kus tuleb kiirelt 

võtta meetmeid rahvusvahelisel tasandil, 

on kliimamuutuste vastu võitlemine. 

Komisjoni teatises „Euroopa 2020. aasta 

strateegia aluseks olev eelarve” 

väljendatakse kavatsust suurendada liidu 

üldeelarve kliimaga seonduvate kulude 

osatähtsust vähemalt 20 %-ni ning 

käesolev määrus peaks aitama seda 

eesmärki saavutada. 

(12) Üks ülemaailmseid ülesandeid ja 

valdkondi, kus tuleb kiirelt võtta meetmeid 

rahvusvahelisel tasandil, on 

kliimamuutuste vastu võitlemine. Seega 

peaks liit võtma eesmärgiks saavutada 

rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimine 

kliimamuutuste ohjeldamiseks. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Käesoleva määruse alusel peaks liit 

toetama Euroopa 2020. aasta strateegia 

rakendamist, eelkõige selle 

kliimamuutuste, keskkonnasäästlikumale 

majandusele ja ressursitõhususele 

ülemineku, kaubanduse ja investeeringute 

ning kolmandate riikidega tehtava äri- ja 

õigusloomealase koostööga seotud 

eesmärkide saavutamist, ning edendama 

avalikku diplomaatiat, 

haridusalast/akadeemilist koostööd ja 

teavitustegevust. 

(14) Käesoleva määruse alusel peaks liit 

toetama Euroopa 2020. aasta strateegia 

rakendamist, eelkõige selle 

kliimamuutuste, energiavarustuse 

kindluse, keskkonnasäästlikumale 

majandusele ja ressursitõhususele 

ülemineku, teaduse, teadusuuringute ja 

innovatsiooni, kaubanduse ja 

investeeringute ning kolmandate riikidega 

tehtava äri- ja õigusloomealase koostöö ja 

Euroopa ettevõtete jaoks hõlpsama 

turulepääsuga seotud eesmärkide 

saavutamist, ning edendama avalikku 

diplomaatiat, haridusalast/akadeemilist 

koostööd ja teavitustegevust. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Et liit saaks seada eesmärgiks 

tõhusamalt edendada oma huve suhetes 

kolmandate riikidega, peaks ta suutma 

paindlikult ja õigeaegselt reageerida 

tekkivatele ja/või ettenägematutele 

vajadustele, võttes erimeetmeid, mida 

mitmeaastased sihtprogrammid ei hõlma. 

(17) Et liit saaks seada eesmärgiks 

tõhusamalt edendada oma huve suhetes 

kolmandate riikidega, peaks ta suutma 

olukorraga kohandatult ja õigeaegselt 

reageerida tekkivatele vajadustele ja/või 

ettenägematutele sündmustele, võttes 

erimeetmeid, mida mitmeaastased 

sihtprogrammid ei hõlma. 

 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) hõlbustada majanduspartnerluste ning 

äri- ja õigusloomealase koostöö kaudu 

Euroopa äriühingute turulepääsu ning 

(b) hõlbustada majanduspartnerluste ning 

äri- ja õigusloomealase koostöö kaudu 

Euroopa äriühingute, eelkõige väikeste ja 
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suurendada nende kaubandus-, 

investeerimis- ja ärivõimalusi. Selle 

eesmärgi saavutamise hindamise aluseks 

on liidu osa väliskaubanduses peamiste 

partnerriikidega ning kauba- ja 

investeeringuvood partnerriikidesse, mille 

suhtes rakendatakse käesoleva määruse 

kohaseid programme ja meetmeid; 

keskmise suurusega ettevõtjate 

turulepääsu ning suurendada nende 

kaubandus-, investeerimis- ja ärivõimalusi; 

Selle eesmärgi saavutamise hindamise 

aluseks on liidu osa väliskaubanduses 

peamiste partnerriikidega ning kauba- ja 

investeeringuvood partnerriikidesse, mille 

suhtes rakendatakse käesoleva määruse 

kohaseid programme ja meetmeid. Erilist 

tähelepanu tuleks pöörata liidu väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate ning 

nende rahvusvahelistumise toetamisele, 

arvestades nende tähtsust liidu majanduse 

jaoks; 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Liit püüab käesolevat määrust 

rakendades tagada poliitika kujundamisel, 

strateegilisel planeerimisel, programmitöö 

tegemisel ning meetmete rakendamisel 
ühtsuse ja kooskõla liidu välistegevuse 

muude valdkondadega, eelkõige 

arenguriikidele suunatud arengukoostöö 

rahastamisvahendiga, ja muude asjakohaste 

liidu poliitikavaldkondadega. 

