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Muudatusettepanek 1
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
(EL) ja Aafrika vahel on olnud ajalooliselt 
eriti tihedad sidemed ning EL on väga 
suure summaga toetanud arenguabi1, aga 
ka Aafrika Liidu (EL) toimimist2;

1. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
(EL) ja Aafrika vahel on olnud ajalooliselt 
eriti tihedad sidemed ning et ühiste 
probleemide lahendamiseks ja ühise 
eesmärgi saavutamiseks on esmatähtis 
saavutada poliitilisel dialoogil põhinev 
võrdne ja kestlik koostöö, ühine vastutus, 
solidaarsus ja vastastikune usaldus; 
tuletab meelde, et EL on maailma suurim 
arengu- ja humanitaarabi andja ning et 
liidu tegevus rahvusvahelisel areenil peab 
lähtuma demokraatia, õigusriigi, 
inimõiguste austamise ning võrdsuse ja 
solidaarsuse põhimõtetest;

_________________
1 19,6 miljardit eurot, mis moodustab kogu 
arenguabist 46 % (2018) 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/et/qanda_20_375
2 327 miljonit dollarit, mis moodustab selle 
eelarvest 42 %, E-003478/2018

Or. en

Muudatusettepanek 2
Tineke Strik, Damian Boeselager

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
(EL) ja Aafrika vahel on olnud ajalooliselt 
eriti tihedad sidemed ning EL on väga 
suure summaga toetanud arenguabi1, aga 

1. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
(EL) ja Aafrika vahel on olnud ajalooliselt 
eriti tihedad sidemed ning rõhutab 
tungivat vajadust tugevama pikaajalise ja 
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ka Aafrika Liidu (EL) toimimist2; mitmetahulise partnerluse järele, mis 
peaks samuti väljenduma tugevamas 
poliitilises koostöös, põhinedes 
võrdõiguslikkusel, usaldusel ja ühistel 
väärtustel; toonitab sellega seoses 
inimõiguste, demokraatia, soolise 
võrdõiguslikkuse, hea valitsemistava, 
rahu ja turvalisuse, samuti kliima, 
keskkonna ja bioloogilise mitmekesisuse 
olulisust kui vajalikku alust kestliku, 
kaasava ja vastastikku kasuliku ELi ja 
Aafrika vahelise partnerluse loomiseks;

_________________
1 19,6 miljardit eurot, mis moodustab 
kogu arenguabist 46 % (2018) 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/et/qanda_20_375
2 327 miljonit dollarit, mis moodustab 
selle eelarvest 42 %, E-003478/2018

Or. en

Muudatusettepanek 3
Sira Rego

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
(EL) ja Aafrika vahel on olnud 
ajalooliselt eriti tihedad sidemed ning EL 
on väga suure summaga toetanud 
arenguabi1, aga ka Aafrika Liidu (EL) 
toimimist2;

1. märgib ELi olulist panust 
arenguabi1 andmisse; avaldab kahetsust, 
et EL kasutab seda panust sageli oma 
huvides rahanduse, geopoliitika või 
rändepoliitika valdkonnas; tuletab 
meelde, et uus partnerlus peaks toetama 
paremat proportsionaalsust ja mõlema 
poole võrdset esindatust üleilmsetes 
juhtimisorganites;

_________________ _________________
1 19,6 miljardit eurot, mis moodustab kogu 
arenguabist 46 % (2018) 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/et/qanda_20_375

1 19,6 miljardit eurot, mis moodustab kogu 
arenguabist 46 % (2018) 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/et/qanda_20_375
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2 327 miljonit dollarit, mis moodustab 
selle eelarvest 42 %, E-003478/2018

Or. en

Muudatusettepanek 4
Assita Kanko

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
(EL) ja Aafrika vahel on olnud ajalooliselt 
eriti tihedad sidemed ning EL on väga 
suure summaga toetanud arenguabi1, aga 
ka Aafrika Liidu (EL) toimimist2;

1. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
(EL) ja Aafrika vahel on olnud ajalooliselt 
eriti tihedad sidemed ning EL on väga 
suure summaga toetanud arenguabi1, aga 
ka Aafrika Liidu (AL) toimimist2; rõhutab, 
et meie ühiste probleemide lahendamiseks 
on vaja tulevikku suunatud, õiglaseid ja 
kaugeleulatuvaid suhteid ELi ja Aafrika 
vahel;

_________________ _________________
1 19,6 miljardit eurot, mis moodustab kogu 
arenguabist 46 % (2018) 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/et/qanda_20_375

1 19,6 miljardit eurot, mis moodustab kogu 
arenguabist 46 % (2018) 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/et/qanda_20_375

2 327 miljonit dollarit, mis moodustab selle 
eelarvest 42 %, E-003478/2018

2 327 miljonit dollarit, mis moodustab selle 
eelarvest 42 %, E-003478/2018

Or. en

Muudatusettepanek 5
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
(EL) ja Aafrika vahel on olnud ajalooliselt 
eriti tihedad sidemed ning EL on väga 

1. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
(EL) ja Aafrika vahel on olnud ajalooliselt 
eriti tihedad sidemed, EL on väga suure 
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suure summaga toetanud arenguabi1, aga 
ka Aafrika Liidu (EL) toimimist2;

summaga toetanud arenguabi1, aga ka 
Aafrika Liidu (AL) toimimist2 ning 
kinnitab veel kord, et Aafrika ja ELi 
vaheline partnerlus tuleb luua kahe 
võrdse üksuse vahel, kes on lojaalsed ja 
usaldusväärsed partnerid;

_________________ _________________
1 19,6 miljardit eurot, mis moodustab kogu 
arenguabist 46 % (2018) 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/et/qanda_20_375

1 19,6 miljardit eurot, mis moodustab kogu 
arenguabist 46 % (2018) 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/et/qanda_20_375

2 327 miljonit dollarit, mis moodustab selle 
eelarvest 42 %, E-003478/2018

2 327 miljonit dollarit, mis moodustab selle 
eelarvest 42 %, E-003478/2018

Or. en

Muudatusettepanek 6
Nadine Morano

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. tuletab meelde, et kuigi EL on 
juhtiv investor ja peamine arenguabi 
andja Aafrikas, mille tarbeks eraldavad 
EL ja selle liikmesriigid igal aastal ligi 20 
miljardit eurot, on Sahara-tagune Aafrika 
jätkuvalt madalaima inimarengu 
indeksiga piirkond maailmas;

Or. fr

Muudatusettepanek 7
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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1a. tuletab meelde Aafrikaga 
strateegilise partnerluse väljaarendamise 
tähtsust, tugevdades Aafrika Liiduga 
loodud sidemeid, aga ka arendades 
piirkondlikku koostööd ning ELi, Aafrika 
Liidu ja ÜRO vahelist kolmepoolset 
dialoogi;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Sira Rego

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. rõhutab Aafrika diasporaa olulist 
kultuurilist ja majanduslikku panust ELis 
ning rahasaadetiste tähtsust Aafrika 
riikide arengule ja kriisidest toibumisele;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Sira Rego

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1b. tuletab meelde, et arenguabi 
eesmärk on vaesuse ja ebavõrdsuse 
kaotamine ning et nende ainsate 
kriteeriumide alusel tuleks arenguabi 
jagada kohalikul ja piirkondlikul tasandil 
nende riikide vahel, kes seda kõige 
rohkem vajavad; peab kahetsusväärseks, 
et EL eelistab rände üle kontrolli 
omamiseks üha enam anda arenguabi 
rände transiidi-või päritoluriikidele, tehes 
seda nende riikide arvelt, kelle suhtes ELil 
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strateegiline huvi puudub;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1b. tuletab meelde, et vaesus Aafrika 
mandril on endiselt rände peamine 
motiiv; on seisukohal, et EL saab oma 
vahendeid, nagu ELi Aafrika 
usaldusfond, paremini ja tõhusamalt 
kasutada ning võiks suurendada 
programmi „Erasmus+“ rahastamist 
noorte hariduse edendamiseks nii ELis 
kui ka Aafrikas;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Sira Rego

Arvamuse projekt
Punkt 1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1c. tuletab meelde, et riigi isevastutuse 
põhimõttega1a nähakse ette, et 
arengupoliitika ja -programmid saavad 
olla edukad ainult siis, kui neid juhivad 
arengumaad ja kui need on kohandatud 
vastavalt riigipõhistele olukordadele ja 
vajadustele; rõhutab vajadust teha selles 
osas koostööd kodanikuühiskonna ja 
kohalike kogukondadega, et tagada 
inimeste vajaduste ja haavatavustega 
tegelemine;
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_________________
1a Sisaldub Busani tulemusliku 
arengukoostöö partnerluskokkuleppes ja 
kestliku arengu eesmärkides (eesmärk 
17).

