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P7_TA-PROV(2011)0120 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Poola - 
Podkarpackie - Masinatehas  

Euroopa Parlamendi 5. aprilli 2011. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi 
kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 
2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/013 PL/Podkarpackie masinatehas 
Poolas)  (KOM(2011)0062 – C7-0056/2011 – 2011/2045(BUD)) 

 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2011)0062 – C7-0056/2011); 

– võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta1, eriti selle punkti 28; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) 
nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta2; 

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja; 

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0059/2011), 

A. arvestades, et Euroopa Liit on loonud maailmakaubanduses toimunud suurte 
struktuurimuutuste tagajärjel kannatavatele töötajatele täiendava toetuse andmiseks ja 
tööturule tagasipöördumise hõlbustamiseks asjakohased õigusnormid ja 
eelarvevahendid;  

B. arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) 
rakendusala on ajutiselt laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul 
võib toetust anda ka töötajatele, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja 
majanduskriisi tagajärjel; 

C. arvestades, et koondatud töötajatele antav Euroopa Liidu finantsabi peaks olema 
paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. 
juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes fondi kasutuselevõtmise üle 
otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist 
kokkulepet; 

                                                 
1  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1. 
2  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1. 
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D. arvestades, et Poola taotles abi seoses 594 koondamisega (abi taotletakse 200-le 
töötajale) kolmes ettevõttes, mis tegutsevad NACE Revision 2 osa 28 (masinate ja 
seadmete tootmine) alal NUTS II tasandi Podkarpackie piirkonnas Poolas; 

E. arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele, 

1. palub asjaomastel institutsioonidel teha vajalikke jõupingutusi fondi kasutuselevõtmise 
kiirendamiseks; tunneb sellega seoses heameelt, et tulenevalt Euroopa Parlamendi 
nõudmisest kiirendada toetuste eraldamist kehtestas komisjon parandatud menetluse, 
mille eesmärk on esitada eelarvepädevatele institutsioonidele komisjoni hinnang fondi 
kasutuselevõtmise taotluse abikõlblikkuse kohta ning ettepanek fondi kasutuselevõtmise 
kohta; loodab, et fondi eelseisva läbivaatamise käigus tehakse menetlusse veelgi rohkem 
parandusi; 

2. tuletab meelde institutsioonide võetud kohustust tagada fondi kasutuselevõtmist 
käsitlevate otsuste vastuvõtmiseks sujuv ja kiire menetluskord ning näha üksikisikutele 
ette ühekordne ja ajaliselt piiratud toetus, mille eesmärk on aidata töötajaid, kes on 
üleilmastumise tõttu ning finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud; rõhutab, et 
fond võib aidata koondatud töötajatel tööturule tagasi pöörduda; nõuab siiski, et 
hinnataks, kas nende töötajate pikaajaline tööturule integreerimine on fondi rahastatud 
meetmete otsene tulemus; 

3. rõhutab, et vastavalt fondi määruse artiklile 6 tuleks tagada, et fond toetaks koondatud 
töötajate tagasipöördumist tööturule; rõhutab, et fondist saadav abi ei tohi asendada 
siseriiklikust õigusest või kollektiivlepingutest tulenevaid äriühingute vastutusalas 
olevaid meetmeid ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid; 

4. võtab teadmiseks, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud 
paketti puudutav teave sisaldab teavet selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad 
struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; kordab, et on komisjonilt nõudnud nende 
andmete võrdleva analüüsi esitamist ka fondi aastaaruannetes; 

5. tunneb heameelt selle üle, et vastavalt Euroopa Parlamendi korduvatele nõudmistele on 
2011. aasta eelarves Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reale 04 05 01 
esmakordselt kantud maksete assigneeringud summas 47 608 950 eurot; tuletab meelde, 
et fond loodi eraldi vahendina, millel on omaette eesmärgid ja tähtajad ning millele 
tuleks eraldada omaette vahendid, et vältida teistelt eelarveridadelt assigneeringute 
ümberpaigutamist − nagu juhtus minevikus −, sest see võib raskendada eri poliitiliste 
eesmärkide saavutamist; 

6. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks; 

7. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja 
korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas; 

8. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule 
ja komisjonile. 
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LISA 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS 

... 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 

(taotlus EGF/2010/013 PL/Podkarpackie masinatehas Poolas) 

 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, 

võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta1, 
eriti selle punkti 28; 

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 
1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta2, eriti selle artikli 12 
lõiget 3; 

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut 

ning arvestades järgmist: 

(1) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) on asutatud selleks, et 
osutada täiendavat abi töötajatele, kes on koondatud seoses globaliseerumisest tingitud 
oluliste struktuurimuutustega maailmakaubanduses, ja aidata neil tööturule tagasi 
pöörduda. 

