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Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 2

(2) Euroopa Ülemkogu kinnitas 
Kopenhaagenis 12. ja 13. detsembril 2002 
toimunud istungil, et Euroopa Liidu 
laienemine kujutab endast olulist võimalust 
viia edasi suhteid naaberriikidega, tuginedes 
ühistele poliitilistele ja majanduslikele 
väärtustele, ning et liit on jätkuvalt kindel 
oma otsusele vältida uusi eraldusjooni 
Euroopas ja edendamaks stabiilsust ja
heaolu liidu uutes piirides ja neist 
väljaspool.

(2) Euroopa Ülemkogu kinnitas 
Kopenhaagenis 12. ja 13. detsembril 2002 
toimunud istungil, et Euroopa Liidu 
laienemine kujutab endast olulist võimalust 
viia edasi suhteid naaberriikidega, tuginedes 
ühistele poliitilistele ja majanduslikele 
väärtustele, ning et liit on jätkuvalt kindel 
oma otsusele vältida uusi eraldusjooni 
Euroopas ja edendamaks stabiilsust, heaolu 
ja säästvat arengut liidu uutes piirides ja 
neist väljaspool.

Or. en



PE 360.354v01-00 2/47 AM\575634ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Riitta Myller

Muudatusettepanek 15
Põhjendus 4

(4) Privilegeeritud suhe Euroopa Liidu ja 
selle naabrite vahel lähtub pühendumisest 
ühistele väärtustele, sealhulgas 
demokraatiale, õigusriigile, heale 
valitsemistavale ja inimõiguste austamisele 
ning turumajanduse, säästva arengu ja 
vaesuse vähendamise põhimõtetele.

(4) Privilegeeritud suhe Euroopa Liidu ja 
selle naabrite vahel lähtub pühendumisest 
ühistele väärtustele, sealhulgas 
demokraatiale, õigusriigile, heale 
valitsemistavale ja inimõiguste austamisele 
ning turumajanduse, säästva arengu, 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse
ja vaesuse vähendamise põhimõtetele.

Or. fi

Justification

Köyhyyden vähentämisen lisäksi taloudellisen ja sosiaalisen koheesion periaate on perustana 
unionin ja sen naapureiden välisille suhteille.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paavo Väyrynen

Muudatusettepanek 16
Põhjendus 5

(5) Ida-Euroopas ja Lõuna-Kaukaasias on 
lepingusuhete aluseks partnerlus- ja 
koostöölepingud. Vahemeremaades tagab 
Euroopa-Vahemere piirkonna partnerlus 
(“Barcelona protsess”) piirkondliku 
raamistiku koostööks, mida täiendab 
assotsiatsioonilepingute võrgustik.

5) Ida-Euroopas ja Lõuna-Kaukaasias on 
lepingusuhete aluseks partnerlus- ja 
koostöölepingud. Vahemeremaades tagab 
Euroopa-Vahemere piirkonna partnerlus 
(“Barcelona protsess”) piirkondliku 
raamistiku koostööks, mida täiendab 
assotsiatsioonilepingute võrgustik, samal 
ajal kui Põhjamõõtmega luuakse Euroopa 
Liidu ja tema põhjanaabrite 
koostööraamistik.

Or. en

Justification

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council. When developing the 
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European Neighbourhood Policy we should take fully into account all our Southern, Eastern 
and Northern Neighbours. Furthermore we should effectively utilise the economic resources 
of countries like Norway and Switzerland in co-financing of the ENP.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach

Muudatusettepanek 17
Põhjendus 6

(6) Euroopa naabruspoliitika kohaselt 
määratlevad Euroopa Liit ja partnerriigid 
üheskoos prioriteetide kogumi, mis 
kaasatakse ühiselt kokkulepitud 
tegevuskavade seeriasse, mis hõlmavad 
arvukaid eritegevuse võtmevaldkondi, 
sealhulgas poliitiline dialoog ja reform, 
kaubandus- ja majandusreform, õiglane 
sotsiaalmajanduslik areng, justiits- ja 
siseküsimused, energia, transport, 
infoühiskond, keskkond, teadustegevus ja 
innovatsioon ning inimestevahelised 
kontaktid. Nende prioriteetide suunas 
liikumine aitab kaasa partnerlus- ja 
koostöölepingute ning 
assotsiatsioonilepingute potentsiaali 
täielikule realiseerimisele.

(6) Euroopa naabruspoliitika kohaselt 
määratlevad Euroopa Liit ja partnerriigid 
üheskoos prioriteetide kogumi, mis 
kaasatakse ühiselt kokkulepitud 
tegevuskavade seeriasse, mis hõlmavad 
arvukaid eritegevuse võtmevaldkondi, 
sealhulgas poliitiline dialoog ja reform, 
kaubandus- ja majandusreform, õiglane 
sotsiaalmajanduslik areng, justiits- ja 
siseküsimused, energia, transport, 
infoühiskond, keskkond, teadustegevus ja 
innovatsioon, tsiviilühiskonna 
väljaarendamine ning inimestevahelised 
kontaktid. Nende prioriteetide suunas 
liikumine aitab kaasa partnerlus- ja 
koostöölepingute ning 
assotsiatsioonilepingute potentsiaali 
täielikule realiseerimisele.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach

Muudatusettepanek 18
Põhjendus 7

(7) Selleks, et toetada partnerriikide 
pühendumist ühistele väärtustele ja 
põhimõtetele ning nende püüdlusi 
tegevuskavade elluviimisel, peab komisjonil 
olema võimalus osutada neile riikidele abi ja 
toetada mitmesuguseid nende omavahelisi 
ning nende ja liikmesriikide vahelisi 
koostöövorme eesmärgiga kujundada ühise 
stabiilsuse, julgeoleku ja heaolu vöönd, mis 

(7) Selleks, et toetada partnerriikide 
pühendumist ühistele väärtustele ja 
põhimõtetele ning nende püüdlusi 
tegevuskavade elluviimisel, peab komisjonil 
olema võimalus osutada neile riikidele abi ja 
toetada mitmesuguseid nende omavahelisi 
ning nende ja liikmesriikide vahelisi 
koostöövorme eesmärgiga kujundada ühise 
stabiilsuse, julgeoleku ja heaolu vöönd, mis 



PE 360.354v01-00 4/47 AM\575634ET.doc
Freelance-tõlge

ET

hõlmab olulisel määral majanduskoostööd ja 
poliitilist integratsiooni.

hõlmab olulisel määral majandus- ja 
tsiviilühiskonna koostööd, säästvat arengut
ja poliitilist integratsiooni.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paavo Väyrynen

Muudatusettepanek 19
Põhjendus 9

(9) Euroopa Liit ja Venemaa on otsustanud 
arendada oma konkreetset strateegilist 
partnerlust nelja ühisruumi loomise teel ning 
ühenduse abi kasutatakse selle partnerluse 
arendamiseks ja piiriülese koostöö 
edendamiseks Venemaa ja selle Euroopa 
Liitu kuuluvate naabrite vahelisel piiril.

(9) Euroopa Liit ja Venemaa on otsustanud 
arendada oma konkreetset strateegilist 
partnerlust nelja ühisruumi loomise teel ning 
ühenduse abi kasutatakse selle partnerluse 
arendamiseks ja piiriülese koostöö 
edendamiseks Venemaa ja selle Euroopa 
Liitu kuuluvate naabrite ja Norra vahel ning 
mitmepoolseks koostööks Läänemeremaade 
Nõukogu, Barentsi Euro-Arktika Nõukogu 
ja Arktika Nõukogu raamistikus.

Or. en

Justification

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council. When developing the 
European Neighbourhood Policy we should take fully into account all our Southern, Eastern 
and Northern Neighbours. Furthermore we should effectively utilise the economic resources 
of countries like Norway and Switzerland in co-financing of the ENP.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Riitta Myller

Muudatusettepanek 20
Põhjendus 9

(9) Euroopa Liit ja Venemaa on otsustanud 
arendada oma konkreetset strateegilist 
partnerlust nelja ühisruumi loomise teel ning 
ühenduse abi kasutatakse selle partnerluse 

(9) Euroopa Liit ja Venemaa on otsustanud 
arendada oma konkreetset strateegilist 
partnerlust nelja ühisruumi loomise teel ning 
ühenduse abi kasutatakse selle partnerluse 
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arendamiseks ja piiriülese koostöö 
edendamiseks Venemaa ja selle Euroopa 
Liitu kuuluvate naabrite vahelisel piiril.

arendamiseks ja piiriülese koostöö 
edendamiseks Venemaa ja selle Euroopa 
Liitu kuuluvate naabrite vahelisel piiril ning 
Põhjamõõtme eesmärkide rakendamiseks 
liidu ja selle põhjanaabrite vahelistes 
suhetes.

Or. fi

Justification

Pohjoinen ulottuvuus on tärkeä osatekijä unionin pohjoisten lähialueiden vakaan ja kestävän 
kehityksen luomisessa. Pohjoinen ulottuvuus on vakiinnuttanut asemansa Euroopan unionissa 
ja on yhä enemmän EU:n ja Venäjän välistä toimintaa

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paavo Väyrynen

Muudatusettepanek 21
Põhjendus 13

(13) Selleks, et aidata naaberriikidel oma 
eesmärke saavutada ning edendada koostööd 
nende ja liikmesriikide vahel, on soovitatav 
luua ühine poliitikal põhinev instrument, mis 
vahetab välja mitmed olemasolevad 
instrumendid, tagades ühtsuse ja lihtsustades 
abiprogrammide planeerimist ja haldamist.

(13) Selleks, et aidata naaberriikidel oma 
eesmärke saavutada ning edendada koostööd 
nende ja liikmesriikide vahel, on soovitatav 
luua ühine poliitikal põhinev instrument, mis 
vahetab välja mitmed olemasolevad 
instrumendid, tagades ühtsuse ja lihtsustades 
abiprogrammide planeerimist ja haldamist. 
Muid rahastajaid, eelkõige Euroopa 
Majanduspiirkonna liikmesriike ja Šveitsi, 
kutsutakse instrumendi abil rahastatud 
projektides osalema.