Or. en

Muudatusettepanek 12
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Arvamuse projekt
Punkt 1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1c. kutsub üles viima lõpule Aafrika 
mandri arenguks olulised projektid, nagu 
võitlus korruptsiooni vastu, digipööre, 
kestlik areng, õigusriigi põhimõtte 
tugevdamine, vähemuste ja kõige 
haavatavamate inimeste, eeskätt laste 
kaitsmine, sooline võrdõiguslikkus ja 
võrdsed võimalused kõigile;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Sira Rego

Arvamuse projekt
Punkt 1 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1d. tuletab meelde Aafrika 
piirkonnasisese rände tähtsust ja vajadust 
tagada, et ELi poliitika ja projektid ei 
piiraks kõnealust piirkondlikku liikuvust;

Or. en
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Muudatusettepanek 14
Sira Rego

Arvamuse projekt
Punkt 1 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1e. kutsub ELi ja selle liikmesriike 
üles seadma inimõiguste austamine ja 
edendamine uue ELi Aafrika-strateegia 
keskmesse; rõhutab eeskätt vajadust 
asetada pagulaste ja rändajate 
inimõigused oma Aafrikaga sõlmitud 
rändealases partnerluses esikohale ning 
lõpetada rändajate ja pagulaste 
kriminaliseerimine;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. nõuab, et Aafrikaga sõlmitavas 
üldstrateegias võetaks arvesse 
korruptsioonivastase võitluse tõhustamist, 
sest korruptsioon on tulemusliku arengu 
peamine takistus ja selle tõttu ei saa 
Aafrika rahvad ELi ja ALi ühise poliitika 
käegakatsutavatest tulemustest täit kasu;

2. märgib, et korruptsioon on 
keeruline üleilmne nähtus, mis pärsib 
demokraatliku valitsemistava, sotsiaal-
majanduslike muutuste, kestliku arengu, 
rahu ja julgeoleku edendamiseks 
tehtavaid jõupingutusi ning võib 
põhjustada palju inimõiguste rikkumisi; 
nõuab, et Aafrikaga sõlmitavas 
üldstrateegias võetaks arvesse 
korruptsiooni ja uskumatu ebavõrdsuse 
vastase võitluse tõhustamist, sest 
korruptsioon on tulemusliku arengu 
peamine takistus ja selle tõttu ei saa 
Aafrika rahvad ELi ja ALi ühise poliitika 
käegakatsutavatest tulemustest täit kasu; 
soovitab ELil ja Aafrika Liidul 
olemasolevaid riiklikke ja rahvusvahelisi 
korruptsioonivastaseid vahendeid 
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paremini rakendada ja jõustada ning 
võtta kasutusele uued tehnoloogiad ja 
digiteenused; rõhutab, et 
korruptsioonivastane võitlus peaks 
hõlmama ka rahapesu-, maksupettuste ja 
ebaseaduslike rahavoogude vastaseid 
meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. nõuab, et Aafrikaga sõlmitavas 
üldstrateegias võetaks arvesse 
korruptsioonivastase võitluse tõhustamist, 
sest korruptsioon on tulemusliku arengu 
peamine takistus ja selle tõttu ei saa 
Aafrika rahvad ELi ja ALi ühise poliitika 
käegakatsutavatest tulemustest täit kasu;

2. nõuab, et Aafrikaga sõlmitavas 
üldstrateegias võetaks arvesse 
korruptsioonivastase võitluse tõhustamist, 
sest korruptsioon on tulemusliku arengu 
peamine takistus ja selle tõttu ei saa 
Aafrika rahvad ELi ja ALi ühise poliitika 
käegakatsutavatest tulemustest täit kasu; 
teeb ettepaneku tugevdada Euroopa 
rahaliste vahendite suunamist antud 
piirkonnas tegutsevate rahvusvaheliste 
organisatsioonide kaudu otsestele 
abisaajatele; rõhutab inimõiguste, naiste 
ja vähemuste õiguste, demokraatia ja hea 
valitsemistava edendamise tähtsust ELi ja 
Aafrika vahelistes suhetes, tugevdades 
eelkõige Aafrika riikide 
kodanikuühiskonnaga loodavaid sidemeid 
ja sellele antavat toetust;

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Tineke Strik, Damian Boeselager

Arvamuse projekt
Punkt 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. nõuab, et Aafrikaga sõlmitavas 
üldstrateegias võetaks arvesse 
korruptsioonivastase võitluse tõhustamist, 
sest korruptsioon on tulemusliku arengu 
peamine takistus ja selle tõttu ei saa 
Aafrika rahvad ELi ja ALi ühise poliitika 
käegakatsutavatest tulemustest täit kasu;

2. tuletab meelde, et ebaseaduslikud 
rahavood on arenguriikide jaoks suur 
probleem ning et Aafrikas küündivad 
ebaseaduslikud rahavood vähemalt 
50 miljardi USA dollarini, mis on 
ametlikust arenguabist kaks korda 
suurem summa; rõhutab, et Aafrika 
ebaseaduslike rahavoogude 
kõrgetasemelise töörühma aruande 
hinnangul langeb äritegevuse arvele 65 % 
ebaseaduslikest rahavoogudest; kutsub 
ELi üles võtma vastu ranget 
korruptsiooni, kohustuslike inimõiguste ja 
keskkonnalaste hoolsuskohustuste ning 
ettevõtete vastutuse alast 
õigusraamistikku, mis kehtiks Aafrikas 
investeerivatele ja tegutsevatele Euroopa 
ettevõtetele;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Sira Rego

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. nõuab, et Aafrikaga sõlmitavas 
üldstrateegias võetaks arvesse 
korruptsioonivastase võitluse tõhustamist, 
sest korruptsioon on tulemusliku arengu 
peamine takistus ja selle tõttu ei saa 
Aafrika rahvad ELi ja ALi ühise poliitika 
käegakatsutavatest tulemustest täit kasu;

2. nõuab, et Aafrikaga sõlmitavas 
üldstrateegias võetaks arvesse 
korruptsioonivastase võitluse tõhustamist 
nii ELis kui ka Aafrikas, sest korruptsioon 
on arengu peamine takistus; nõuab 
järelevalvemehhanismide arendamist, 
samuti ELi rahaliste vahendite täielikku 
läbipaistvust ja valdkondliku 
aruandekohustuse täitmist;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Assita Kanko



AM\1210406ET.docx 13/47 PE655.708v01-00

ET

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. nõuab, et Aafrikaga sõlmitavas 
üldstrateegias võetaks arvesse 
korruptsioonivastase võitluse tõhustamist, 
sest korruptsioon on tulemusliku arengu 
peamine takistus ja selle tõttu ei saa 
Aafrika rahvad ELi ja ALi ühise poliitika 
käegakatsutavatest tulemustest täit kasu;

2. nõuab, et Aafrikaga sõlmitavas 
üldstrateegias võetaks arvesse 
korruptsiooni-, inimkaubanduse ja 
rändajate smugeldamise, ebaseadusliku 
rände ning terrorismivastase võitluse 
tõhustamist, sest korruptsioon on 
tulemusliku arengu peamine takistus ja 
selle tõttu ei saa Aafrika rahvad ELi ja ALi 
ühise poliitika käegakatsutavatest 
tulemustest täit kasu;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et kuna kogu ELis 
lükatakse õigusliku ja lõpliku otsuse 
alusel üle poole varjupaigataotlustest 
tagasi3, siis peaks esmatähtis küsimus 
olema ränne ning seetõttu tuleks 
tagasivõtulepingute sõlmimise ja 
konsulaarasutuste väljastatavate 
reisilubade kaudu pöörata 
põhitähelepanu tagasisaatmiste 
tõhustamisele;

välja jäetud

_________________
3 Allikas: Eurostat.

Or. en

Muudatusettepanek 21
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Nadine Morano