(2) Fondi rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib 
toetust anda ka töötajaile, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja 
majanduskriisi tagajärjel. 

(3) 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise 
ülemmäär 500 miljonit eurot aastas. 

(4) Poola esitas 27. aprillil 2010 taotluse, et saada fondist toetust seoses koondamistega 
NACE Rev. 2 osa 28 (masinate ja seadmete tootmine) alla kuuluvas kolmes ettevõttes, 
mis tegutsevad NUTS II piirkonnas Podkarpackie’s (PL32), ning lisas sellele täiendavat 
teavet kuni 4. augustini 2010. Taotlus vastab rahalise toetuse kindlaksmääramise 

                                                 
1 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1. 
2 ELT L 406, 30.12.2006, lk 1. 
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nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10. Seetõttu teeb 
komisjon ettepaneku 453 570 euro eraldamiseks. 

(5) Poola rahalise taotluse rahuldamiseks tuleks võtta kasutusele fondi vahendid, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: 

Artikkel 1 

Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi raames kasutusele 453 570 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena. 

Artikkel 2 

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. 

..., 

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 

president  eesistuja 
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P7_TA-PROV(2011)0121 

Ebastabiilsusest tulenevad rändevood: ELi välispoliitika reguleerimisala ja 
roll 

Euroopa Parlamendi 5. aprilli 2011. aasta resolutsioon ebastabiilsusest tulenevate 
rändevoogude ning ELi välispoliitika reguleerimisala ja rolli kohta (2010/2269(INI)) 

 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 
1638/2006, millega kehtestatakse üldsätted Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi 
loomise kohta1; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. aasta määrust (EÜ) 
nr 1717/2006, millega kehtestatakse stabiliseerimisvahend2; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) 
nr 1889/2006 rahastamisvahendi loomise kohta demokraatia ja inimõiguste 
edendamiseks kogu maailmas3; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) 
nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend4; 

– võttes arvesse nõukogu 20. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1257/96 humanitaarabi 
kohta5; 

– võttes arvesse partnerluslepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani 
riikide rühma liikmete ja teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, 
mis allkirjastati 23. juunil 2000. aastal Cotonous6; 

– võttes arvesse nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsust 2010/427/EL, millega määratakse 
kindlaks Euroopa välisteenistuse korraldus ja toimimine7; 

– võttes arvesse 18. detsembril 1990 vastu võetud ÜRO rahvusvahelist konventsiooni 
kõigi võõrtöötajate ja nende pereliikmete õiguste kaitse kohta; 

– võttes arvesse 28. juuli 1951. aasta Genfi pagulaste konventsiooni ja 31. jaanuari 1967. 
aasta protokolli pagulasseisundi kohta; 

– võttes arvesse üldist lähenemisviisi migratsioonile, mille Euroopa Ülemkogu võttis 
vastu 13. detsembril 2005 ja milles määratletakse migratsioonipoliitika välismõõde ning 

                                                 
1   ELT L 310, 9.11.2006, lk 1. 
2   ELT L 327, 24.11.2006, lk 1. 
3   ELT L 386, 29.12.2006, lk 1. 
4   ELT L 378, 27.12.2006, lk 41. 
5   ELT L 163, 2.7.1996, lk 1. 
6   EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3. 
7   EÜT L 201, 3.8.2010, lk 30. 
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selle kolm peamist prioriteeti, nimelt seadusliku rände edendamine, võitlemine 
ebaseadusliku rände vastu ning rände ja arengu vahelise seose tõhustamine; 

– võttes arvesse Euroopa sisserände- ja varjupaigapakti, mille nõukogu võttis vastu 2008. 
aasta oktoobris, komisjoni esimest aastaaruannet sisserände- ja varjupaigaalaste 
küsimuste kohta (2009) (KOM(2010)0214) ning nõukogu 3. juuni 2010. aasta järeldusi 
Euroopa sisserände- ja varjupaigapakti järelmeetmete kohta; 