Or. en

Justification

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council. When developing the 
European Neighbourhood Policy we should take fully into account all our Southern, Eastern 
and Northern Neighbours. Furthermore we should effectively utilise the economic resources 
of countries like Norway and Switzerland in co-financing of the ENP.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 22
Põhjendus 14a (uus)

(14a) Selle instrumendi abil toetatakse ka 
väikseid projekte (mikroprojekte), mis 
edendavad inimeste (inimestevahelist tüüpi) 
piiriülest koostööd, mille haldamine 
usaldatakse otse piiriülestele 
koostööalgatustele.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 23
Põhjendus 18

(18) Kavandatud meetmete eesmärgiks on 
edendada tihedamat koostööd ja järkjärgulist 
majanduslikku integratsiooni Euroopa Liidu 
ja naaberriikide vahel. Kuna liikmesriigid ei 
saa piisavalt täita neid eesmärke, mis oma 
ulatuse tõttu on paremini saavutatavad 
ühenduse poolt, võib ühendus võtta 
meetmeid kooskõlas EÜ asutamislepingu 
artikli 5 lõikes 2 sätestatud 
subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
kaugemale sellest, mis on vajalik nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks.

(18) Kavandatud meetmete eesmärgiks on 
edendada tihedamat koostööd ja järkjärgulist 
majanduslikku integratsiooni Euroopa Liidu 
ja naaberriikide vahel. Kuna liikmesriigid ei 
saa piisavalt täita neid eesmärke, mis oma 
ulatuse tõttu on paremini saavutatavad 
ühenduse poolt, võib ühendus võtta 
meetmeid kooskõlas EÜ asutamislepingu 
artikli 5 lõikes 2 sätestatud 
subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
kaugemale sellest, mis on vajalik nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks.

Or. en

Justification

As it stands in Article 5 (3) of the EC Treaty.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Paavo Väyrynen

Muudatusettepanek 24
Artikli 1 lõige 1

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse 
naabruse ja partnerluse instrument abi 
(edaspidi “ühenduse abi”) osutamiseks 
heaolu ja heanaaberlikkuse piirkonna 
loomiseks, mis hõlmab Euroopa Liitu ja 1. 
lisas loetletud riike (edaspidi 
“partnerriigid”).

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse 
naabruse ja partnerluse instrument abi 
(edaspidi “ühenduse abi”) osutamiseks 
heaolu ja heanaaberlikkuse piirkonna 
loomiseks, mis hõlmab Euroopa Liitu ja 1. 
lisas loetletud riike (edaspidi “partnerriigid”) 
ning Euroopa Majanduspiirkonna 
liikmesriike (edaspidi “EMP-partnerid”).

Or. en

Justification

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council. When developing the 
European Neighbourhood Policy we should take fully into account all our Southern, Eastern 
and Northern Neighbours. Furthermore we should effectively utilise the economic resources 
of countries like Norway and Switzerland in co-financing of the ENP.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach

Muudatusettepanek 25
Artikli 1 lõige 1

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse 
naabruse ja partnerluse instrument abi 
(edaspidi “ühenduse abi”) osutamiseks 
heaolu ja heanaaberlikkuse piirkonna 
loomiseks, mis hõlmab Euroopa Liitu ja 1. 
lisas loetletud riike (edaspidi 
“partnerriigid”).

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse 
naabruse ja partnerluse instrument abi 
(edaspidi “ühenduse abi”) osutamiseks 
heaolu ja heanaaberlikkuse piirkonna 
säästvaks loomiseks, mis hõlmab Euroopa 
Liitu ja 1. lisas loetletud riike (edaspidi 
“partnerriigid”).

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Paavo Väyrynen

Muudatusettepanek 26
Artikli 1 lõige 2

(2) Ühenduse abi kasutatakse partnerriikide 
hüvanguks. Ühenduse abi võib kasutada 
liikmesriikide ja partnerriikide ühishuvides 
eesmärgiga edendada piiriülest ja 
piirkondadevahelist koostööd vastavalt 
artiklile 6.

(2) Ühenduse abi kasutatakse partnerriikide 
hüvanguks (välja jäetud), kuid seda võib 
kasutada ka partnerriikide, liikmesriikide ja 
(välja jäetud) EMP-partnerite ühishuvides 
eesmärgiga edendada piiriülest ja 
piirkondadevahelist koostööd vastavalt 
artiklile 6.

Or. en

Justification

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council. When developing the 
European Neighbourhood Policy we should take fully into account all our Southern, Eastern 
and Northern Neighbours. Furthermore we should effectively utilise the economic resources 
of countries like Norway and Switzerland in co-financing of the ENP.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 27
Artikli 1 lõige 2

(2) Ühenduse abi kasutatakse partnerriikide 
hüvanguks. Ühenduse abi võib kasutada 
liikmesriikide ja partnerriikide ühishuvides 
eesmärgiga edendada piiriülest ja
piirkondadevahelist koostööd vastavalt 
artiklile 6.

(2) Ühenduse abi kasutatakse partnerriikide 
hüvanguks. Ühenduse abi võib kasutada 
liikmesriikide ja partnerriikide ühishuvides 
eesmärgiga edendada piiriülest, 
piirkondadevahelist ja inimestevahelist 
koostööd vastavalt artiklile 6.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach

Muudatusettepanek 28
Artikli 2 lõige 1
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(1) Ühenduse abi naabruse ja partnerluse 
instrumendi raames edendab tihedamat 
koostööd ja järkjärgulist majanduslikku 
integratsiooni Euroopa Liidu ja 
partnerriikide vahel ning eelkõige 
partnerlus- ja koostöölepingute, 
assotsiatsioonilepingute või muude 
olemasolevate ja tulevaste lepingute 
rakendamist.

(1) Ühenduse abi naabruse ja partnerluse 
instrumendi raames edendab tihedamat 
koostööd ja järkjärgulist majanduslikku, 
sotsiaalset ja keskkonnaalast integratsiooni 
Euroopa Liidu ja partnerriikide vahel ning 
eelkõige partnerlus- ja koostöölepingute, 
assotsiatsioonilepingute või muude 
olemasolevate ja tulevaste lepingute 
rakendamist.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 29
Artikli 2 lõike 2 punkt c

(c) assotsiatsioonilepingutes, partnerlus- ja 
koostöölepingus ning teistes tulevastes 
võrreldavates lepingutes käsitletud poliitika 
väljatöötamise ja tõhusa rakendamise eest 
vastutavate riiklike institutsioonide ja 
asutuste tugevdamine;

(c) assotsiatsioonilepingutes, partnerlus- ja 
koostöölepingus või teistes olemasolevates 
ning tulevastes lepingutes käsitletud poliitika 
väljatöötamise ja tõhusa rakendamise eest 
vastutavate riiklike institutsioonide ja 
asutuste tugevdamine;

Or. en

Justification

In accordance with Articles 2 (1) and 3 of the present proposal.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Riitta Myller

Muudatusettepanek 30
Artikli 2 lõike 2 punkt e

(e) keskkonnakaitse ja loodusvarade hea 
haldamise edendamine;

(e) keskkonnakaitse ja loodusvarade, näiteks 
magevee ja taastuvate energiaallikate hea 
haldamise edendamine;

Or. fi

Justification

Pyritään löytämään puuttuva lenkki. Ympäristönsuojelun edistäminen edellyttää sekä 
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luonnonvarojen että uusiutuvien energiavarojen hoitamisen käsittelemistä yhdessä.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Riitta Myller

Muudatusettepanek 31
Artikli 2 lõike 2 punkt f a (uus)

(f a) selliste kohalike ja piirkondlike 
jõupingutuste toetamine, mille eesmärk on 
likvideerida piirkondlik tasakaalustamatus 
ja parandada potentsiaalset 
arengusuutlikkust;

Or. fi

Justification

Tämä puuttuva tavoite on tärkeä, jotta tuensaajamailla olisi paremmat mahdollisuudet selvitä 
alueellisesta eriarvoisuudesta ja hoitaa alueelliseen eriarvoisuuteen vaikuttavat syyt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 32
Artikli 2 lõike 2 punkt g

g) poliitika toetamine, edendamaks 
sotsiaalset arengut ja soolist 
võrdõiguslikkust, tööhõivet ja sotsiaalset 
kaitset, sealhulgas sotsiaalset dialoogi, ning 
ametiühingu õiguste ja põhiliste töönormide 
austamist;

g) poliitika toetamine, edendamaks 
sotsiaalset arengut ja soolist 
võrdõiguslikkust, tööhõivet ja sotsiaalset 
kaitset, sealhulgas sotsiaalset dialoogi, ning 
ametiühingu õiguste ja põhiliste töönormide 
austamist kooskõlas Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni standarditega.

Or. en

Justification

The proposed Muudatusettepanek intends to establish a general framework for the type of 
labour standards applicable that should be accepted by the different parts, in order to avoid 
the so-called “social dumping”.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Riitta Myller

Muudatusettepanek 33
Artikli 2 lõike 2 punkt i a (uus)

(i a) hea valitsemistava, haldusliku 
läbipaistvuse ja õigusriigi propageerimine 
ning võitlemine korruptsiooniga;

Or. fi

Justification

Ei kaipaa perusteluja.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Olbrycht

Muudatusettepanek 34
Artikli 2 lõike 2 punkt k

(k) turumajanduse arengu edendamine, 
sealhulgas meetmed erasektori toetamiseks, 
investeeringute soodustamiseks ja 
ülemaailmse kaubanduse edendamiseks;

(k) turumajanduse arengu edendamine, 
sealhulgas meetmed erasektori toetamiseks 
ning väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete arendamiseks, investeeringute 
soodustamiseks ja ülemaailmse kaubanduse 
edendamiseks;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 35
Artikli 2 lõike 2 punkt k

(k) turumajanduse arengu edendamine, 
sealhulgas meetmed erasektori toetamiseks, 
investeeringute soodustamiseks ja 
ülemaailmse kaubanduse edendamiseks;

(k) turumajanduse arengu edendamine, 
sealhulgas meetmed erasektori toetamiseks, 
investeeringute soodustamiseks ja 
ülemaailmse ja säästva kaubanduse 
edendamiseks;

Or. en
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Justification

In line with World Trade Organization’s Doha Development Agenda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach

Muudatusettepanek 36
Artikli 2 lõike 2 punkt k

(k) turumajanduse arengu edendamine, 
sealhulgas meetmed erasektori toetamiseks, 
investeeringute soodustamiseks ja 
ülemaailmse kaubanduse edendamiseks;

(k) sotsiaalse turumajanduse arengu 
edendamine, sealhulgas meetmed erasektori 
toetamiseks, investeeringute soodustamiseks 
ja ülemaailmse kaubanduse edendamiseks;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach

Muudatusettepanek 37
Artikli 2 lõike 2 punkt l

(l) koostöö edendamine energia-, 
telekommunikatsiooni- ja transpordisektoris, 
sealhulgas seoses vastastikuse sidumisega, 
võrkude ja nende talitlusega, rahvusvaheliste 
transpordi- ja energeetikaoperatsioonide 
julgeoleku ja ohutusega, taastuvate 
energiaallikatega, energiatõhususe ja puhta
transpordiga;