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et kuna kogu ELis 
lükatakse õigusliku ja lõpliku otsuse alusel 
üle poole varjupaigataotlustest tagasi3, siis 
peaks esmatähtis küsimus olema ränne 
ning seetõttu tuleks tagasivõtulepingute 
sõlmimise ja konsulaarasutuste 
väljastatavate reisilubade kaudu pöörata 
põhitähelepanu tagasisaatmiste 
tõhustamisele;

3. on seisukohal, et kuna kogu ELis 
lükatakse õigusliku ja lõpliku otsuse alusel 
üle poole varjupaigataotlustest tagasi3 ja 
need on seega põhjendamatud, siis peaks 
esmatähtis küsimus olema ränne; tuletab 
meelde, et üksnes väike osa 
varjupaigaõigusest ilma jäetud inimestest 
saadetakse ka tegelikult Euroopa 
territooriumilt välja; nõuab seetõttu 
põhitähelepanu pööramist 
tagasivõtulepingute sõlmimise ja 
konsulaarasutuste väljastatavate reisilubade 
kaudu tagasisaatmiste tõhustamisele, kuid 
samuti arenguprogrammide 
rakendamisele, et võidelda ebaseadusliku 
rände algpõhjuste vastu ja väljasaadetud 
inimesed kestlikult taasintegreerida;

_________________ _________________
3 Allikas: Eurostat. 3 Allikas: Eurostat.

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et kuna kogu ELis 
lükatakse õigusliku ja lõpliku otsuse alusel 
üle poole varjupaigataotlustest tagasi3, siis 
peaks esmatähtis küsimus olema ränne 
ning seetõttu tuleks tagasivõtulepingute 
sõlmimise ja konsulaarasutuste 
väljastatavate reisilubade kaudu pöörata 
põhitähelepanu tagasisaatmiste 
tõhustamisele;

3. on seisukohal, et esmatähtis 
küsimus peaks olema ränne, eriti 
arvestades FRONTEXi avaldatud 
viimaseid andmeid2a, mille kohaselt on 
vaatamata tõsisele tervishoiukriisile 
sisserändavate inimeste arv väga vähe 
langenud, millest võib loogiliselt järeldada 
tulevaste rändevoogude tugevnemist või 
isegi plahvatuslikku suurenemist; tuletab 
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meelde, et kuna kogu ELis lükatakse 
õigusliku ja lõpliku otsuse alusel üle poole 
varjupaigataotlustest tagasi3, siis seetõttu 
tuleks põhitähelepanu pöörata 
tagasivõtulepingute sõlmimise ja 
konsulaarasutuste väljastatavate reisilubade 
kaudu tagasisaatmiste tõhustamisele;

_________________ _________________
2 a https://frontex.europa.eu/media-
centre/news-release/situation-at-eu-
external-borders-in-may-detections-
rebound-from-record-lows-M5smNj

3 Allikas: Eurostat. 3 Allikas: Eurostat.

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Fabienne Keller, Olivier Chastel

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et kuna kogu ELis 
lükatakse õigusliku ja lõpliku otsuse 
alusel üle poole varjupaigataotlustest 
tagasi3 , siis peaks esmatähtis küsimus 
olema ränne ning seetõttu tuleks 
tagasivõtulepingute sõlmimise ja 
konsulaarasutuste väljastatavate 
reisilubade kaudu pöörata 
põhitähelepanu tagasisaatmiste 
tõhustamisele;

3. on seisukohal, et ränne on ELi ja 
Aafrika vahelistes suhetes pikaajaline 
esmatähtis küsimus ning sellel teemal tuleb 
ELi, Aafrika Liidu ja Aafrika riikide 
vahel luua tihe dialoog eesmärgiga 
käsitleda rände algpõhjuseid ning 
edendada rände- ja liikuvusalast 
partnerlust; usub, et võitlust 
inimsmugeldajate ja -kaubitsejate vastu 
tuleb ellu viia koos mõlema osapoolega ja 
muu hulgas Europoli toel; teeb 
ettepaneku tugevdada ELi toetust sõja või 
tagakiusamise eest põgenevate inimeste 
jaoks vastuvõtukohtade loomisele Aafrika 
riikides, et neis tagada inimväärsed 
sanitaar- ja elamistingimused; teeb 
ettepaneku hoogustada programme 
pagulaste ümberasustamiseks Aafrika 
riikidest ELi;

_________________
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3 Allikas: Eurostat.

Or. fr

Muudatusettepanek 24
Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Nathalie 
Loiseau, Fabienne Keller

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et kuna kogu ELis 
lükatakse õigusliku ja lõpliku otsuse alusel 
üle poole varjupaigataotlustest tagasi3, siis 
peaks esmatähtis küsimus olema ränne 
ning seetõttu tuleks tagasivõtulepingute 
sõlmimise ja konsulaarasutuste 
väljastatavate reisilubade kaudu pöörata 
põhitähelepanu tagasisaatmiste 
tõhustamisele;

3. on seisukohal, et kuna kogu ELis 
lükatakse õigusliku ja lõpliku otsuse alusel 
üle poole varjupaigataotlustest tagasi3, siis 
peaks esmatähtis olema ränne; on 
arvamusel, et peame rände valdkonnas 
välja töötama tugeva koostöö, mis on 
rajatud solidaarsuse, jagatud vastutuse ja 
inimõiguste austamise põhimõtetele; 
rõhutab tagasisaatmispoliitika ja 
tagasivõtulepingute sõlmimise tõhususe ja 
nõuetekohase menetluse tagamise 
tähtsust, eelistades vabatahtlikku 
tagasipöördumist ning tagades 
üksikisikute õiguste ja väärikuse täieliku 
kaitse ja austamise;

_________________ _________________
3 Allikas: Eurostat. 3 Allikas: Eurostat.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Beata Kempa
fraktsiooni ECR nimel

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et kuna kogu ELis 
lükatakse õigusliku ja lõpliku otsuse alusel 

3. on seisukohal, et kuna kogu ELis 
lükatakse õigusliku ja lõpliku otsuse alusel 
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üle poole varjupaigataotlustest tagasi3, siis 
peaks esmatähtis küsimus olema ränne 
ning seetõttu tuleks tagasivõtulepingute 
sõlmimise ja konsulaarasutuste 
väljastatavate reisilubade kaudu pöörata 
põhitähelepanu tagasisaatmiste 
tõhustamisele;

üle poole varjupaigataotlustest tagasi3, siis 
peaks esmatähtis küsimus olema ränne 
ning seetõttu tuleks tagasivõtulepingute 
sõlmimise ja konsulaarasutuste 
väljastatavate reisilubade kaudu pöörata 
põhitähelepanu tagasisaatmiste 
tõhustamisele; kutsub üles tugevdama 
jõupingutusi smugeldajate kuritegelike 
võrgustike leidmiseks ja nende vastu 
võitlemiseks, mis aitaks kaasa Aafrikast ja 
läbi selle Euroopasse saabuvate 
ebaseaduslike rändajate arvu 
vähenemisele;

_________________ _________________
3 Allikas: Eurostat. 3 Allikas: Eurostat.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Sira Rego

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et kuna kogu ELis 
lükatakse õigusliku ja lõpliku otsuse 
alusel üle poole varjupaigataotlustest 
tagasi3, siis peaks esmatähtis küsimus 
olema ränne ning seetõttu tuleks 
tagasivõtulepingute sõlmimise ja 
konsulaarasutuste väljastatavate 
reisilubade kaudu pöörata 
põhitähelepanu tagasisaatmiste 
tõhustamisele;