– võttes arvesse 23. novembril 2006 Sirtes allkirjastatud Aafrika ja ELi ühisdeklaratsiooni 
rände ja arengu kohta, milles rõhutatakse, et Aafrika ja ELi riigid peavad arendama 
partnerlust päritolu-, transiit- ja sihtriikide vahel, et juhtida rännet tõhusamalt, võttes 
arvesse selle seost arenguga; 

– võttes arvesse 18. ja 19. juunil 2009 toimunud Euroopa Ülemkogu järeldusi 
ebaseadusliku rände kohta; 

– võttes arvesse Stockholmi programmi aastateks 2010–2014, Euroopa sisserände- ja 
varjupaigapakti ning komisjoni esitatud Stockholmi programmi rakendamise 
tegevuskava (KOM(2010)0171); 

– võttes arvesse kõrge esindaja ja komisjoni 14. märtsi 2008. aasta aruannet 
kliimamuutuse ja rahvusvahelise julgeoleku kohta, 18. detsembri 2008. aasta 
vastavateemalisi soovitusi ning nõukogu 8. detsembri 2009. aasta järeldusi; 

– võttes arvesse 27. ja 28. aprillil 2009. aastal Prahas toimunud ministrite konverentsi 
ühisdeklaratsiooni „Rändepartnerluste loomine”; 

– võttes arvesse ÜROs 2000. aasta detsembris sõlmitud rahvusvahelise organiseeritud 
kuritegevuse vastu võitlemise konventsiooni ja selle protokolle; 

– võttes arvesse ELi ja Liibüa vahelist kokkulepet, mis käsitleb koostööd 
migratsiooniküsimustes ning mille allkirjastasid 4. oktoobril 2010 Tripolis volinik 
Malmström ja volinik Füle ning Liibüa nimel hr Moussa Koussa, välissuhete ja 
rahvusvahelise koostöö eest vastutava üldise rahvakomitee minister ning hr Mr Yunis 
Al-Obeidi, avaliku julgeoleku eest vastutava üldise rahvakomitee minister; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 20. jaanuari 2011. aasta soovitust nõukogule ELi ja 
Liibüa raamlepingu läbirääkimiste kohta; 

– võttes arvesse Liibüas Tripolis 29.–30. novembril 2010 toimunud Aafrika ja ELi 
kolmandal tippkohtumisel avaldatud Tripoli deklaratsiooni; 

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja Catherine Ashtoni ÜRO Julgeolekunõukogus 4. mail 2010 peetud kõnet, 
milles ta toonitas vajadust tervikliku lähenemisviisi järele kriisiohjamisele ja rahu 
kindlustamisele ning rõhutas selgeid seoseid julgeoleku, arengu ja inimõiguste vahel; 

– võttes arvesse nõukogu 25. mai 2009. aasta direktiivi 2009/50/EÜ kolmandate riikide 
kodanikele kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise 
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tingimuste kohta (sinise kaardi direktiiv)1;  

– võttes arvesse 7. mail 2009 Prahas toimunud idapartnerluse tippkohtumise 
ühisdeklaratsiooni, millega pandi alus idapartnerlusele; 

– võttes arvesse oma 21. septembri 2010. aasta resolutsiooni edasiste sammude kohta 
vaesuse vähendamiseks ja töökohtade loomiseks arengumaades2, eelkõige selle lõikeid 
71, 72 ja 73;  

– võttes arvesse oma 16. detsembri 2010. aasta resolutsiooni Siinais pantvangis hoitavate 
Eritrea pagulaste kohta3; 

– võttes arvesse eesistujariigi järeldusi 27. jaanuaril 2011 toimunud konverentsil 
,,Multidistsiplinaarne lähenemisviis inimkaubanduse tõkestamiseks, kaubitsejate 
vastutuselevõtmiseks ja ohvrite kaitseks”; 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 80, milles sätestatakse, et 
piirikontrolli-, varjupaiga- ja sisserändepoliitika puhul juhindutakse solidaarsuse ning 
vastutuse, sealhulgas finantskoormuse liikmesriikide vahelise õiglase jagamise 
põhimõtetest, ning et selle peatüki põhjal vastu võetud liidu õigusaktides sisalduvad 
vajaduse korral asjakohased meetmed nimetatud põhimõtete rakendamiseks; 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48; 