(l) koostöö edendamine energia-, 
telekommunikatsiooni- ja transpordisektoris, 
sealhulgas seoses vastastikuse sidumisega, 
võrkude ja nende talitlusega, rahvusvaheliste 
transpordi- ja energeetikaoperatsioonide 
julgeoleku ja ohutusega, taastuvate 
energiaallikatega, energiatõhususe ja säästva
transpordiga;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Riitta Myller

Muudatusettepanek 38
Artikli 2 lõike 2 punkt o

(o) koostöö edendamine justiits- ja 
siseküsimustes, sealhulgas sellistes 
küsimustes nagu: asüül ja migratsioon ning 
terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse, 
sealhulgas nende rahastamise, rahapesu ja 
maksupettuste, ennetamine ja nende vastu 

(o) koostöö edendamine justiits- ja 
siseküsimustes, sealhulgas sellistes 
küsimustes nagu: asüül ja migratsioon, 
inimkaubandus ning terrorismi ja 
organiseeritud kuritegevuse, sealhulgas 
nende rahastamise, rahapesu ja 
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võitlemine; maksupettuste, ennetamine ja nende vastu 
võitlemine;

Or. fi

Justification

Ihmiskauppa on kasvava ihmisoikeudellinen haaste, joka edellyttää laaja-alaisia toimia 
monilla eri hallinnon aloilla ja tasoilla.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach

Muudatusettepanek 39
Artikli 2 lõike 2 punkt s

(s) kultuuridevahelise teineteisemõistmise, 
inimestevaheliste kontaktide, 
tsiviilühiskondadevahelise koostöö ja
noortevahetuse edendamine;

(s) kultuuridevahelise teineteisemõistmise, 
inimestevaheliste kontaktide, 
tsiviilühiskondadevahelise koostöö, noorte-
ja kultuurikoostöö vahetuse edendamine;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 40
Artikli 2 lõike 2 punkt s a (uus)

(s a) selliste piiratud vahenditega 
mikroprojektide toetamine, mis edendavad 
inimeste (inimestevahelist tüüpi) piiriülest 
koostööd ning kodanike, era- või 
vabatahtlike organisatsioonide ning 
asutuste ja institutsioonide vahelist 
suhtlemist, et arendada piiriülese koostöö 
aluseks olevaid suhteid piirialadel.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach

Muudatusettepanek 41
Artikli 2 lõike 2 punkt u a (uus)
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(u a) koostöö toetamine säästva 
linnaarengu valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 42
Artikli 2 lõike 2 punkt v

(v) piirkondliku koostöö ja integratsiooni 
edendamine;

(v) piirkondliku ja piirkonnasisese koostöö 
ja integratsiooni edendamine;

Or. en

Justification

In accordance with the crossborder and trans-regional cooperation as it's defined in Article 6 
of the present proposal.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach

Muudatusettepanek 43
Artikkel 3

(3) Partnerlus- ja koostöölepingud, 
assotsiatsioonilepingud ja muud 
olemasolevad või tulevased lepingud, 
millega kehtestatakse suhted 
partnerriikidega, ning asjaomased komisjoni 
teatised ja nõukogu järeldused, milles 
sätestatakse suunised Euroopa Liidu 
poliitika kohta seoses nimetatud riikidega, 
moodustavad üldise poliitilise raamistiku 
käesolevast määrusest tuleneva abi 
programmide planeerimiseks. Ühiselt 
kokkulepitud tegevuskavad või muud 
samaväärsed dokumendid on abiprioriteetide 
kehtestamisel peamiseks juhiseks.

(3) Partnerlus- ja koostöölepingud, 
assotsiatsioonilepingud ja muud 
olemasolevad või tulevased lepingud, 
millega kehtestatakse suhted 
partnerriikidega, ning asjaomased komisjoni 
teatised ja nõukogu järeldused, milles 
sätestatakse suunised Euroopa Liidu 
poliitika kohta seoses nimetatud riikidega, ja 
Euroopa Parlamendi aktid moodustavad 
üldise poliitilise raamistiku käesolevast 
määrusest tuleneva abi programmide 
planeerimiseks. Ühiselt kokkulepitud 
tegevuskavad või muud samaväärsed 
dokumendid on abiprioriteetide 
kehtestamisel peamiseks juhiseks.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach

Muudatusettepanek 44
Artikli 4 lõige 2

(2) Käesolevast määrusest tulenev ühenduse 
abi kehtestatakse tavaliselt komisjoni ja 
abisaajate partnerluses. Partnerlus hõlmab 
vajaduse korral riiklikke, piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi, majandus- ja 
sotsiaalpartnereid, tsiviilühiskonda ja teisi 
asjaomaseid asutusi.

(2) Käesolevast määrusest tulenev ühenduse 
abi kehtestatakse tavaliselt komisjoni ja 
abisaajate partnerluses. Partnerlus hõlmab 
vajaduse korral riiklikke, piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi, majandus- ja 
sotsiaalpartnereid, tsiviilühiskonda, 
sotsiaalse hõlvamise ja keskkonnaalaseid 
valitsusväliseid organisatsioone, meeste ja 
naiste võrdõiguslikkust propageerivaid 
partnereid ja teisi asjaomaseid asutusi.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 45
Artikli 4 lõige 2

(2) Käesolevast määrusest tulenev ühenduse 
abi kehtestatakse tavaliselt komisjoni ja 
abisaajate partnerluses. Partnerlus hõlmab 
vajaduse korral riiklikke, piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi, majandus- ja 
sotsiaalpartnereid, tsiviilühiskonda ja teisi 
asjaomaseid asutusi.

(2) Käesolevast määrusest tulenev ühenduse 
abi kehtestatakse tavaliselt komisjoni ja 
abisaajate partnerluses. Partnerlus hõlmab 
vajaduse korral riiklikke, piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi, majandus- ja 
sotsiaalpartnereid, tsiviilühiskonda ja teisi 
asjaomaseid asutusi, eesmärgiga tugevdada 
detsentraliseeritud haldamise 
mitmetasandilisi liike suurema tõhususe 
saavutamiseks.

Or. en

Justification

The use of decentralised multi-level types of governance could, in principle, contributr to a 
greater efficiency in the management of the programme.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach

Muudatusettepanek 46
Artikli 4 lõige 3

(3) Toetust saavad riigid seovad 
programmide ja projektide 
ettevalmistamisel, rakendamisel ja 
järelevalve teostamisel vajaduse korral
asjaomaseid partnereid, eelkõige 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil.

(3) Toetust saavad riigid seovad 
programmide ja projektide 
ettevalmistamisel, rakendamisel ja 
järelevalve teostamisel (välja jäetud)
asjaomaseid partnereid, eelkõige 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Olbrycht

Muudatusettepanek 47
Artikli 4 lõige 4a (uus)

(4 a) Tunnustades tsiviilühiskonna, 
demokratiseerimise, inimõiguste austamise 
propageerimise toetamise prioriteetsust, 
võib igati põhjendatud juhtudel anda 
ühenduse abi ilma toetust saavate riikide 
kaasfinantseerimiseta.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Riitta Myller

Muudatusettepanek 48
Artikli 5 lõige 2

(2) Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
käesoleva määruse alusel osutatava 
ühenduse abi ning ühenduse ja 
liikmesriikide poolt muude sisemiste ja 
väliste rahastamisinstrumentide kaudu ja 
Euroopa Investeerimispanga osutatava 
rahalise abi sidususe.

(2) Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
käesoleva määruse alusel osutatava 
ühenduse ja ühenduse 
finantseerimisasutuste, nagu näiteks 
Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa 
Investeerimisfondi, abi ning ühenduse ja 
liikmesriikide poolt muude sisemiste ja 
väliste rahastamisinstrumentide kaudu 
osutatava rahalise abi sidususe.

Or. fi
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Justification

Selkiytetään yhteisön laitosten asemaa ja annetaan Euroopan investointirahastolle osoittaa 
kyvykkyytensä, kun otetaan huomioon sen toimivaltuudet.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paavo Väyrynen

Muudatusettepanek 49
Artikli 6 lõike 1 punkt a

(a) ühte või mitut riiki hõlmavad 
programmid, mis reguleerivad ühele 
partnerriigile osutatavat abi või käsitlevad 
piirkondlikku ja piirkonnasisest koostööd 
kahe või enama partnerriigi vahel, milles 
liikmesriigid võivad osaleda;

(a) ühte või mitut riiki hõlmavad 
programmid, mis reguleerivad ühele 
partnerriigile osutatavat abi või käsitlevad 
piirkondlikku ja piirkonnasisest koostööd 
kahe või enama partnerriigi vahel, milles 
EMP-partneritest liikmesriigid võivad 
osaleda;

Or. en

Justification

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council. When developing the 
European Neighbourhood Policy we should take fully into account all our Southern, Eastern 
and Northern Neighbours. Furthermore we should effectively utilise the economic resources 
of countries like Norway and Switzerland in co-financing of the ENP.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 50
Artikli 6 lõike 1 punkt a

(a) ühte või mitut riiki hõlmavad 
programmid, mis reguleerivad ühele 
partnerriigile osutatavat abi või käsitlevad 
piirkondlikku ja piirkonnasisest koostööd 
kahe või enama partnerriigi vahel, milles 
liikmesriigid võivad osaleda;

(a) ühte või mitut riiki hõlmavad 
programmid, mis reguleerivad ühele 
partnerriigile osutatavat abi või käsitlevad 
piirkondlikku ja piirkonnasisest koostööd 
kahe või enama partnerriigi vahel, milles 
liikmesriigid ja EMP-partnerid võivad 
osaleda;
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Or. en

Justification

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as cooperation partners and co-donors. Particularly the Northern neighbours and partners, 
like Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 51
Artikli 6 lõike 1 punkt a

(a) ühte või mitut riiki hõlmavad 
programmid, mis reguleerivad ühele 
partnerriigile osutatavat abi või käsitlevad 
piirkondlikku ja piirkonnasisest koostööd 
kahe või enama partnerriigi vahel, milles 
liikmesriigid võivad osaleda;

(a) ühte või mitut riiki hõlmavad 
programmid, mis reguleerivad ühele 
partnerriigile osutatavat abi või käsitlevad 
piirkondlikku ja piirkonnasisest koostööd 
kahe või enama partnerriigi vahel, milles 
liikmesriigid või selle piirkonnad võivad 
osaleda;

Or. en

Justification

Taking into account the political and administrative organization of Member States and to be 
in coherence with the geographical eligibility for assistance under crossborder or 
transregional cooperation

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 52
Artikli 6 lõike 1 punkt b

(b) temaatilised programmid, mis käsitlevad 
ühte või mitut eriülesannet, mis ühendavad 
mitut partnerriiki ja mis võivad puudutada 
üht või mitut liikmesriiki;

(b) temaatilised programmid, mis käsitlevad 
ühte või mitut eriülesannet, mis ühendavad 
mitut partnerriiki ja mis võivad puudutada 
üht või mitut liikmesriiki küsimustes nagu 
inimõigused ja keskkond;

Or. en
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Justification

Thematic programmes are normally used to address invisible and recognisable way global 
challenge of particular importance, or, when this is considered appropriate the external 
projection of internal policies. This is particularly important since the simplification of the 
financial instrument means that instruments such as LIFE third countries will cease to exist 
under separate legal basis. It will be possible to associate Member States in thematic 
programmes through transregional cooperation. Environment and "people to people issues, 
including civil society development” are identified in the Communication of the Commission 
on the ENP Strategy Paper as part of the priorities for regional cooperation. Moreover, the 
possibility to create thematic programmes on these issues is mentioned in the Annex of the 
proposal (p.44), but needs also to be integrated in the text of the new Regulation so that it 
becomes mandatory.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 53
Artikli 6 lõike 1 punkt c

(c) piiriülese koostöö programmid, mis 
hõlmavad koostööd ühe või mitme 
liikmesriigi ja ühe või mitme partnerriigi 
vahel ning toimuvad piirkondades, mis 
külgnevad nende ühisosaga Euroopa 
Ühenduse välispiirist.