3. nõuab, et EL asetaks pagulaste ja 
rändajate inimõigused oma Aafrikaga 
sõlmitud rändealases partnerluses 
esikohale, tagades, et strateegia põhineb 
solidaarsuse, jagatud vastutuse ja 
rahvusvahelise õiguse austamise 
põhimõtetel; rõhutab, et EL ja 
liikmesriigid ei tohiks kohaldada 
arenguabi suhtes tingimuslikkust, võttes 
arvesse Aafrika riikide vastavust 
tagasisaatmiste ja tagasivõtmiste, rände 
haldamise ja piirikontrolli nõuetele;

_________________
3 Allikas: Eurostat.

Or. en
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Muudatusettepanek 27
Assita Kanko

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et kuna kogu ELis 
lükatakse õigusliku ja lõpliku otsuse alusel 
üle poole varjupaigataotlustest tagasi3, siis 
peaks esmatähtis küsimus olema ränne 
ning seetõttu tuleks tagasivõtulepingute 
sõlmimise ja konsulaarasutuste 
väljastatavate reisilubade kaudu pöörata 
põhitähelepanu tagasisaatmiste 
tõhustamisele;

3. on seisukohal, et kuna kogu ELis 
lükatakse õigusliku ja lõpliku otsuse alusel 
üle poole varjupaigataotlustest tagasi3, siis 
peaks esmatähtis küsimus olema ränne 
ning seetõttu tuleks olemasolevate 
tagasivõtulepingute nõuetekohase 
jõustamise ning uute sõlmimise ja 
konsulaarasutuste väljastatavate reisilubade 
kaudu pöörata põhitähelepanu 
tagasisaatmiste tõhustamisele;

_________________ _________________
3 Allikas: Eurostat. 3 Allikas: Eurostat.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et kuna kogu ELis 
lükatakse õigusliku ja lõpliku otsuse 
alusel üle poole varjupaigataotlustest 
tagasi3, siis peaks esmatähtis küsimus 
olema ränne ning seetõttu tuleks 
tagasivõtulepingute sõlmimise ja 
konsulaarasutuste väljastatavate reisilubade 
kaudu pöörata põhitähelepanu 
tagasisaatmiste tõhustamisele;

3. on seisukohal, et kuna kogu ELis 
võetakse peaaegu pooled 
varjupaigataotlustest vastu, siis peaks 
esmatähtis küsimus olema ränne ning 
seetõttu tuleks tagasivõtulepingute 
sõlmimise ja konsulaarasutuste 
väljastatavate reisilubade kaudu pöörata 
põhitähelepanu tagasisaatmiste 
tõhustamisele;

_________________
3 Allikas: Eurostat.

Or. en
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Muudatusettepanek 29
Tineke Strik, Damian Boeselager

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et kuna kogu ELis 
lükatakse õigusliku ja lõpliku otsuse 
alusel üle poole varjupaigataotlustest 
tagasi3, siis peaks esmatähtis küsimus 
olema ränne ning seetõttu tuleks 
tagasivõtulepingute sõlmimise ja 
konsulaarasutuste väljastatavate 
reisilubade kaudu pöörata 
põhitähelepanu tagasisaatmiste 
tõhustamisele;

3. kutsub komisjoni üles lisama 
Aafrika riikide rändeprioriteedid, eriti 
seadusliku rände ja liikuvuse edendamise 
ning rahasaadetiste hõlbustamise 
väljakuulutatud uude rände- ja 
varjupaigapakti ning uude ELi ja Aafrika 
partnerlusse eesmärgiga luua tõeline 
„võrdsete partnerlus“;

_________________
3 Allikas: Eurostat.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Tineke Strik, Damian Boeselager

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. kordab, et nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi 
toimimise lepingu) artiklis 208, peaks 
arengukoostöö põhieesmärk olema 
vaesuse vähendamine ja pikemas 
perspektiivis selle kaotamine ning et 
kunagi ei tohiks selle tingimuseks seada 
kolmandate riikide koostööd rände ja 
piirihalduse alal; tunnistab rändajate ja 
diasporaade olulist rolli nii päritolu- kui 
ka sihtriikide arengu liikumapaneva 
jõuna; kutsub ELi ja liikmesriike üles 
aktiivselt hoiduma selliste 
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poliitikameetmete ja tavade 
kasutuselevõtust, millega süvendatakse 
sundrännet ja kahjustatakse Aafrika 
kestlikku arengut;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. rõhutab, et rände ja liikuvuse 
juhtimine Aafrikas ning Aafrika ja ELi 
vahel nõuab ühist lähenemisviisi, mis 
peab põhinema solidaarsuse, partnerluse, 
jagatud vastutuse ja vastastikuse 
aruandluskohustuse põhimõtetel ning 
milles tuleb juhinduda inimõiguste ning 
rahvusvahelise ja mereõiguse austamisest. 
See lähenemisviis peaks hõlmama ka 
ühiseid strateegiaid sundrände ja rände 
algpõhjustega tegelemiseks ja nende 
tõhusaks kõrvaldamiseks; kutsub ELi üles 
arendama edasi tõhusat 
ümberasustamispoliitikat ja palub 
liikmesriikidel teha kõik vajalikud 
jõupingutused, et pakkuda 
ümberasustamiskohti arvestatavale 
hulgale pagulastele;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Beata Kempa
fraktsiooni ECR nimel

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. rõhutab vajadust tugevdada 
rahvusvahelist koostööd inimkaubanduse 
vastu võitlemiseks, võttes arvesse, et suur 
hulk ohvreid on pärit Sahara-tagusest 
Aafrikast ja et enamikest inimkaubandust 
käsitlevatest aruannetest ilmneb Sahara-
taguse Aafrika roll üleilmse mõjujõuna; 
nõuab ulatuslikke, valdkondadevahelisi 
jõupingutusi ja kooskõlastamist kõigil 
tasanditel koostöös kohalike 
omavalitsustega, sealhulgas 
rahvusvahelise õiguskaitsekoostöö 
ametitega;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. peab vajalikuks tugevdada ELi ja 
rändajate lähte- või transiidiriikideks 
olevate Aafrika riikide vahelist 
partnerlust, et muuta inimeste, kelle 
varjupaigataotlus tagasi lükati, 
tagasipöördumine, tagasivõtmine ja 
taasintegreerumine sujuvamaks; teeb 
seetõttu ettepaneku soodustada 
tagasivõtulepingute sõlmimist ning 
konsulaarasutuste reisilubade 
väljastamist ja aidata sel viisil kaasa 
varjupaigamenetluste kiirendamisele 
liidus;

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Assita Kanko
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Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. rõhutab, et EL ja Aafrika riigid 
peaksid tegema koostööd ebaseadusliku 
rände algpõhjustega võitlemiseks, 
parandades teabevahetust kuritegelike 
jõukude ning inimkaubandust ja 
rändajate smugeldamist põlistavate isikute 
kohta, metoodika kohta, mida need 
jõugud ja isikud kasutavad, ning nende 
ärimudelit käsitlevate finantsandmete 
kohta, et teha lõpp nende töömeetodile;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Sira Rego

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. tuletab meelde pakilist vajadust 
arendada kaitset vajavate inimeste jaoks 
välja ohutud ja seaduslikud teed ning 
lihtsustada tööviisade saamist, et 
saavutada juurdepääs ELile oskuste 
taseme kaudu ning saada kasu ELi 
kodanikega samaväärsetest 
sotsiaalkaitsemeetmetest; kutsub ELi ja 
selle liikmesriike üles suurendama oma 
panust üleilmsete 
ümberasustamisvajaduste rahuldamisse ja 
hõlbustama kolmandate riikide kodanike 
perekondade taasühinemist;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay
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Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. rõhutab, et 17 % maailma 
elanikkonnast ehk 1,3 miljardit inimest 
elab praegu Aafrikas; märgib, et 
prognooside kohaselt on 2050. aastaks 
oodata Sahara-taguse Aafrika rahvaarvu 
kahekordistumist ning et enam kui pool 
maailma rahvastiku kasvust leiab aset 
Aafrikas3a;
_________________
3 a https://www.un.org/fr/sections/issues-
depth/population/index.html

Or. fr

Muudatusettepanek 37
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. tuletab meelde, et noorte 
aafriklaste rände üks otsustav tegur on 
püüdluste saavutamise võimaluste 
puudumine päritoluriikides; kutsub 
seetõttu ELi üles investeerima palju 
rohkem hea valitsemistava ja 
demokraatlike protsesside edendamisse 
ning samuti demokraatlike osalejate 
mõjuvõimu suurendamisse;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Dragoş Tudorache