(4) Liit püüab käesolevat määrust 

rakendades ning poliitikat kujundades, 

strateegiliselt planeerides, programmitööd 

tehes ning meetmeid rakendades tagada 

ühtsuse ja kooskõla liidu välistegevuse 

muude valdkondadega, eelkõige 

arenguriikidele suunatud arengukoostöö 

rahastamisvahendiga, ja muude asjakohaste 

liidu poliitikavaldkondadega ja 

programmidega. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Nagu viidatud programmi „Erasmus 

kõigi jaoks” käsitleva määruse artikli 13 

lõikes 2, eraldatakse rahvusvahelise 

mõõtme edendamiseks kõrghariduse 

valdkonnas 1 812 100 000 eurot mitmest 

muust väliskoostöö vahendist 

2. Nagu viidatud programmi „Erasmus 

kõigi jaoks” käsitleva määruse artikli 13 

lõikes 2, eraldatakse rahvusvahelise 

mõõtme edendamiseks kõrghariduse 

valdkonnas 1 812 100 000 eurot mitmest 

muust väliskoostöö vahendist 
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(arengukoostöö rahastamisvahend, 

ühinemiseelse abi rahastamisvahend, 

Euroopa naabruspoliitika 

rahastamisvahend, partnerluse 

rahastamisvahend ja Euroopa Arengufond), 

et toetada õppimisega seotud liikuvust 

kolmandatesse riikidesse või kolmandatest 

riikidest ning koostööd ja poliitilist 

dialoogi nende riikide 

asutuste/institutsioonide/ 

organisatsioonidega. Kõnealuste rahaliste 

vahendite kasutamise korral kohaldatakse 

programmi „Erasmus kõigi jaoks” 

käsitleva määruse sätteid. 

(arengukoostöö rahastamisvahend, 

ühinemiseelse abi rahastamisvahend, 

Euroopa naabruspoliitika 

rahastamisvahend, partnerluse 

rahastamisvahend ja Euroopa Arengufond), 

et toetada õppimisega seotud liikuvust – 

muu hulgas ärisektoris – kolmandatesse 

riikidesse või kolmandatest riikidest ning 

koostööd ja poliitilist dialoogi nende 

riikide asutuste/institutsioonide/ 

organisatsioonidega. Kõnealuste rahaliste 

vahendite kasutamise korral kohaldatakse 

programmi „Erasmus kõigi jaoks” 

käsitleva määruse sätteid.  

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa – punkt e a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) ELi energiajulgeoleku probleemidele 

suunatud meetmete toetamine, energia 

tegevuskava aastani 2050 põhimõtete 

edasi arendamine ning üleilmsete 

energiaturgude läbipaistvuse ja 

prognoositavuse ning tehnoloogiasiirde 

edendamine; 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa – punkt e b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e b) Euroopa Liidu tööstuse 

konkurentsivõimet suurendavate 

partnerluste, algatuste ja meetmete 

edendamine ning ELi teadusuuringute ja 

innovatsiooni tulemusi tõhustavate ja 

Euroopa digitaalarengu tegevuskava 

edasiviivate algatuste edendamine; 
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Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa – punkt e c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e c) tõeliselt toimivate turgude loomiseks 

välja töötatud algatuste ja meetmete 

edendamine ja toetamine ning 

bürokraatia ja kaubandust takistavate 

asjaolude kõrvaldamine, et tõsta liidu 

konkurentsieeliseid; 

 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) liidu või vastastikustes huvides olevate 

algatuste ja meetmete edendamine sellistes 

valdkondades nagu kliimamuutused, 

keskkonnaküsimused (sealhulgas 

bioloogiline mitmekesisus), 

ressursitõhusus, toorained, energia, 

transport, teadus, teadusuuringud ja 

innovatsioon, tööhõive- ja sotsiaalpoliitika, 

säästev areng, sealhulgas inimväärse töö 

tagamine ja ettevõtja sotsiaalne vastutus, 

lõunapoolsete piirkondade vaheline 

kaubandus ja koostöö, haridus, kultuur, 

turism, info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia, tervishoid, 

õiguskaitse, toll, maksustamine, rahandus, 

statistika ja muud liidu erihuvidega seotud 

või liidule ja kolmandatele riikidele 

vastastikust huvi pakkuvad küsimused; 

(f) liidu või vastastikustes huvides olevate 

algatuste, meetmete ja projektide 

edendamine sellistes valdkondades nagu 

kliimamuutused, keskkonnaküsimused 

(sealhulgas bioloogiline mitmekesisus), 

ressursitõhusus, toorained, transport, 

tööhõive- ja sotsiaalpoliitika, säästev 

areng, sealhulgas inimväärse töö tagamine 

ja ettevõtja sotsiaalne vastutus, 

lõunapoolsete piirkondade vaheline 

kaubandus ja koostöö, haridus, kultuur, 

turism, tervishoid, õiguskaitse, toll, 

maksustamine, rahandus, statistika ja muud 

liidu erihuvidega seotud või liidule ja 

kolmandatele riikidele vastastikust huvi 

pakkuvad küsimused; 
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