(c) piiriülese ja riikidevahelise koostöö 
programmid, mis hõlmavad koostööd ühe 
või mitme liikmesriigi, (välja jäetud) ühe 
või mitme partnerriigi ja ühe või mitme 
EMP-riigi vahel ning toimuvad 
piirkondades, mis külgnevad nende 
ühisosaga Euroopa Ühenduse välispiirist.

Or. en

Justification

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paavo Väyrynen

Muudatusettepanek 54
Artikli 6 lõike 1 punkt c

(c) piiriülese koostöö programmid, mis 
hõlmavad koostööd ühe või mitme 

(c) piiriülese koostöö programmid, mis 
hõlmavad koostööd ühe või mitme 
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liikmesriigi ja ühe või mitme partnerriigi 
vahel ning toimuvad piirkondades, mis 
külgnevad nende ühisosaga Euroopa 
Ühenduse välispiirist.

liikmesriigi ja ühe või mitme EMP-partneri 
ja partnerriigi vahel ning toimuvad 
piirkondades, mis külgnevad nende 
ühisosaga Euroopa Ühenduse välispiirist.

Or. en

Justification

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council. When developing the 
European Neighbourhood Policy we should take fully into account all our Southern, Eastern 
and Northern Neighbours. Furthermore we should effectively utilise the economic resources 
of countries like Norway and Switzerland in co-financing of the ENP.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 55
Artikli 6 lõike 1 punkt c

(c) piiriülese koostöö programmid, mis 
hõlmavad koostööd ühe või mitme 
liikmesriigi ja ühe või mitme partnerriigi 
vahel ning toimuvad piirkondades, mis 
külgnevad nende ühisosaga Euroopa 
Ühenduse välispiirist.

(c) piiriülese koostöö programmid, mis 
hõlmavad koostööd ühe või mitme 
liikmesriigi ja ühe või mitme partnerriigi 
vahel ning toimuvad piirkondades, mis on 
nende ühisosa lähedal Euroopa Ühenduse 
välispiirist.

Or. en

Justification

The proposed amendment aims at enabling further participation of other European Union 
regions that could be excluded, due to the strict nature of the definition presented by the 
European Commission. Otherwise, it’s in accordance with Recital nr. 11.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 56
Artikli 6 lõike 1 punkt c a (uus)

(c a) piiratud vahenditega mikroprojektid, 
mis edendavad inimeste (inimestevahelist 
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tüüpi) piiriülest koostööd ning kodanike, 
era- või vabatahtlike organisatsioonide 
ning selliste asutuste ja institutsioonide 
vahelist suhtlemist, mille haldamine 
usaldatakse otse riigiülestele 
koostööalgatustele.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 57
Artikli 6 lõige 2

(2) Ühenduse abi võib käesoleva määruse 
kohaselt osutada partnerriike ja liikmesriike 
hõlmavaks piirkondadevaheliseks koostööks 
temaatiliste programmide ja mitut riiki 
hõlmavate programmide raames, mis on 
suunatud piirkondlikule ja piirkonnasisesele 
koostööle.

(2) Ühenduse abi osutatakse käesoleva 
määruse kohaselt partnerriike ja liikmesriike 
hõlmavaks piirkondadevaheliseks koostööks 
temaatiliste programmide ja mitut riiki 
hõlmavate programmide raames, mis on 
suunatud piirkondlikule ja piirkonnasisesele 
koostööle niivõrd, kui see aitab kaasa 
ühenduse abi eesmärkide täitmisele.

Or. en

Justification

As it’s stated in Article 1 (2), Community assistance under the Neighbourhood and 
Partnership Instrument has «the purpose of promoting crossborder and trans-regional 
cooperation».

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Muudatusettepanek 58
Artikli 6 lõige 2 a (uus)

(2 a) ELi liikmesriikide abikõlblikud 
piirialad kaasatakse käesoleva määruse 
alusel loodud spetsiifilisse piiriülese 
koostöö programmi. Liikmesriigid võivad 
ka osaleda piirkondadevahelise koostöö 
kaudu temaatilistes ja/või mitut riiki 
hõlmavates programmides.
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Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 59
Artikli 6 lõige 2 a (uus)

2 a) ELi liikmesriikide abikõlblikud 
piirialad kaastakse käesoleva määruse 
alusel loodud piiriülese koostöö 
programmi. Eelkõige on võimalik 
liikmesriike riikidevahelise koostöö käigus 
liita temaatilistes ja/või mitut riiki 
hõlmavate programmide kaudu.

Or. en

Justification

It is important to underline that cross-border cooperation programmes cover the eligibility of 
border regions. It is important to emphasise a decentralised approach to the development of 
these programmes. Where programmes address regional and local issues, it is important that 
the EU regional and local authorities are fully involved in the development and 
implementation of the cross-border cooperation programmes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Constanze Angela Krehl

Muudatusettepanek 60
Artikli 7 lõige 1

(1) Ühte ja mitut riiki hõlmavate ning 
temaatiliste programmide 
strateegiadokumendid võetakse vastu artikli 
26 lõikes 2 nimetatud korras.
Strateegiadokumendid kajastavad poliitilist 
raamistikku ja tegevuskavasid, millele on 
viidatud artiklis 3. Strateegiadokumendid 
kehtestatakse ajavahemikuks, mis vastab 
poliitilises raamistikus paikapandud 
prioriteetidele, ning need sisaldavad 
mitmeaastaseid näidisprogramme, 
sealhulgas soovituslikke mitmeaastaseid 
rahaeraldisi. Need vaadatakse vastavalt 
vajadusele läbi ja neid võib parandada artikli 

1) Ühte ja mitut riiki hõlmavate ning 
temaatiliste programmide 
strateegiadokumendid võetakse vastu artikli 
26 lõikes 2 nimetatud korras.
Strateegiadokumendid kajastavad poliitilist 
raamistikku ja tegevuskavasid, millele on 
viidatud artiklis 3. Strateegiadokumendid 
kehtestatakse ajavahemikuks, mis vastab 
poliitilises raamistikus paikapandud 
prioriteetidele, ning need sisaldavad 
mitmeaastaseid näidisprogramme, 
sealhulgas soovituslikke mitmeaastaseid 
rahaeraldisi. Need vaadatakse vastavalt 
vajadusele läbi ja neid võib parandada artikli 
26 lõikes 2 nimetatud korras.
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26 lõikes 2 nimetatud korras. Mikroprojekte, mille rahalised vahendid ei 
ületa 5000 eurot, võib käsitleda 
lihtsustatud, detsentraliseeritud menetluse 
korras.

Or. de

Justification

Eine Anwendung der zentralen Verfahren bei Projekten bis 5.000 €, würde zu 
verhältnismäßig sehr hohen Verwaltungskosten innerhalb des Projekts führen. Zum anderen 
stellen gerade diese Mikroprojekte eine gute Möglichkeit für kleine und regionale Vereine 
und Verbände dar, sich an europäischen Entwicklungen und Projekten zu beteiligen. Sie 
müssen schnell und unbürokratisch auf das neue Nachbarschafts- und 
Partnerschaftsinstrument zugreifen können.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 61
Artikli 7 lõige 1

(1) Ühte ja mitut riiki hõlmavate ning 
temaatiliste programmide 
strateegiadokumendid võetakse vastu artikli 
26 lõikes 2 nimetatud korras.
Strateegiadokumendid kajastavad poliitilist 
raamistikku ja tegevuskavasid, millele on 
viidatud artiklis 3. Tagatakse mitteriiklike 
osaliste tulemuslik osalemine nende 
strateegiadokumentide kehtestamisel.
Strateegiadokumendid kehtestatakse 
ajavahemikuks, mis vastab poliitilises 
raamistikus paikapandud prioriteetidele, 
ning need sisaldavad mitmeaastaseid 
näidisprogramme, sealhulgas soovituslikke 
mitmeaastaseid rahaeraldisi. Need 
vaadatakse vastavalt vajadusele läbi ja neid 
võib parandada artikli 26 lõikes 2 nimetatud 
korras.

(1) Ühte ja mitut riiki hõlmavate ning 
temaatiliste programmide 
strateegiadokumendid võetakse vastu artikli 
26 lõikes 2 nimetatud korras.
Strateegiadokumendid kajastavad poliitilist 
raamistikku ja tegevuskavasid, millele on 
viidatud artiklis 3. Tagatakse mitteriiklike 
osaliste tulemuslik osalemine nende 
strateegiadokumentide väljatöötamisel, 
eelkõige piirkondlikul/kohalikul tasandil.
Strateegiadokumendid kehtestatakse 
ajavahemikuks, mis vastab poliitilises 
raamistikus paikapandud prioriteetidele, 
ning need sisaldavad mitmeaastaseid 
näidisprogramme, sealhulgas soovituslikke 
mitmeaastaseid rahaeraldisi. Need 
vaadatakse vastavalt vajadusele läbi ja neid 
võib parandada artikli 26 lõikes 2 nimetatud 
korras.