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. nõuab Aafrika riikidega tihedamat 
koostööd ja koordineerimist, et võidelda 
tõhusalt inim- ja relvakaubanduse 
võrgustikega ning tõkestada rändajate 
smugeldamist ja pidada kinni nende 
kuritegude ohvrite põhiõigustest ja 
kaitsest;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Nadine Morano

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. soovitab, et Aafrika riigid, kes 
teevad rohkem koostööd ebaseadusliku 
sisserände vastases võitluses, võiksid uue 
strateegia raames suuremat kasu saada. 
Võrdsete osapoolte partnerluses ei ole 
abisaamine ilma vastutasuta võimalik;

Or. fr

Muudatusettepanek 40
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. tuletab meelde, et kuni 80 % 
kõigist Aafrika riikidest pärit 
rahvusvahelistest rändajatest liigub 
Aafrika mandri piires, aidates kaasa 
Aafrika arengule, jõukusele ja 
integratsioonile;
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Or. en

Muudatusettepanek 41
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3b. meenutab, et ränne ja liikuvus 
Aafrika ja ELi vahel on kasulikud 
mõlemale mandrile, pakkudes mõlemale 
poolele töövõimalusi; tuletab meelde, et 
kuni 80 % kõigist Aafrika riikidest pärit 
rahvusvahelistest rändajatest liigub 
Aafrika mandri piires, aidates kaasa 
Aafrika arengule, jõukusele ja 
integratsioonile; juhib tähelepanu sellele, 
et seaduslik ränne peab olema 
ebaseadusliku sisserände alternatiiv, kuna 
see pakub seaduslikke, turvalisi ja 
organiseeritud teid ELi;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3b. märgib, et Aafrika riigid võtavad 
vastu suure osa kõikidest maailma 
pagulastest ja riigisisestest põgenikest, 
kelle haavatavat olukorda on COVID-19 
kriis veelgi süvendanud; nõuab kooskõlas 
üleilmse pagulasi käsitleva kokkuleppega 
üleilmset pagulastega seotud vastutuse 
jagamist, sealhulgas rahalise toetuse 
suurendamise, ümberasustamise ning 
humanitaarkoridoride loomise ja 
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humanitaarviisade väljaandmise kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Nadine Morano

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3b. märgib, et usaldusväärsete 
rahvastikuregistrite puudumine teatavates 
Aafrika riikides on jätnud paljud 
kodanikud ilma seaduslikust 
eksisteerimisõigusest ning sellest 
tulenevalt nende kodanikuõigustest, 
juurdepääsust demokraatlikule 
väljendusviisile ja hääleõigusest; rõhutab, 
et see kitsaskoht toob kaasa puudujääke 
demograafilise statistika usaldusväärsuses 
ja asjakohasuses;

Or. fr

Muudatusettepanek 44
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3b. rõhutab, kui oluline on töötada 
välja tõeline korduvrändepoliitika, mis 
võimaldaks oskus- ja lihttöölistel saada 
kasu erialaste teadmiste vahetamisest ja 
liikuvusest ELi ja Aafrika vahel, 
võimaldades inimestel naasta oma 
päritoluriiki ja edendades sel viisil ajude 
sissevoolu;

Or. en
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Muudatusettepanek 45
Assita Kanko

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3b. nõuab, et EL ja Aafrika riigid 
teeksid koostööd, et luua inimkaubanduse 
ja rändajate smugeldamise riske ja ohte 
käsitlev tõhus ja laiaulatuslik 
teabekampaania, et hoida ära inimeste 
elude ohtu sattumist ebaseaduslikult ELi 
sisenemise eesmärgil;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3b. nõuab, et nii EL kui ka 
liikmesriigid arvestaksid nende 
demograafiliste näitajatega oma poliitika 
kujundamisel, et valmistuda 
paratamatuks tulevaseks rändekriisiks;

Or. fr

Muudatusettepanek 47
Sira Rego

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3b. tuletab meelde vajadust võtta 
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merel inimkaotuste lõpetamiseks 
kasutusele spetsiaalsed ja ühised Euroopa 
tsiviilotsingute- ja päästeoperatsioonid;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego

Arvamuse projekt
Punkt 3 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3c. kutsub ELi ja Aafrika riike üles 
laiendama turvalisi ja seaduslikke 
rändekanaleid Euroopa ja Aafrika vahel 
ning seaduslikku liikuvust Aafrika 
mandril, et vähendada inimõiguste 
rikkumisi ja rändajate surma ohtlikel 
rändeteedel ning maksimeerida rändest 
saadavat kasu ülemaailmse turvalise, 
korrakohase ja seadusliku rände 
kokkuleppe kohaselt; kutsub sellega 
seoses komisjoni üles tagama ja jälgima, 
et rände haldamise alane koostöö ei 
mõjutaks Aafrika-sisest liikuvust;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Arvamuse projekt
Punkt 3 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3c. rõhutab vajadust tagada õiglane ja 
juurdepääsetav varjupaigamenetlus 
inimestele, kes vajavad rahvusvahelist 
kaitset nii ELis kui ka Aafrika riikides; 
tuletab meelde, et kollektiivsed 
väljasaatmised ja tagasisaatmised on ELi 
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ja rahvusvahelise õiguse põhimõtete 
kohaselt keelatud; rõhutab, et 
tagasisaatmised tuleks ellu viia ohutult 
alles pärast iga üksikjuhtumi hindamist ja 
kaebuste menetlemist ning et 
sunniviisilisele tagasisaatmisele tuleks 
alati eelistada vabatahtlikku 
tagasipöördumist;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Arvamuse projekt
Punkt 3 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3c. tuletab meelde, et ajude väljavool 
on probleem, mida tuleb Aafrikaga tõelise 
ja kestliku strateegilise partnerluse 
kujundamiseks käsitleda ülima 
tähelepanuga; toetab päritoluriikidest ja 
ELi transiidiriikidest pärit vastuvõetavaks 
tunnistatud töölubade taotluste (esitatud 
näiteks saatkondade kaudu või veebis) 
tähtsuse järjekorda seadmist eesmärgiga 
takistada rändajaid ebaseaduslikult 
rändamast ja kergendada 
varjupaigasüsteemile avalduvat koormust;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Tineke Strik, Damian Boeselager

Arvamuse projekt
Punkt 3 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3d. nõuab, et kestliku 
tagasipöördumise ja taasintegreerimisega 
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kaasneks jõuline ja pikaajaline poliitika, 
millega toetatakse tagasipöördujaid ja 
tegeletakse päritoluriikide struktuursete 
küsimustega, sealhulgas kestlikud ja 
õiglased majandusstruktuurid, hea 
valitsemistava, inimõiguste austamine ja 
sooline võrdõiguslikkus; nõuab, et alati 
eelistataks vabatahtlikku 
tagasipöördumist;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego, Olivier Chastel

Arvamuse projekt
Punkt 3 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3e. rõhutab, kui oluline on uude 
strateegiasse lisada konkreetsed meetmed 
rändajate ja diasporaarühmade 
mõjuvõimu suurendamiseks, et aidata 
kaasa uue strateegia kujundamisele, 
rakendamisele ja jälgimisele ning ELi ja 
Aafrika kodanikuühiskonna suuremale 
kaasamisele strateegia kujundamisse ja 
selle rakendamise jälgimisse;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego