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit ja arengukomisjoni ning kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi (A7-0075/2011), 

A. arvestades, et poliitiline, sotsiaalne ja majanduslik ebastabiilsus, turvalisuse puudumine, 
poliitilised repressioonid ja autoritaarsed režiimid on rände suurimad põhjustajad, sest 
mõjutatud kogukondadel kaovad elujõulised väljavaated ja sissetulek kohapeal ning 
seega õigus valida, kas migreeruda või mitte, mistõttu nende elu on pidevalt ohus ja 
ainsaks väljapääsuks jääb ränne; arvestades, et kliimamuutus ja keskkonnaseisundi 
halvenemine on üha sagedamini rände põhjuseks;  

B. arvestades, et ebastabiilsusest tulenevat rännet põhjustavad eelkõige sõda ja relvastatud 
konfliktid või nende tekke oht, inimõiguste rikkumised – sealhulgas poliitiliste vastaste, 
vähemuste (kaasa arvatud usu-, rahvus- ning homo-, bi- ja transseksuaalide ning 
transvestiitide vähemuste) ja ebasoodsas olukorras olevate rühmade tagakiusamine või 
nende õiguste piiramine –, loodusõnnetused ja inimtekkelised katastroofid, elujõulisi 
majandusperspektiive ning demokraatiat ja head valitsemistava ning kodaniku-, 
poliitiliste, kultuuriliste, majanduslike ja sotsiaalsete õiguste austamist ja edendamist 
tagava kestliku struktuuri puudumine;  

C. arvestades, et ränne kui ülemaailmne nähtus on aidanud kaasa ideede vahetusele, kuid 
on kutsunud vastuvõtvates ühiskondades esile ka immigrantide integratsiooniprobleeme, 
rikastanud seetõttu Euroopa Liidu kultuuri- ja majanduselu ning tõstatanud sotsiaalse 
kaasatuse ja kohandumise küsimusi; arvestades, et EL vajab pidevat, kuid kontrollitud 

                                                 
1   ELT L 155, 18.6.2009, lk 17. 
2   Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0327. 
3   Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0496. 
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rännet, et toetada oma vananevat rahvastikku ning tegeleda muude sotsiaalsete ja 
majanduslike küsimustega; 

D. arvestades, et rändevood on minevikus muutnud suunda vastavalt sellele, millist 
rändevoogu on püütud kõige rohkem piirata, aga ei ole kunagi lakanud, ja arvestades, et 
rännet ei ole võimalik peatada, vaid selle maht ja keerukus muutub tõenäoliselt 
järgnevatel aastakümnetel ning sellega tuleb tegeleda viisil, mis aitab vältida 
inimkannatusi; 

E. arvestades, et seaduslik ränne on protsess, mis on optimaalne nii oma päritolumaalt 
lahkuda sooviva isikute kui ka vastuvõtva riigi jaoks, 

F. arvestades, et ebastabiilsusest tingitud ebaseaduslike rände voogude survet tunnevad 
suuremal määral need liikmesriigid, mis asuvad ELi välispiiril; 

G. arvestades, et ükski liikmesriik pole seni ratifitseerinud ÜRO rahvusvahelist 
konventsiooni kõigi võõrtöötajate ja nende pereliikmete õiguste kaitse kohta; arvestades, 
et konventsioon moodustab kõige laiema rahvusvahelise õigusliku raamistiku 
võõrtöötajate ja nende pereliikmete õiguste kaitseks ning suunab riike tööjõu sisserännet 
käsitleva poliitika väljatöötamisel ja rakendamisel rändajate õiguste kaitseks võetavate 
meetmete küsimuses;  

H. arvestades, et majanduslik ebastabiilsus mõjutab eriti tugevasti nooremaid põlvkondi, 
naisi ja vähemusi või ebasoodsas olukorras olevaid rühmi, kellel kaovad tööhõive 
väljavaated ja kes võivad seetõttu kergemini langeda vägivalla, radikalismi ja 
terroristlike rühmituste värbamise ohvriks; 

I. arvestades, et kliimamuutus on seotud toidu- ja veenappuse, metsade hävitamise ja 
pinnase seisundi halvenemisega ning kliimamuutuses nähakse üha suuremat ohtu 
rahvusvahelisele julgeolekule ja stabiilsusele; 