Or. en
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Justification

In Cross Border cooperation is above all the involvement of the regional and local partners 
secured. Besides the participation of the social partner and other non-state actors should be 
supported when possible.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Olbrycht

Muudatusettepanek 62
Artikli 7 lõige 2

(2) Ühte või mitut riiki hõlmavate 
programmide kehtestamisel määrab 
komisjon kindlaks iga programmi jaoks 
tehtavad eraldised, võttes arvesse asjaomase 
riigi või piirkonna eripära ja vajadusi, liidu 
partnerluse ambitsioonikust seoses antud 
riigiga, haldussuutlikkust ja potentsiaali 
vahendite rakendamiseks.

(2) Ühte või mitut riiki hõlmavate 
programmide kehtestamisel määrab 
komisjon objektiivseid kriteeriume 
kasutades kindlaks iga programmi jaoks 
tehtavad eraldised, võttes arvesse asjaomase 
riigi või piirkonna eripära ja vajadusi, liidu 
partnerluse ambitsioonikust seoses antud 
riigiga, edu kokkulepitud eesmärkide, 
eelkõige Euroopa naabruspoliitika ja 
kokkulepitud tegevuskava eesmärkide
rakendamisel seoses demokraatliku ja 
majandusreformi läbiviimise 
tulemuslikkusega ning haldussuutlikkust ja 
potentsiaali vahendite rakendamiseks.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vladimír Železný

Muudatusettepanek 63
Artikli 7 lõige 3

(3) Üksnes piiriülese koostöö eesmärgil, et 
kehtestada artikli 9 lõikes 1 nimetatud 
ühisprogrammide nimekiri, soovituslikud 
mitmeaastased eraldised ja igas programmis 
osaleda võivad territoriaalsed üksused, 
võetakse artikli 26 lõikes 2 osutatud korras 
vastu üks või vajaduse korral mitu 
konkreetset strateegiadokumenti.
Kõnealused spetsiifilised 
strateegiadokumendid hõlmavad 
põhimõtteliselt seitsmeaastast perioodi 1. 

(3) Üksnes piiriülese koostöö eesmärgil, et 
kehtestada artikli 9 lõikes 1 nimetatud 
ühisprogrammide nimekiri, soovituslikud 
mitmeaastased eraldised ning igas 
programmis osaleda võivad ELi 
liikmesriigid ja võimalikud kandidaatriigid 
ja nendevahelised piirialad, võetakse artikli 
26 lõikes 2 osutatud korras vastu üks või 
vajaduse korral mitu konkreetset 
strateegiadokumenti ja need ei tohiks 
tekitada lisabürokraatiat. Kõnealused 
spetsiifilised strateegiadokumendid 
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jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013. hõlmavad põhimõtteliselt seitsmeaastast 
perioodi 1. jaanuarist 2007 kuni 31. 
detsembrini 2013.

Or. en

Justification

It is necessary to state clearly which territorial units will be eligible to participate in any 
programme financed under ENPI

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 64
Artikli 7 lõige 3

(3) Üksnes piiriülese koostöö eesmärgil, et 
kehtestada artikli 9 lõikes 1 nimetatud 
ühisprogrammide nimekiri, soovituslikud 
mitmeaastased eraldised ja igas programmis 
osaleda võivad territoriaalsed üksused, 
võetakse artikli 26 lõikes 2 osutatud korras 
vastu üks või vajaduse korral mitu 
konkreetset strateegiadokumenti.
Kõnealused spetsiifilised
strateegiadokumendid hõlmavad 
põhimõtteliselt seitsmeaastast perioodi 1. 
jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013.

(3) Üksnes piiriülese koostöö eesmärgil, et 
kehtestada artikli 9 lõikes 1 nimetatud 
ühisprogrammide nimekiri, soovituslikud 
mitmeaastased eraldised, igas programmis 
osaleda võivad riigid, ELi piirialad ja 
kandidaatriikide partnerid, võetakse artikli 
26 lõikes 2 osutatud korras vastu üks või 
vajaduse korral mitu strateegiadokumenti. 
Kõnealust strateegiadokumenti (kõnealuseid 
strateegiadokumente) laiendatakse, võttes 
arvesse artiklites 4 ja 5 sätestatud 
põhimõtteid ja eeskirju, ja need hõlmavad 
põhimõtteliselt seitsmeaastast perioodi 1. 
jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013.

Or. en

Justification

It should be made clear which territorial units are eligible for participating in the 
programmes. The strategy papers should not generate any additional bureaucracy in order to 
safeguard possibilities for realisation. Besides the reference to better coordination and 
harmonisation of procedures in the provisions of the regulation, no reference is made to the 
administrative procedures a partner has to accomplish.



PE 360.354v01-00 26/47 AM\575634ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Riitta Myller

Muudatusettepanek 65
Artikli 7 lõige 3 a (uus)

(3 a) Komisjon määrab kindlaks vahendite 
eraldamise piirialade 
koostööprogrammidele abikõlblike 
piirkondade rahvaarvu ja muude koostöö 
intensiivsust mõjutavate tegurite alusel, 
näiteks piiriala erijooned, haldussuutlikkus 
ning abi vastuvõtmise suutlikkus.

Or. fi

Justification

Raja-alueyhteistyöohjelmiin myönnettävät määrärahojen jakoperusteet tulee määritellä 
asetustekstissä. Väestömäärä on objektiivinen ja oikeudenmukainen kriteeri, minkä lisäksi on 
tärkeää huomioida erilaiset epävarmuustekijät.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 66
Artikli 7 lõige 4

(4) Euroopa Regionaalarengu Fond aitab 
kaasa käesoleva määruse sätete alusel 
loodud ja rakendatud piiriülese koostöö 
programmidele.

(4) Euroopa Regionaalarengu Fond aitab 
kaasa käesoleva määruse sätete alusel 
loodud ja rakendatud piiriülese koostöö 
programmidele, tagades ELi piirkondlike ja 
kohalike asutuste kaasamise temaatilistesse 
programmidesse ja mitmeaastastesse 
programmidesse.

Or. en

Justification

If EU regional and local authorities are to utilise this programme to undertake trans-regional 
co-operation initiatives, in addition to cross-border initiatives, with their counterparts in the 
European neighbourhood, funds will be needed to be made available from the ERDF.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 67
III jaotis

Piiriülene koostöö Piiriülene ja piirkondadevaheline koostöö

Or. en

Justification

A reference to NUTS II level regions justifies a fully covered title extended with transnational 
cooperation. The Commission has to clarify under which form of cooperation it belongs.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 68
Artikli 8 lõige 1

(1) Artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud 
piiriülese koostöö programmid võivad 
hõlmata kõiki maismaapiire ja kõiki 
merevööndeid, mis piirnevad ühise 
merebasseiniga. Käesoleva jaotise alusel on 
kõlblikud saama abi järgmised territoriaalsed 
üksused:

(1) Artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud 
piiriülese koostöö programmid võivad 
hõlmata kõiki maismaa- ja merepiire. 
Käesoleva artikli alusel on kõlblikud saama 
abi järgmised territoriaalsed üksused:

Or. en

Justification

For the purpose of clarification and the aims of cross-border cooperation as laid down in this 
regulation a single reference to maritime borders has the preference, besides the provisions 
are covered by an article and not a title.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 69
Artikli 8 lõike 1 punkt b

(b) kõik territoriaalüksused, mis vastavad 
NUTS III tasandile või samaväärsed piki 
olulise tähtsusega mereteid.

(b) kõik territoriaalüksused, mis vastavad 
NUTS III tasandile või samaväärsed piki 
alla 150 kilomeetriseid mereteid.
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Or. en

Justification

It is important to tally the provisions of this regulation with the general regulation on the 
ERDF, ESF and the CF in which a martime borderlimit is set up to 150 KM. It is likely that 
the maritime co-operation under the neighbourhood instrument is passing by this provision.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 70
Artikli 8 lõike 1 punkt c

(c) kõik rannikul asetsevad 
territoriaalüksused, mis vastavad NUTS II 
tasandile või samaväärsed, mis piirnevad 
liikmesriikide ja partnerriikide ühise 
merebasseiniga.

välja jäetud

Or. en

Justification

For the purpose of clarification it is necessary to make a reference to transnational 
cooperation programmes; the paragraph as such does not make clear by which type of 
cooperation NUTS II level regions are covered.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Olbrycht

Muudatusettepanek 71
Artikli 8 lõike 1 punkt c

(c) kõik rannikul asetsevad 
territoriaalüksused, mis vastavad NUTS II
tasandile või samaväärsed, mis piirnevad 
liikmesriikide ja partnerriikide ühise 
merebasseiniga.

(c) kõik rannikul asetsevad 
territoriaalüksused, mis vastavad NUTS III
tasandile või samaväärsed, mis piirnevad 
liikmesriikide ja partnerriikide ühise 
merebasseiniga.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach

Muudatusettepanek 72
Artikli 8 lõige 2

(2) Erijuhtumitel võib abikõlblikkust 
laiendada territoriaalüksustele, mis piirnevad 
lõikes 1 osutatud territoriaalüksustega.

(2) Erijuhtumitel võib abikõlblikkust 
laiendada territoriaalüksustele, mis piirnevad 
lõikes 1 osutatud territoriaalüksustega, kui 
selline laiendamine on vajalik arenguga 
toimetulekuks antud piirkonnas.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 73
Artikli 8 lõige 2 a (uus)

2 a) Artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud 
piiriülese koostöö programmid võivad 
hõlmata kõiki merevööndeid, mis piirnevad 
ühise merebasseiniga. Kõik rannikul 
asetsevad territoriaalüksused, mis vastavad 
NUTS II tasandile või samaväärsed, mis 
piirnevad liikmesriikide ja partnerriikide 
ühise merebasseiniga, on käesoleva artikli 
alusel abikõlblikud.

Or. en

Justification

NUTS II coastal regions do not fall under cross- border cooperation. It is therefore necessary 
to set up a seperate paragraph referring to the specific characteristics of interregional 
cooperation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Muudatusettepanek 74
Artikli 8 lõige 3 a (uus)

(3 a) NUTS II taseme rannikupiirkondade 
koostöö hindamiseks tuleks välja töötada 
kohased instrumendid; need tuleks 
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kohendada konkreetsete 
programmiliikidega.

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 75
Artikli 8 lõige 3 a (uus)

(3 a) NUTS II taseme rannikupiirkondade 
jaoks tuleks merebasseini programmide 
raames välja töötada kohased 
instrumendid; see peaks olema kooskõlas 
programmi konkreetse liigiga: 
riikidevahelised programmid ja piiriülesed 
programmid.