Arvamuse projekt
Punkt 3 f (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3f. rõhutab kliimamuutuste olulisust 
konfliktide, põua, nälja ja rändega seotud 
ohtude mitmekordistajana Aafrikas ja 
kogu maailmas; toonitab ÜRO 
inimõiguste komitee 20. jaanuari 2020. 
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aasta otsust kaebuse kohta, mille esitas 
kliimamuutuste mõju eest varjupaika 
taotlev isik; selles märgiti, et riigid ei tohi 
saata välja isikuid, kellel esineb 
kliimamuutustest põhjustatud 
tingimustega seotud probleeme, mis 
rikuvad õigust elule; palub, et ELi-
Aafrika strateegias käsitletaks sõnaselgelt 
kliimamuutustest tingitud rännet, ja 
nõuab tungivalt, et EL pakuks 
kliimamuutustest mõjutatud inimestele 
lisavõimalusi, eriti kui põgenetakse 
aeglaselt tekkivate keskkonnamuutuste 
eest, muutes võõrtöötajate ja nende perede 
seaduslikud võimalused, sealhulgas 
ümberasustamis- ja liikuvuskavad ning 
kliimamuutustest mõjutatud piirkondadest 
pärit töötajate eelistingimustel 
juurdepääsu paindlikumaks;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Tineke Strik, Damian Boeselager

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab Aafrika riikide avaliku 
halduse digiteerimist ja ajakohastamist, 
mille eesmärk on eelkõige koostada 
usaldusväärsed rahvastikuregistrid ja 
soodustada andmevahetust, et võidelda 
terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse 
vastu;

4. märgib, et uues ELi Aafrika-
strateegias on suurt rõhku pandud 
digimajandusele; rõhutab, et COVID-19 
puhang näitab Aafrika haavatavust, mis 
on muu hulgas seotud majanduse 
mitmekesistamise madala tasemega, suure 
sõltuvusega toorainete ekspordist, üldise 
tervisekindlustuse puudumisega ning 
üldise juurdepääsu puudumisega 
energiale, veele ja kanalisatsioonile; seab 
ülaltoodut arvesse võttes küsimuse alla 
selle prioriteedi seadmise osana ELi 
Aafrika-strateegiast; kordab, et eriti 
rahaliste piirangute kontekstis ei tohiks 
digitehnoloogia arendamist eelistada 
kiireloomulisematele probleemidele, 
millega Aafrikas tegeleda tuleb, 
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sealhulgas seoses inimeste põhivajaduste 
rahuldamisega, näiteks elektri 
kättesaadavuse, hariduse ja 
sanitaartingimuste asjus; toetab ELi-
Aafrika partnerluse digiteerimiskava, mis 
tagab digitehnoloogia võrdse 
juurdepääsu, kasutamise ja loomise, et 
ületada digilõhe, sealhulgas sooline 
digilõhe;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Sira Rego

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab Aafrika riikide avaliku 
halduse digiteerimist ja ajakohastamist, 
mille eesmärk on eelkõige koostada 
usaldusväärsed rahvastikuregistrid ja 
soodustada andmevahetust, et võidelda 
terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse 
vastu;

4. rõhutab ELi ja selle liikmesriikide 
antavat tõuget Aafrika riikide 
digiteerimisprojektide hoogustamiseks ja 
avaliku halduse ajakohastamiseks, mille 
eesmärk on eelkõige koostada 
rahvastikuregistrid; toonitab nende 
süsteemide kuritarvitamise ohtu valitsuste 
poolt oponentide või inimõiguste kaitsjate 
ründamiseks; nõuab kindlalt, et neid 
andmeid ei edastataks kolmandatele 
riikidele, sealhulgas ELile ja selle 
liikmesriikidele, välja arvatud mis tahes 
rahvusvahelise lepingu alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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4. toetab Aafrika riikide avaliku 
halduse digiteerimist ja ajakohastamist, 
mille eesmärk on eelkõige koostada 
usaldusväärsed rahvastikuregistrid ja 
soodustada andmevahetust, et võidelda 
terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse 
vastu;

4. toetab Aafrika riikide avaliku 
halduse digiteerimist ja ajakohastamist, 
mille eesmärk on eelkõige tagada kõigile 
kodanikele võrdne juurdepääs ja võrdsed 
võimalused, tasakaalustades sel viisil 
demokraatiat; kutsub üles tugevdama 
jõupingutusi eesmärgiga soodustada 
andmevahetust, et võidelda terrorismi ning 
rahvusvahelise ja organiseeritud 
kuritegevuse, sealhulgas 
küberkuritegevuse ja inimkaubanduse 
vastu; kõigi vahetatud andmete suhtes 
tuleb kohaldada asjakohaseid 
andmekaitse- ja privaatsusseadusi;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab Aafrika riikide avaliku 
halduse digiteerimist ja ajakohastamist, 
mille eesmärk on eelkõige koostada 
usaldusväärsed rahvastikuregistrid ja 
soodustada andmevahetust, et võidelda 
terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse 
vastu;

4. toetab Aafrika riikide avaliku 
halduse digiteerimist ja ajakohastamist, 
mille eesmärk on eelkõige koostada 
usaldusväärsed rahvastikuregistrid ja 
soodustada andmevahetust, et võidelda 
terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse 
vastu; tuletab meelde, et terrorismivastane 
võitlus on ühine prioriteet; kutsub ELi 
üles jätkama oma jõupingutusi ja 
osutama ulatuslikumat abi Aafrika 
partneritele terrorismi all kannatavates 
piirkondades;

Or. fr

Muudatusettepanek 58
Assita Kanko

Arvamuse projekt
Punkt 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab Aafrika riikide avaliku 
halduse digiteerimist ja ajakohastamist, 
mille eesmärk on eelkõige koostada 
usaldusväärsed rahvastikuregistrid ja 
soodustada andmevahetust, et võidelda 
terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse 
vastu;

4. märgib, et Aafrika riigid on 
innovatsiooni, ettevõtluse ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete sõlmpunkt; 
seetõttu toetab Aafrika riikide avaliku 
halduse digiteerimist ja ajakohastamist, 
mille eesmärk on eelkõige koostada 
usaldusväärsed rahvastikuregistrid ja 
soodustada andmevahetust, et võidelda 
terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse 
vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab Aafrika riikide avaliku 
halduse digiteerimist ja ajakohastamist, 
mille eesmärk on eelkõige koostada 
usaldusväärsed rahvastikuregistrid ja 
soodustada andmevahetust, et võidelda 
terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse 
vastu;

4. toetab Aafrika riikide avaliku 
halduse digiteerimist ja ajakohastamist, 
mille eesmärk on eelkõige koostada 
usaldusväärsed rahvastikuregistrid ja 
soodustada andmevahetust, et võidelda 
terrorismi ja igat liiki organiseeritud 
kuritegevuse, eeskätt inimkaubanduse ja -
smugeldamise vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Nadine Morano

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab Aafrika riikide avaliku 4. toetab Aafrika riikide avaliku 
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halduse digiteerimist ja ajakohastamist, 
mille eesmärk on eelkõige koostada 
usaldusväärsed rahvastikuregistrid ja 
soodustada andmevahetust, et võidelda 
terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse 
vastu;

halduse digiteerimist ja ajakohastamist, 
mille eesmärk on eelkõige koostada 
usaldusväärsed rahvastikuregistrid, töötada 
välja turvalised isikut tõendavad 
dokumendid ja soodustada andmevahetust, 
et võidelda terrorismi ja organiseeritud 
kuritegevuse vastu;

Or. fr

Muudatusettepanek 61
Fabienne Keller, Olivier Chastel

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. nõuab eeskätt ELi ja Aafrika 
vahelist tihedamat koostööd ja ühise 
töörände alase strateegia väljatöötamist, 
tõhustades liitu seadusliku sisenemise 
kanaleid, et ühelt poolt reageerida liidus 
aset leidvatele demograafilistele 
muutustele ning madala, keskmise ja 
kõrge kvalifikatsiooniga töötajate 
praegusele ja tulevasele puudusele ning 
teiselt poolt vältida rändajate 
ebaseaduslikke rändeteid kasutama 
sundimist;

Or. fr

Muudatusettepanek 62
Sira Rego

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. juhib tähelepanu sellele, et lisaks 
erimeetmetele ja spetsiaalsele 
eelarvetoetusele naiste õiguste tagamiseks 
tuleks kogu strateegiasse integreerida 
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soolise võrdõiguslikkuse mõõde, hõlmates 
noori, feministe ja naiste juhitud 
organisatsioone; rõhutab, et strateegiaga 
tuleb tagada seksuaal- ja 
reproduktiivtervis ning -õigused, samuti 
LGBTI-inimeste õiguste kaitse ja 
edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Assita Kanko