J. arvestades, et aidata ja kaitsta on vaja inimesi, keda on oma kodudest sundinud lahkuma 
kliimamuutusest tingitud ulatuslikud loodusõnnetused; arvestades, et pagulasi käsitlevad 
kehtivad õigusaktid ei tunnista kliimapõgenike õigust rahvusvahelisele kaitsele; 

K. arvestades, et mõnes kliimamuutusest ja sellest tulenevast bioloogilise mitmekesisuse 
kaost kõige enam mõjutatud piirkonnas, näiteks Saheli piirkonnas, on rändest saanud 
kliimamuutusega kohanemise ainus vorm; 

L. arvestades, et mõned sisserännanud võivad olla ka varjupaigataotlejad ning võivad 
saada ametlikult tunnustatud pagulase staatuse; 

M. arvestades, et ebaseadusliku rände ärakasutamine ohustab tõsiselt rändajate elusid ning 
on sageli seotud kõige hullemate inimõiguste rikkumistega, sealhulgas orjatöö, 
seksuaalne ärakasutamine, laste kuritarvitus ja soopõhine vägivald; arvestades, et ELi 
võetavaid meetmeid selliste rikkumiste ärahoidmiseks ja rändajate, kaasa arvatud 
ebaseaduslike rändajate kaitseks hädaolukordades tuleks parandada, et nad oleksid palju 
tõhusamad; 

N. arvestades, et migrantide salakaubavedu mõjutab peaaegu kõiki riike maailmas; 
arvestades, et ebaseadusliku rände ärakasutamisega (mis on kahjuks tulutoov äritegevus 
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organiseeritud kuritegevusega seotud isikute jaoks) võib kaasneda relvade 
salakaubavedu ja uimastiäri; arvestades, et ebaseadusliku rände ärakasutamine võib olla 
üks radikaalsete ja terroristlike rühmituste rahastamisallikatest ning migrantidest võivad 
kergesti saada organiseeritud kuritegevuse rühmituste ja ekstremistide võrgustike 
ohvrid; 

O. arvestades, et ELi poliitikas tuleks pöörata erilist tähelepanu kõige haavatavamatele 
sisserännanutele, eelkõige saatjata alaealistele; 

P. arvestades, et ebaseaduslik ränne avaldab mõju rändevoogude juhtimisele ning 
vastuvõtvate ja transiitriikide integratsioonisuutlikkusele; arvestades, et transiitriikide 
puhul võib see mõnel juhul kahjustada kohaliku tööturu kestlikkust ja 
arenguväljavaateid ning suurendada ebastabiilsust; 

Q. arvestades, et eeldatav rahvastikukasv nii päritolu- kui ka transiitriikides (eelkõige 
Magribi, Mašriki ja laiemalt Põhja-Aafrika riikides) võib negatiivselt mõjutada 
majanduskasvu ja töökohtade loomise perspektiive, halvendades seeläbi sotsiaalset ja 
majanduslikku olukorda neis riikides, kui ei langetata vajalikke poliitilisi ja majandust 
puudutavaid otsuseid; arvestades, et eelnimetatud põhjused ja demokraatlike põhimõtete 
puudumine suurendavad riigisiseseid pingeid ja ebastabiilsust, mida on näidanud 
hiljutised meeleavaldused Tuneesias, Alžeerias, Egiptuses ja paljudes teistes araabia 
maades, ning et selle tagajärjel hakkavad suurenema rändevood, mis kurnavad veelgi 
enam vastuvõtvate riikide integratsioonisuutlikkust; 

R. arvestades, et EL, pidades silmas praegusi demograafilisi suundumusi, peaks mõtlema 
selle peale, millises ulatuses ta tahab järgmistel aastatel avada oma piirid päritolu- ja 
transiitriikide rändevoogudele, et leevendada nende riigisisest rahvaarvu suurenemist ja 
sellest tulenevaid sotsiaalseid pingeid ning aidata neil seeläbi säilitada riigisisest 
stabiilsust, ja millises ulatuses ta peab investeerima selliste riikide uuendatud 
majanduskavadesse, sealhulgas investeeringutele ja töökohtade loomisele pühendatud 
kavadesse; 