Or. en

Justification

For the purpose of clarification it should be made clear to which category involving NUTS II 
coastal regions belong: cross-border programmes or interregional programmes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 76
Artikli 9 lõige 2

(2) Maismaapiiride ja mereteede 
ühisprogrammid kehtestatakse iga piiri kohta 
eraldi ning need hõlmavad abikõlblikke 
territoriaalüksusi, mis kuuluvad ühele või 
mitmele liikmesriigile ja ühele või mitmele 
partnerriigile. Rannikualade 
ühisprogrammid on mitmepoolsed ja 
hõlmavad abikõlblikke territoriaalüksusi, 
mis piirnevad ühise merebasseiniga, mis 
kuulub mitmele osalejariigile, sealhulgas 
vähemalt ühele liikmesriigile ja ühele 
partnerriigile.

(2) Maismaapiiride ja mereteede 
ühismeetmeprogrammid kehtestatakse iga 
piiri kohta eraldi ning need hõlmavad 
abikõlblikke territoriaalüksusi, mis kuuluvad 
ühele või mitmele liikmesriigile ja ühele või 
mitmele partnerriigile. NUTS II taseme 
valdkondadele vastavad rannikualade 
ühismeetmeprogrammid on mitmepoolsed 
ja hõlmavad abikõlblikke territoriaalüksusi, 
mis piirnevad ühise merebasseiniga, mis 
kuulub mitmele osalejariigile, sealhulgas 
vähemalt ühele liikmesriigile ja ühele 
partnerriigile.
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Or. en

Justification

In the interests of standardising terminology, the term joint operational programmes should 
be used in preference of joint programmes as this tally better with the expression used in 
ERDF territorial cooperation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jamila Madeira

Muudatusettepanek 77
Artikli 9 lõige 2

(2) Maismaapiiride ja mereteede 
ühisprogrammid kehtestatakse iga piiri 
kohta eraldi ning need hõlmavad 
abikõlblikke territoriaalüksusi, mis kuuluvad 
ühele või mitmele liikmesriigile ja ühele või 
mitmele partnerriigile. Rannikualade 
ühisprogrammid on mitmepoolsed ja 
hõlmavad abikõlblikke territoriaalüksusi, 
mis piirnevad ühise merebasseiniga, mis 
kuulub mitmele osalejariigile, sealhulgas 
vähemalt ühele liikmesriigile ja ühele 
partnerriigile.

(2) Maismaa- ja mereteede 
meetmeprogrammid kehtestatakse iga piiri 
kohta eraldi ning need hõlmavad 
abikõlblikke territoriaalüksusi, mis kuuluvad 
ühele või mitmele liikmesriigile ja ühele või 
mitmele partnerriigile. Rannikualade 
meetmeprogrammid on mitmepoolsed ja 
hõlmavad abikõlblikke territoriaalüksusi, 
mis piirnevad ühise merebasseiniga, mis 
kuulub mitmele osalejariigile, sealhulgas 
vähemalt ühele liikmesriigile ja ühele 
partnerriigile.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Riitta Myller

Muudatusettepanek 78
Artikli 9 lõige 2 a (uus)

(2 a) Liikmesriigid ja asjaomased 
partnerriigid alustavad kohasel 
territoriaalsel tasandil ühisprogramme, 
võttes arvesse institutsionaalseid süsteeme 
ja partnerluse põhimõtet.

Or. fi

Justification

Tarkistuksella halutaan huomioida alueiden erityispiirteet yhteisiä ohjelmia perustettaessa.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 79
Artikli 9 lõige 3 a (uus)

(3 a) Asjaomased liikmesriigid ja 
partnerriigid alustavad kohasel 
detsentraliseeritud territoriaalsel tasandil 
tihedas koostöös piirkondlike ja kohalike 
organitega ühisprogramme vastavalt nende 
institutsionaalsele süsteemile, võttes arvesse 
partnerluse põhimõtet. Need hõlmavad 
tavaliselt seitsmeaastast perioodi 1. 
jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013.

Or. en

Justification

The principle of subsidiarity does not specifically have a clear meaning in third countries as 
it is based on European Acquis. In order to safeguard the role of the decentralised authorities 
in establishing joint operational programmes, meantioning their involvement and referring to 
the principle of partnership is necessary. To make the opinion coherent, therefore article 4 
should be modified.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Riitta Myller

Muudatusettepanek 80
Artikli 9 lõige 3 a (uus)

(3 a) Piiriülese koostöö kontekstis võidakse 
igati õigustatud juhtudel rahastada 
asjaomast meetmeprogrammi kuni 20% 
ulatuses eelarvest meetmete puhul NUTS 
III taseme aladel, mis külgnevad käesoleva 
määruse artikli 8 lõike 1 punktides a ja b 
osutatud territoriaalüksustega.

Or. fi

Justification

Asetuksen johdanto-osan 14 mukaisesti rajat ylittävän yhteistyön perustana ovat 
naapuruuspoliittisista ohjelmista kaudella 2004–2006 saadut kokemukset. Tämän periaatteen 
mukaisesti kaikkien nykyisten naapuruusohjelmiin osallistuvien alueiden pitää voida 
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osallistua tuleviin raja-alueyhteistyöohjelmiin. Säännös vastaa aluekehitysrahastoasetuksen 
22 artiklan 1 kohtaa.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Olbrycht

Muudatusettepanek 81
Artikli 9 lõige 3 a (uus)

3 a) Artikli 8 lõike 1 punktides a ja b 
osutatud territoriaalüksuste vahelise 
koostöö kontekstis võidakse igati õigustatud 
juhtudel rahastada asjaomast 
ühisprogrammi kuni 20% ulatuses 
eelarvest meetmete puhul NUTS III taseme 
aladel, mis külgnevad mainitud aladega.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Muudatusettepanek 82
Artikli 9 lõige 5

(5) Ühisprogramme võib parandada 
osalejariikide või komisjoni algatusel, et 
võtta arvesse muutusi koostööprioriteetides, 
sotsiaalmajanduslikku arengut, asjaomaste 
meetmete rakendamisel täheldatud tulemusi 
ning järelevalve- ja hindamisprotsessi 
tulemusi ning vajadust kohandada 
saadaoleva abi summasid ning vahendeid 
ümber suunata.

(5) Meetmeprogramme võib parandada 
osalejariikide või komisjoni algatusel, et 
võtta arvesse muutusi koostööprioriteetides, 
sotsiaalmajanduslikku arengut, asjaomaste 
meetmete rakendamisel täheldatud tulemusi 
ning järelevalve- ja hindamisprotsessi 
tulemusi ning vajadust kohandada 
saadaoleva abi summasid ning vahendeid 
ümber suunata.

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Olbrycht

Muudatusettepanek 83
Artikli 9 lõige 5

(5) Ühisprogramme võib parandada 
osalejariikide või komisjoni algatusel, et 

(5) Meetmeprogramme võib parandada 
osalejariikide, ELi osalevate piirialade või 
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võtta arvesse muutusi koostööprioriteetides, 
sotsiaalmajanduslikku arengut, asjaomaste 
meetmete rakendamisel täheldatud tulemusi 
ning järelevalve- ja hindamisprotsessi 
tulemusi ning vajadust kohandada 
saadaoleva abi summasid ning vahendeid 
ümber suunata.

komisjoni algatusel, et võtta arvesse muutusi 
koostööprioriteetides, sotsiaalmajanduslikku 
arengut, asjaomaste meetmete rakendamisel 
täheldatud tulemusi ning järelevalve- ja 
hindamisprotsessi tulemusi ning vajadust 
kohandada saadaoleva abi summasid ning 
vahendeid ümber suunata.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 84
Artikli 9 lõige 5

(5) Ühisprogramme võib parandada 
osalejariikide või komisjoni algatusel, et 
võtta arvesse muutusi koostööprioriteetides, 
sotsiaalmajanduslikku arengut, asjaomaste 
meetmete rakendamisel täheldatud tulemusi 
ning järelevalve- ja hindamisprotsessi 
tulemusi ning vajadust kohandada 
saadaoleva abi summasid ning vahendeid 
ümber suunata.

(5) Ühismeetmeprogramme võib parandada 
osalejariikide, ELi osalevate piirialade või 
komisjoni algatusel, et võtta arvesse muutusi 
koostööprioriteetides, sotsiaalmajanduslikku 
arengut, asjaomaste meetmete rakendamisel 
täheldatud tulemusi ning järelevalve- ja 
hindamisprotsessi tulemusi ning vajadust 
kohandada saadaoleva abi summasid ning 
vahendeid ümber suunata.

Or. en

Justification

In the interests of standardising terminology, the term joint operational programmes should 
be used in preference of joint programmes as this tally better with the expression used in 
ERDF territorial cooperation. EU border regions should not be excluded from making 
initiatives; the management of cross-border programmes is normally the responsibility of the 
EU border regions; they have the experience and know about specific needs.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Riitta Myller

Muudatusettepanek 85
Artikli 9 lõige 6

(6) Pärast ühisprogrammide vastuvõtmist 
sõlmib komisjon osalejariikidega
rahastamislepingu kooskõlas 25. juuni 2002. 
aasta määruse (EÜ) nr 1605/2002 (mis 

(6) Pärast ühisprogrammide vastuvõtmist 
sõlmib komisjon partnerriikidega 
rahastamislepingu kooskõlas 25. juuni 2002. 
aasta määruse (EÜ) nr 1605/2002 (mis 
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käsitleb Euroopa Ühenduste üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust) 
asjaomaste sätetega.

käsitleb Euroopa Ühenduste üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust) 
asjaomaste sätetega.

Or. fi

Justification

Jäsenvaltiot tulevat oikeudellisesti sidotuiksi ohjelmien sisältöön jo komission päätöksellä 
ohjelman hyväksymisestä.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 86
Artikli 9 lõige 7

(7) Osalejariigid valivad partnerluse 
põhimõtet arvestades ühiselt tegevused, mis 
on kooskõlas ühisprogrammi prioriteetide ja 
meetmetega, millele antakse ühenduse abi.

(7) Osalejariigid ja juht- või seirekomitees 
esindatud ELi piirialad valivad partnerluse 
ja lähimuse põhimõtet arvestades ühiselt
tegevused, mis on kooskõlas ühisprogrammi 
prioriteetide ja meetmetega, millele antakse 
ühenduse abi.