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. kutsub ELi üles tegema koostööd 
Aafrika riikidega, et töötada välja 
üleilmsed andmekaitsestandardid, mis 
võimaldavad tulevikus andmevoogude 
kasutamist, mis omakorda aitab võidelda 
kuritegevuse vastu ja tugevdada meie 
vastastikust majandust;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Fabienne Keller, Olivier Chastel

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4b. peab oluliseks, et sellisest 
töörändepoliitikast saaksid mõlemad 
pooled võrdselt kasu ja et see ei 
põhjustaks ajude väljavoolu ega 
oskustöötajate lahkumist Aafrika riikidest 
Euroopa riikidesse; toetab sellega seoses 
programme, mille eesmärk on koolitada 
päritoluriigis nii palju töötajaid, kui palju 
on ELis pädevusala järgi välja antud 
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töölubasid, et aidata aktiivselt kaasa 
Aafrika riikide jõukuse, innovatsiooni ja 
majanduskasvu edendamisele;

Or. fr

Muudatusettepanek 65
Fabienne Keller

Arvamuse projekt
Punkt 4 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4c. on seisukohal, et ELi riiklike 
töörändealaste õigusaktide killustatus 
ning menetluste keerukus ja väga 
bürokraatlik olemus pärsivad seaduslike 
rändekanalite kasutamist liidus; soovitab 
ELi ja Aafrika partnerluse raames võtta 
kasutusele ühtlustatud ja 
mittebürokraatliku Euroopa 
taotlusmenetluse; teeb ettepaneku 
edendada töölubade esitamist ja 
väljastamist veebis või Aafrika riikide 
saatkondade ja konsulaatide kaudu, et 
hoida ära ebaseaduslike rändeteede 
kasutamist või töötajate 
varjupaigataotluste menetlemist liidus;

Or. fr

Muudatusettepanek 66
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunneb heameelt selle üle, et 
Aafrika majandus on pidevalt kasvanud; 
kutsub seetõttu ALi üles tegema kõik 
endast oleneva, et tagada inimväärne 

5. tunneb heameelt selle üle, et 
Aafrika majandus on pidevalt kasvanud; 
kutsub seetõttu ALi üles tegema kõik 
endast oleneva, et tagada inimväärne 
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tulevik oma noortele, kes on Aafrika 
arengu peamine tõukejõud4, ning võitlema 
seetõttu selle vastu, et Euroopasse 
jõuaksid saatjata alaealised, ja tegema 
tagasipöördujate tagasivõtmiseks 
koostööd;

tulevik oma noortele, kes on Aafrika 
arengu peamine tõukejõud4;

_________________ _________________
4 62 % Sahara-taguse Aafrika elanikest on 
alla 25-aastased (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 62 % Sahara-taguse Aafrika elanikest on 
alla 25-aastased (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Muudatusettepanek 67
Tineke Strik, Damian Boeselager

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunneb heameelt selle üle, et 
Aafrika majandus on pidevalt kasvanud; 
kutsub seetõttu ALi üles tegema kõik 
endast oleneva, et tagada inimväärne 
tulevik oma noortele, kes on Aafrika 
arengu peamine tõukejõud4, ning 
võitlema seetõttu selle vastu, et 
Euroopasse jõuaksid saatjata alaealised, 
ja tegema tagasipöördujate 
tagasivõtmiseks koostööd;

5. tuletab meelde, et Aafrikas elab 
ajaloo suurim noorte põlvkond4; nõuab 
seetõttu suuri investeeringuid noorte 
põlvkondade inimarengusse, tagades 
juurdepääsu õigustele, sealhulgas 
haridusele, toitvale toidule, tervishoiule, 
muu hulgas seksuaal- ja 
reproduktiivtervishoiule ning sellealastele 
õigustele ja teenustele ning inimõiguste 
austamise; rõhutab, et need tegevused on 
kesksel kohal inimeste ja noorte vaesusest 
välja aitamisel;

_________________ _________________
4 62 % Sahara-taguse Aafrika elanikest on 
alla 25-aastased (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 62 % Sahara-taguse Aafrika elanikest on 
alla 25-aastased (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Muudatusettepanek 68
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Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunneb heameelt selle üle, et 
Aafrika majandus on pidevalt kasvanud; 
kutsub seetõttu ALi üles tegema kõik 
endast oleneva, et tagada inimväärne 
tulevik oma noortele, kes on Aafrika 
arengu peamine tõukejõud4, ning võitlema 
seetõttu selle vastu, et Euroopasse 
jõuaksid saatjata alaealised, ja tegema 
tagasipöördujate tagasivõtmiseks 
koostööd;

5. märgib, et kuigi Aafrika mandri 
üldine majanduskasv ulatub üle maailma 
keskmise, jäävad märkimisväärsed 
erinevused riikide vahel püsima, 
kusjuures mõnedes võib täheldada isegi 
majanduskasvu tagasikäiku ja SKP 
väärtuse langust elaniku kohta; kutsub 
ALi üles tegema kõik endast oleneva, et 
toetada õiglast ja kaasavat 
majanduskasvu, millest saavad kasu kõik, 
eriti noored, kes on Aafrika arengu 
peamine tõukejõud4;

_________________ _________________
4 62 % Sahara-taguse Aafrika elanikest on 
alla 25-aastased (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 62 % Sahara-taguse Aafrika elanikest on 
alla 25-aastased (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. fr

Muudatusettepanek 69
Jan-Christoph Oetjen

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunneb heameelt selle üle, et 
Aafrika majandus on pidevalt kasvanud; 
kutsub seetõttu ALi üles tegema kõik 
endast oleneva, et tagada inimväärne 
tulevik oma noortele, kes on Aafrika 
arengu peamine tõukejõud4, ning võitlema 
seetõttu selle vastu, et Euroopasse 
jõuaksid saatjata alaealised, ja tegema 
tagasipöördujate tagasivõtmiseks koostööd;

5. tunneb heameelt selle üle, et 
Aafrika majandus on pidevalt kasvanud; 
kutsub seetõttu ALi üles tegema kõik 
endast oleneva, et tagada inimväärne 
tulevik oma noortele, kes on Aafrika 
arengu peamine tõukejõud4, ning tegema 
seetõttu tagasipöördujate tagasivõtmiseks 
koostööd;

_________________ _________________
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4 62 % Sahara-taguse Aafrika elanikest on 
alla 25-aastased (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 62 % Sahara-taguse Aafrika elanikest on 
alla 25-aastased (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Muudatusettepanek 70
Sira Rego

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunneb heameelt selle üle, et 
Aafrika majandus on pidevalt kasvanud; 
kutsub seetõttu ALi üles tegema kõik 
endast oleneva, et tagada inimväärne 
tulevik oma noortele, kes on Aafrika 
arengu peamine tõukejõud4, ning 
võitlema seetõttu selle vastu, et 
Euroopasse jõuaksid saatjata alaealised, 
ja tegema tagasipöördujate 
tagasivõtmiseks koostööd;

5. loodab Aafrika kestlikule arengule; 
kutsub seetõttu ELi ja selle liikmesriike 
üles selles suunas tegutsema, lähtudes 
Aafrika riikide endi arengueesmärkidest; 
tuletab meelde, et rändajate kaitsmiseks 
surma, kadunuks jäämise, perekonna 
lahuselu ja nende õiguste rikkumise eest 
tuleks võtta erimeetmeid, sealhulgas 
tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse 
põhimõtte ning lapse parimate huvide 
austamine; 

_________________
4 62 % Sahara-taguse Aafrika elanikest 
on alla 25-aastased (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publication
s/Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Muudatusettepanek 71
Nadine Morano

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunneb heameelt selle üle, et 
Aafrika majandus on pidevalt kasvanud; 

5. tunneb heameelt selle üle, et 
Aafrika majandus on pidevalt kasvanud; 
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kutsub seetõttu ALi üles tegema kõik 
endast oleneva, et tagada inimväärne 
tulevik oma noortele, kes on Aafrika 
arengu peamine tõukejõud4, ning võitlema 
seetõttu selle vastu, et Euroopasse jõuaksid 
saatjata alaealised, ja tegema 
tagasipöördujate tagasivõtmiseks koostööd;

kutsub seetõttu ALi üles tegema kõik 
endast oleneva, et tagada inimväärne 
tulevik oma noortele, kes on Aafrika 
arengu peamine tõukejõud4, ning võitlema 
seetõttu selle vastu, et Euroopasse jõuaksid 
saatjata alaealised, keda inimsmugeldajad 
ära kasutavad, ja tegema tagasipöördujate 
tagasivõtmiseks koostööd;

_________________ _________________
4 62 % Sahara-taguse Aafrika elanikest on 
alla 25-aastased (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 62 % Sahara-taguse Aafrika elanikest on 
alla 25-aastased (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. fr

Muudatusettepanek 72
Assita Kanko

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunneb heameelt selle üle, et 
Aafrika majandus on pidevalt kasvanud; 
tunneb heameelt selle üle, et Aafrika 
majandus on pidevalt kasvanud; kutsub 
seetõttu ALi üles tegema kõik endast 
oleneva, et tagada inimväärne tulevik oma 
noortele, kes on Aafrika arengu peamine 
tõukejõud4, ning võitlema seetõttu selle 
vastu, et Euroopasse jõuaksid saatjata 
alaealised, ja tegema tagasipöördujate 
tagasivõtmiseks koostööd;

5. tunneb heameelt selle üle, et 
Aafrika majandus on pidevalt kasvanud; 
tunneb heameelt selle üle, et Aafrika 
majandus on pidevalt kasvanud; kutsub 
seetõttu ALi üles tegema kõik endast 
oleneva, et tagada inimväärne tulevik oma 
noortele, kes on Aafrika arengu peamine 
tõukejõud4, ning võitlema seetõttu selle 
vastu, et Euroopasse jõuaksid saatjata 
alaealised ja ebaseaduslikud rändajad, ja 
tegema tagasipöördujate tagasivõtmiseks 
koostööd;

_________________ _________________
4 62 % Sahara-taguse Aafrika elanikest on 
alla 25-aastased (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 62 % Sahara-taguse Aafrika elanikest on 
alla 25-aastased (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en
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Muudatusettepanek 73
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. nõuab, et loobutaks järgmisesse 
varjupaiga- ja rändepakti lisatavast 
kohustusliku solidaarsuse ideest seoses 
rändajate vastuvõtu ja 
ümberpaigutamisega liikmesriikides ning 
et sellesse hõlmataks massilise 
seadustamise põhimõtte keelamine 
liikmesriikides;

Or. fr

Muudatusettepanek 74
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. rõhutab kodanikuühiskonna 
keskset rolli kogu maailmas demokraatia 
toetamisel ja poliitilise dialoogi 
tugevdamisel; rõhutab vajadust 
suurendada kodanikuühiskonna 
organisatsioonide – sealhulgas 
valitsusväliste organisatsioonide – 
osalemist ELi Aafrika-strateegia 
protsessis;

Or. en

Muudatusettepanek 75
Dragoş Tudorache

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. rõhutab, kui oluline on välja 
töötada kindel poliitika, mis tagaks kõigile 
lastele võrdse juurdepääsu kvaliteetsele 
haridusele ja kaasavatele oskuste 
õppimise programmidele, ning luua 
valdkonnaülesed võimalused sotsiaalse 
arengu ja majanduskasvu edendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. kutsub ELi üles osutama otsest ja 
kaudset abi rändajatele ja põgenikele 
lähedal kodudele, kust nad põgenesid, 
kuid suurendama ka oma kohustusi kõige 
haavatavamate inimeste 
ümberasustamiseks ELis;

Or. en

Muudatusettepanek 77
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5b. peab kahetsusväärseks, et paljud 
majanduslikel põhjustel rändajad 
taotlevad ELis varjupaika alternatiivsete 
kanalite puudumise tõttu; kutsub ELi üles 
arendama välja rohkem seadusliku rände 
kanaleid, et hõlbustada liikuvust ja 
kergendada varjupaigasüsteemi 
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ülekoormust; on seisukohal, et avatum 
viisapoliitika on kestlikum lähenemisviis 
töörände lihtsustamiseks; rõhutab 
Euroopa ja Aafrika ettevõtjate, eriti 
VKEde vahelise majanduspartnerluse 
olulisust mõlema mandri majanduslike 
võimaluste suurendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Dragoş Tudorache

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5b. kiidab heaks Aafrika juhtide 
jõupingutused õigusaktide väljatöötamise 
ja edendamise nimel, et võidelda 
seksuaalse ja koduvägivalla, seksuaalse 
ahistamise, lapsega sõlmitud abielude, 
abielusisese vägistamise ning mis tahes 
muu väärkohtlemise vastu, ja rõhutab 
vajadust edasise koostöö järele;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5b. kutsub ELi ja liikmesriike üles 
seadma Aafrika riikidele makstava abi 
tingimuseks tõhusate tagasivõtmise 
lepingute sõlmimine kõigi ELis viibivate 
ja tagasipöördumisele suunatavate 
ebaseaduslike sisserändajate kohta;

Or. fr
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Muudatusettepanek 80
Tineke Strik, Damian Boeselager

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. nõuab, et võetaks arvesse Euroopa 
ning selle kodanike julgeolekut ja huve.

6. tunnistab tihedat seost 
vastupanuvõime, julgeoleku, rahu ja 
valitsemise vahel ning rõhutab, kui 
oluline on keskenduda inimeste 
turvalisusele, tegeledes konfliktide 
algpõhjustega ning tagades, et ELi 
tegevus on konfliktitundlik ja põhineb 
kohalike elanike vajadustel ja algatustel, 
eriti kodanikuühiskonna algatustel rahu 
ja demokraatia saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Sira Rego

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. nõuab, et võetaks arvesse Euroopa 
ning selle kodanike julgeolekut ja huve.

6. nõuab, et võetaks arvesse Aafrika 
ja Euroopa mandrite ning nende kodanike 
julgeolekut; juhib tähelepanu vajadusele 
seada esmatähtsaks mõlema osapoole 
rahvatervise süsteemid, et tagada 
tervishoiuteenustele, sealhulgas 
ülemaailmse tervise alasele teadus- ja 
arendustegevusele, üldine juurdepääs.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau
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Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. nõuab, et võetaks arvesse Euroopa 
ning selle kodanike julgeolekut ja huve.

6. nõuab, et võetaks arvesse nii 
Aafrika kui ka Euroopa huve ja 
õiguspäraseid ootusi, sealhulgas 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
otsese osalemise kaudu ELi Aafrika-
strateegia protsessis.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. nõuab, et võetaks arvesse Euroopa 
ning selle kodanike julgeolekut ja huve.

6. nõuab, et võetaks arvesse Euroopa 
ning selle kodanike julgeolekut, Euroopa 
identiteeti ja huve.

Or. fr

Muudatusettepanek 84
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. nõuab, et võetaks arvesse Euroopa 
ning selle kodanike julgeolekut ja huve.

6. nõuab, et võetaks arvesse nii 
Euroopa kui ka Aafrika ning nende 
kodanike julgeolekut ja huve.

Or. en
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Muudatusettepanek 85
Assita Kanko

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a. rõhutab, et naiste ja tütarlaste 
mõjuvõimu suurendamine ning nende 
kaitsmine inimkaubanduse, vägivalla ja 
ärakasutamise eest peab olema meie 
Aafrika riikidega tehtava koostöö 
prioriteet; märgib, et sellele aitab kaasa 
naiste ja tütarlaste hariduse ja tervisega 
seotud parimate tavade vahetamine ja ELi 
konkreetsed algatused; toonitab, et naiste 
ja tütarlaste võrdsuse, põhiõiguste ja 
vabaduse tagamine on kuritegevuse vastu 
võitlemise ja Aafrika majanduse 
tugevdamise oluline osa.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a. nõuab ELi, liikmesriikide ja 
Aafrika riikide vahelise koostöö 
tõhustamist ning kontrollivahendite 
ulatuslikku tugevdamist välis- ja 
sisepiiridel, et peatada elanikkonna 
ümberasumine Euroopasse.

Or. fr