Or. en

Justification

The subsidiarity principle should be mentioned in order to guarantee the participation of EU 
borderregions and policy as close as possible to the peoples need. The body for making the 
selection should also be specified, in keeping with the territorial cooperation it ought to be a 
steering committee.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Olbrycht

Muudatusettepanek 87
Artikli 9 lõige 8

(8) Erakorralistel asjaoludel, kui 
ühisprogrammi ei saa osalejariikide 
vahelistes suhetes esilekerkivate 
probleemide tõttu kehtestada, võib komisjon 
vastu võtta programmi, mis ei ole 
ühisprogramm käesoleva artikli mõistes, 
kuid mis võimaldab asjaomasel liikmesriigi 

(8) Konkreetsetel ja igati õigustatud 
juhtudel, kui ühisprogrammi ei saa 
osalejariikide või ELi ja partnerriigi 
vahelistes suhetes esilekerkivate 
probleemide tõttu kehtestada, võib komisjon 
vastu võtta programmi, mis ei ole 
ühisprogramm käesoleva artikli mõistes, 
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piirialal või aladel saada käesolevas 
määruses ettenähtud abi.

kuid mis võimaldab asjaomasel liikmesriigi 
piirialal või aladel saada käesolevas 
määruses ettenähtud abi.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 88
Artikli 9 lõige 8 a (uus)

(8 a) Kui liikmesriik ja partnerriigid ei 
suuda ühise juhtimissüsteemi 
sisseseadmises õigel ajal poliitilistel või 
tehnilistel põhjustel kokku leppida, võib 
kasutada alternatiivseid juhtimissüsteeme, 
mille puhul komisjon vastutab väljaspool 
ELi rakendatud meetmete eest.

Or. en

Justification

The current system is tested and clarified. Up from this basis there shouldn´t be a different 
suystem once again.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 89
Artikli 10 lõige 1

(1) Ühisprogramme rakendab 
põhimõtteliselt liikmesriigis asuv ühine 
juhtorgan.

(1) Ühismeetmeprogramme rakendatakse 
põhimõtteliselt ühise juhtimise kaudu ning 
need on detsentraliseeritud liikmesriigis 
asuva ühise juhtorgani ja ühise sekretariaadi 
kaudu; ühine sekretariaat ei pruugi asuda 
ühises juhtimisasutuses. Kui liikmesriik ja 
partnerriik ei suuda ühist juhtimissüsteemi 
õigel ajal õiguslikel või poliitilistel 
põhjustel sisse seada, võib piiriülese 
koostööprogrammi rakendamise 
võimaldamiseks kasutada alternatiivseid 
juhtimissüsteeme.
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Or. el

Justification

In the interests of standardising terminology, the term joint operational programmes should 
be used in preference of joint programmes as these tallies with the expression used in ERDF 
territorial cooperation. Unlike with territorial cooperation, no mention is made of a 
decentralised implementation with the participation of regional and local bodies or of a 
decentralised steering committee. The joint secretariat should be mentioned in addition to the 
joint managing authority, located in the border region of one of the EU Member States, but 
not necessarily at the managing authority (e. g. in a Euroregion or similar structure). In case 
there will be no agreement with a neighbouring country, an agreement has to be found. The 
transitional phase 2004 – 2006 introduces an improved system that should be used further on. 
There shouldn’t be a different system once again (this also applies to the Muudatusettepaneks 
no. 19, 20, 21, 22, 23, 24 in the report of Mr. Szymanski).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Muudatusettepanek 90
Artikli 10 lõige 1

(1) Ühisprogramme rakendab 
põhimõtteliselt liikmesriigis asuv ühine 
juhtorgan.

(1) Ühismeetmeprogramme rakendab 
põhimõtteliselt detsentraliseeritult 
liikmesriigis asuv ühine juhtorgan ja ühine 
sekretariaat.

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Riitta Myller

Muudatusettepanek 91
Artikli 10 lõige 3

(3) Ühine juhtorgan – mis tahes riigi- või 
eraasutus või -organ, sealhulgas riik ise, kes 
on riiklikul, piirkondlikul või kohalikul 
tasandil määratud ühisprogrammiga 
hõlmatud liikmesriigi või liikmesriikide ja 
partnerriigi või partnerriikide poolt ühiselt, 
millel on ühenduse abi haldamiseks vajalik 
finants- ja haldussuutlikkus ning õigusvõime 
käesoleva määruse kohaselt vajalike 
lepingute sõlmimiseks.

(3) Ühine juhtorgan – mis tahes riigi- või 
eraasutus või -organ, sealhulgas riik ise, kes 
on riiklikul, piirkondlikul või kohalikul 
tasandil määratud ühisprogrammiga 
hõlmatud liikmesriigi või liikmesriikide ja 
partnerriigi või partnerriikide poolt ühiselt, 
millel on ühenduse abi haldamiseks vajalik 
finants- ja haldussuutlikkus ning õigusvõime 
käesoleva määruse kohaselt vajalike 
lepingute sõlmimiseks. Piiriülese koostöö 
eesmärgil määratud ühine juhtorgan asub 
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asjaomase liikmesriigi piirialal.

Or. fi

Justification

Määritettäessä rajat ylittävien yhteistyöohjelmien hallintaviranomaista on noudatettava 
suhteellisuusperiaatetta. Saavutettaisiin enemmän joustavuutta sekä naapurialueiden 
tavoitteisiin ja tarpeisiin liittyvää johdonmukaisuutta, jos tämä tehtävä annettaisiin asiaan 
suoraan liittyvien alueiden viranomaisille.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 92
Artikli 11 lõige 2

(2) Rakenduseeskirjadega kaetud küsimused 
hõlmavad vahendite eraldamise kriteeriume 
ja korda, kaasrahastamise määra, 
ühisprogrammide ettevalmistamist, 
ühisprojektide valikut, abi tehnilist ja 
rahalist haldamist, finantskontrolli ja 
auditeerimist, järelevalvet ja hindamist, 
nähtavust ja avalikustamist. Samuti 
kirjeldatakse alternatiivseid 
juhtimissüsteeme, eelkõige 
üleminekuetappides.

(2) Rakenduseeskirjadega kaetud küsimused 
hõlmavad vahendite eraldamise kriteeriume 
ja korda, kaasrahastamise määra, 
ühisprogrammide ettevalmistamist, ühiste 
juhtorganite, juhtimiskomitee/seirekomitee 
ja sekretariaadi määramist ja toimimist, 
kulutuste abikõlblikkust, ühisprojektide 
valikut, abi tehnilist ja rahalist haldamist, 
finantskontrolli ja auditeerimist, järelevalvet 
ja hindamist, nähtavust ja avalikustamist.
Samuti kirjeldatakse alternatiivseid 
juhtimissüsteeme, eelkõige 
üleminekuetappides.

Or. en

Justification

The implementing rules should also cover the designation and establishment of the managing 
authorities of the Cross-border programmes. The implementing rules set the guidelines to 
prepare for realisation of joint operational programmes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Riitta Myller

Muudatusettepanek 93
Artikli 11 lõige 2

(2) Rakenduseeskirjadega kaetud küsimused 
hõlmavad vahendite eraldamise kriteeriume 

(2) Rakenduseeskirjadega kaetud küsimused 
hõlmavad kaasrahastamise määra, 



AM\575634ET.doc 39/47 PE 360.354v01-00
Freelance-tõlge

ET

ja korda, kaasrahastamise määra, 
ühisprogrammide ettevalmistamist, 
ühisprojektide valikut, abi tehnilist ja 
rahalist haldamist, finantskontrolli ja 
auditeerimist, järelevalvet ja hindamist, 
nähtavust ja avalikustamist.

ühisprogrammide ettevalmistamist, ühise 
juhtorgani määramist ja ülesandeid, 
kulutuste abikõlblikkust, ühisprojektide 
valikut, abi tehnilist ja rahalist haldamist, 
finantskontrolli ja auditeerimist, järelevalvet 
ja hindamist, nähtavust ja avalikustamist.

Or. fi

Justification

On tärkeää, että komission toimeenpanosäännöillä säädetään tarkemmin yhteisen 
viranomaisen nimeämisestä ja tehtävistä sekä tukikelpoisista kustannuksista. Artiklan 7 
kohtaan 3 a (uusi) tehty tarkistus puolestaan liittyy allokointikriteereihin, joiden jakoperusteet 
tulisi määritellä jo asetustekstissä

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach

Muudatusettepanek 94
Artikli 13 lõige 4

(4) Komisjon saadab erimeetmed 
liikmesriikidele teadmiseks ühe kuu jooksul 
pärast otsuse tegemist.

4) Komisjon saadab erimeetmed 
liikmesriikidele ja Euroopa Parlamendile 
teadmiseks ühe kuu jooksul pärast otsuse 
tegemist.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 95
Artikkel 14 a (uus)

(14 a) Piiriülese koostööabi liigid.
Abikõlblikkus
Üldise piiriülese koostöö arendamine ühiste 
majandus- ja ühiskondlik-kultuuriliste 
tegevuste ja meetmete kaudu, mis 
edendavad piiriüleste alade säästvat 
territoriaalset arengut, eelkõige: 

a) piiriüleste alade majandusliku 
terviklikkuse edendamise, eelkõige 
VKEde, turismi, teadus- ja 
arendustegevuse ning piiriülese 
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kaubanduse arendamise kaudu;
b) keskkonna ühise kaitse ja juhtimise 

edendamise ning riskide vältimise, 
sealhulgas piiriüleste 
infrastruktuuride sisseseadmise 
kaudu mageveevarustuse, tahkete 
jäätmete ja reoveepuhastuse, 
taastuvenergia ja traditsioonilise 
energiaga varustuse valdkonnas;

c) isolatsiooni vähendamise kaudu 
infrastruktuuriinvesteeringute abil 
peamiselt puuduvate ühenduste 
tekitamiseks või teiseste ühenduste 
parandamiseks, et parandada 
juurdepääsu transpordile, teabele 
ning sidevõrkudele ja -teenustele;

d) piiriülese tööjõu liikumise 
edendamise, piiriülese tööturu 
integreerimise, ühiste kohalike 
tööhõivealgatuste või koolitus- ja 
sotsiaalse hõlvamise meetmete ning 
inimressursside ja vahendite 
jagamise kaudu teadusuuringuteks 
ja tehniliseks arenguks;

e) piiriülese ühiskondlik-kultuurilise 
koostöö, sealhulgas ühiste 
infrastruktuuride kaudu 
valdkondades nagu kultuur ja 
haridus ning tervis.

Or. en

Justification

Cross-border cooperation under INTERREG within the EU and to a large extends also in 
PHARE CBC and TACIS CBC concerns particularly the cooperation of the regional/local 
level in partnership with the states. This should also be taken into consideration in the 
Neighbourhood and Partnership programme. Accordingly, eligible measures differ from 
those of the national level. The list stated here is in line with the eligible cross-border 
cooperation measures in ERDF, Chapter, "Territorial Cooperation“.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 96
Artikli 14 punkt d
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(d) rahvusvahelised organisatsioonid, 
sealhulgas piirkondlikud organisatsioonid, 
ÜRO asutused, osakonnad ja missioonid, 
rahvusvahelised finantseerimisasutused ja 
arengupangad, kuivõrd need aitavad kaasa 
käesoleva määruse eesmärkidele;

(d) rahvusvahelised organisatsioonid, 
sealhulgas piirkondlikud organisatsioonid, 
ÜRO asutused, osakonnad ja missioonid, 
rahvusvahelised finantseerimisasutused ja 
arengupangad, kuivõrd need aitavad kaasa 
piiriülesele koostööle, nagu järeldub 
käesoleva määruse eesmärkidest;

Or. en

Justification

Under certain circumstances, funds for the EU border regions participating in the ENPI may 
be used for the institutions and the like that failed to receive support for cross-border 
cooperation in the past

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 97
Artikli 14 punkt f

(f) Euroopa Liidu asutused; (f) Euroopa Liidu asutused, kuivõrd need 
aitavad kaasa piiriülesele koostööle, nagu 
järeldub käesoleva määruse eesmärkidest;

Or. en

Justification

Under certain circumstances, funds for the EU border regions participating in the ENPI may 
be used for the institutions and the like that failed to receive support for cross-border 
cooperation in the past.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Olbrycht

Muudatusettepanek 98
Artikli 14 punkt f

(f) Euroopa Liidu asutused; (f) Euroopa Liidu asutused ja teised ELi 
organid, mis asutatakse käesoleva määruse 
eesmärkide saavutamiseks.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 99
Artikli 14 punkt h x

x. valitsusvälised ühendused ja sõltumatud 
fondid, kes võivad arengule kaasa aidata;

x. piiriülesed ühendused, valitsusvälised 
ühendused ja sõltumatud fondid;

Or. en

Justification

As cross-border associations would be able to make a significant contribution to the 
realisation of the goals of ENPI, it is important to mention them even if they could be 
considered to fall under some of the other eligible categories. Cross-border associations (not 
interregional ones) are meant, which make a significant contribution. As interregional 
associations would be able to make a significant contribution to the realisation of the goals of 
the ENPI, it is important to mention them even if they could be considered to fall under some 
of the other eligible categories.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach

Muudatusettepanek 100
Artikli 15 lõike 2 punkt a

(a) sihipäraste halduskoostöö meetmete 
rahastamiseks, millesse on kaasatud avaliku 
sektori eksperdid, kes on lähetatud selleks 
otstarbeks väljatöötatud eeskirjade kohaselt 
liikmesriikidest;

(a) sihipäraste halduskoostöö meetmete 
rahastamiseks, millesse on kaasatud avaliku 
sektori eksperdid, kes on lähetatud selleks 
otstarbeks väljatöötatud eeskirjade kohaselt 
liikmesriikidest ning nende piirkondlikest ja 
kohalikest asutustest;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Muudatusettepanek 101
Artikli 15 lõike 2 punkt a

(a) sihipäraste halduskoostöö meetmete 
rahastamiseks, millesse on kaasatud avaliku 
sektori eksperdid, kes on lähetatud selleks 
otstarbeks väljatöötatud eeskirjade kohaselt 

(a) sihipäraste halduskoostöö meetmete 
rahastamiseks, millesse on kaasatud avaliku 
sektori eksperdid, kes on lähetatud selleks 
otstarbeks väljatöötatud eeskirjade kohaselt 



AM\575634ET.doc 43/47 PE 360.354v01-00
Freelance-tõlge

ET

liikmesriikidest; liikmesriikidest ning nende piirkondlikest ja 
kohalikest asutustest;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 102
Artikli 15 lõike 2 punkt a

)a) sihipäraste halduskoostöö meetmete 
rahastamiseks, millesse on kaasatud avaliku 
sektori eksperdid, kes on lähetatud selleks 
otstarbeks väljatöötatud eeskirjade kohaselt 
liikmesriikidest;

(a) sihipäraste halduskoostöö meetmete 
rahastamiseks, millesse on kaasatud avaliku 
sektori eksperdid, kes on lähetatud selleks 
otstarbeks väljatöötatud eeskirjade kohaselt 
liikmesriikidest ning nende piirkondlikest 
asutustest;

Or. en

Justification

EU regional authorities have a wealth of experience to share with their counterparts in the 
countries of the European Neighbourhood and such administrative co-operation measures 
can contribute greatly to the development of grassroots democracy.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Olbrycht

Muudatusettepanek 103
Artikli 15 lõike 2 punkt g

(g) rahvusvaheliste ja piirkondlike 
organisatsioonide, teiste rahastajate või 
partnerriikide asutatud fondi toetamiseks;

(g) Euroopa Liidu, liikmesriikide, 
rahvusvaheliste ja piirkondlike 
organisatsioonide, teiste rahastajate või 
partnerriikide asutatud fondi toetamiseks;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 104
Artikli 16 lõige 1
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(1) Ühenduse rahastamine võib hõlmata ka 
kulusid, mis on seotud ettevalmistus-, 
järelkontrolli-, järelevalve-, auditeerimis- ja 
hindamistegevusega, mis on otseselt vajalik 
käesoleva määruse rakendamiseks ning selle 
eesmärkide saavutamiseks, nt uuringud, 
kohtumised, teave, teadlikkuse tõstmine, 
koolitus- ja kirjastustegevus, 
teabevahetuseks vajalike arvutivõrkudega 
seotud kulud ja muud haldus- või 
tehnoabikulud, mis võivad komisjonil 
programmi haldamise käigus tekkida.
Samuti katab see komisjoni delegatsioonide 
kulud haldustoetusele, mis on vajalik 
käesoleva määruse alusel rahastatavate 
toimingute haldamiseks.

(1) Ühenduse rahastamine võib hõlmata ka 
kulusid, mis on seotud ettevalmistus-, 
järelkontrolli-, järelevalve-, auditeerimis- ja 
hindamistegevusega, mis on otseselt vajalik 
käesoleva määruse rakendamiseks ning selle 
eesmärkide saavutamiseks, nt uuringud, 
kohtumised, teave, teadlikkuse tõstmine, 
koolitus- ja kirjastustegevus, partnerite 
koolitamise meetmed, mis võimaldavad neil 
programmide eri etappides osaleda, 
teabevahetuseks vajalike arvutivõrkudega 
seotud kulud, tehniline abi euroregioonide 
ja nende sekretariaatide asutamiseks ja 
muud haldus- või tehnoabikulud, mis võivad 
komisjonil programmi haldamise käigus 
tekkida. Samuti katab see komisjoni 
delegatsioonide kulud haldustoetusele, mis 
on vajalik käesoleva määruse alusel 
rahastatavate toimingute haldamiseks.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 105
Artikli 17 lõike 1 punkt a

(a) Liikmesriigid, eelkõige nende avalik-
õiguslikud ja riigi osalusega asutused;

(a) Liikmesriigid ja samuti nende 
piirkondliku/kohaliku tasandi ning avalik-
õiguslikud ja riigi osalusega asutused;

Or. en

Justification

The regional/ local level is the most important one in the field of cross-border cooperation

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paavo Väyrynen

Muudatusettepanek 106
Artikli 17 lõike 1 punkt b

b) muud doonorriigid, eelkõige nende 
avalik-õiguslikud ja riigi osalusega asutused;

b) EMP-riigid, Šveits ja muud 
doonorriigid, eelkõige nende avalik-
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õiguslikud ja riigi osalusega asutused;

Or. en

Justification

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council. When developing the
European Neighbourhood Policy we should take fully into account all our Southern, Eastern 
and Northern Neighbours. Furthermore we should effectively utilise the economic resources 
of countries like Norway and Switzerland in co-financing of the ENP.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 107
Artikli 19 lõige 1

(1) Eelarvekohustuste aluseks on artikli 9 
lõike 5, artikli 12 lõike 1, artikli 13 lõike 1 ja 
artikli 16 lõike 3 kohaselt tehtud komisjoni 
otsused.

(1) Mitmeaastaste eelarvekohustuste aluseks 
on artikli 9 lõike 5, artikli 12 lõike 1, artikli 
13 lõike 1 ja artikli 16 lõike 3 kohaselt 
tehtud komisjoni otsused.

Or. en

Justification

Multi-annual budget commitments are key-element of the structural funds and vitally 
important for ensuring the qualitive development of cross-border cooperation on the EU´s 
future external borders and placing EU border regions on an equal footing with the Union´s 
internal borders.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paavo Väyrynen

Muudatusettepanek 108
Artikli 21 lõike 2 kolmas taane

– Euroopa Majanduspiirkonna 
liikmesriikidest.

– Euroopa Majanduspiirkonna 
liikmesriikidest ja Šveitsist.

Or. en
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Justification

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council. When developing the 
European Neighbourhood Policy we should take fully into account all our Southern, Eastern 
and Northern Neighbours. Furthermore we should effectively utilise the economic resources 
of countries like Norway and Switzerland in co-financing of the ENP.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach

Muudatusettepanek 109
Artikli 28 lõige 1 a (uus)

(1 a) Abi andmist ei alustata või see 
peatatakse, kui abisaaja mis tahes meede 
või tegevus on vastuolus acquis 
communautaire’i või rahvusvahelise 
eraõiguse mis tahes aluspõhimõttega, 
millele tuginetakse inimõiguste, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste ja -vabaduste 
hartas tunnustatud õiguste ning vastavalt 
ELi arengupoliitikale arenguõiguse 
teostamiseks oluliseks peetavate õiguste 
kaitsmisel.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Riitta Myller

Muudatusettepanek 110
Artikkel 29

(29) Lähtesumma käesoleva määruse 
rakendamiseks ajavahemikul 2007–2013 on 
14 929 miljonit eurot. Eelarvepädevad 
institutsioonid kinnitavad iga-aastased 
assigneeringud finantsperspektiivi piires.

(29) Lähtesumma käesoleva määruse 
rakendamiseks ajavahemikul 2007–2013 on 
14 929 miljonit eurot, millest xxx eurot 
eraldatakse piiriala koostööprogrammidele.
Eelarvepädevad institutsioonid kinnitavad 
iga-aastased assigneeringud 
finantsperspektiivi piires.

Or. fi
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Justification

Raja-alueyhteistyö tuo lisäarvoa itse alueiden lisäksi myös koko Euroopan unionille. 
Pääsääntöisesti seitsemäksi vuodeksi suunniteltavat ja toteutettavat ohjelmat edellyttävät 
varmuuden raja-alueyhteistyöohjelmien kokonaisrahoituksesta.