S. arvestades, et tuleks võtta meetmeid vältimaks rassismi ja ksenofoobia uusi laineid siht- 
ja transiitriikides; 

T. arvestades, et ränne ELi moodustab ainult osa palju laiemast lõuna-põhja ja lõuna-lõuna 
suunalisest rändenähtusest; arvestades, et geograafiline lähedus ELi naabruspoliitikas 
osalevate riikidega ning samal ajal märkimisväärsed erinevused nende riikide ja ELi 
rändealaste õigusaktide vahel võivad luua nendes riikides konkurentsieelise, mis 
tugevdab nende staatust transiitriikidena ning piirab nende riski ja vastutust 
potentsiaalsete vastuvõtvate riikidena;  

U. arvestades, et Euroopa naabruspoliitika peaks palju aktiivsemalt toetama ELi 
naaberriikide suutlikkust rännet juhtida; 

V. arvestades, et hiljutised dramaatilised sündmused Egiptuses ning teistes Põhja-Aafrika 
ja Lähis-Ida riikides suurendavad tõenäoliselt nii seaduslike kui ka ebaseaduslike 
rändajate voogu Euroopasse; 

W. arvestades, et pinged päritolu- ja transiitriikide vahel ning vastuvõtvate riikide ja 
transiitriikide vahel seoses rändevoogude juhtimisega võivad edaspidi põhjustada 
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konflikte ja vaidlusi, sest puudub ühtlustatum, koordineeritum ja tõhusam 
rändepoliitika; arvestades siiski, et kooskõlastatum ja terviklikum lähenemisviis rände 
juhtimisele võib parandada austavat suhtumist kõigisse rändajatesse, kes potentsiaalselt 
võivad kaasa aidata tööjõu vajaduste rahuldamisele transiit- ja sihtriikides ning elavdada 
arengut päritoluriikides; arvestades siiski, et kooskõlastatum ja terviklikum 
lähenemisviis rände juhtimisele peaks parandama austavat suhtumist kõigisse 
rändajatesse, kes võivad olla hädaolukorras; 

X. arvestades, et rändajate seaduslikud ja läbipaistvad rahaülekanded võivad nende 
päritoluriikide majandusarengu edendamisel etendada positiivset osa ning et eriti tuleks 
hoolitseda selle eest, et oleks tagatud rändajate õigus toetada oma perekonda ja 
investeerida oma riiki; 

Y. arvestades, et Euroopa Liit peab välja töötama tõhusa ja targa rändepoliitika, mis 
sarnaneb Kanadas, Austraalias või Uus-Meremaal rakendatava rändepoliitikaga; 
arvestades, et ELi naaberpiirkondade ebastabiilsus pärsib sellise rändepoliitika loomist; 

Z. arvestades, et ELi välispoliitika võib positiivselt täiendada ja tugevdada ELi 
rändepoliitikat ning et selles tuleb käsitleda kõiki päritoluriikide ebastabiilsuse 
põhjuseid ning püüelda aktiivse transiitriikidega peetava dialoogi poole, mis puudutab 
ühesuguseid, inimõigustepõhilisi norme nende siseriiklike rändealaste õigusaktide jaoks, 
mille abil luuakse võrdsed võimalused nii vastuvõtvatele kui ka transiitriikidele samade 
eeskirjade järgimiseks ning rändajatele samal tasemel kaitse pakkumiseks; arvestades, et 
transiitriikide arengu eri tasemete tõttu on vaja anda ELi finantsabi aitamaks neil jõuda 
ELiga võrreldavate standarditeni; 

AA. arvestades, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja on toonitanud, kui oluline on terviklik lähenemine julgeoleku ja stabiilsuse 
küsimustele, sest see võimaldab arengustrateegiatel ja kestlike majanduslike 
väljavaadete loomisel täiendada ja tugevdada rahuvalvet ja rahu kindlustamise alast 
tegevust, mis loob tingimused pikaajaliseks stabiilsuseks ja julgeolekuks;  

AB. arvestades, et Lissaboni lepinguga kasutusele võetud uus välispoliitika ülesehitus ja 
Euroopa välisteenistuse loomine annavad võimaluse töötada välja väga väärtuslik 
sünergia ühelt poolt välis- ja kaitsepoliitika ning teiselt poolt Euroopa naabruspoliitika 
ja arengukoostööpoliitika vahel, mis tugevdab ja ühendab vastastikku mõõtmeid ja 
strateegiaid; arvestades, et uus struktuur võimaldab ka kultuuridiplomaatial panustada 
ELi välistegevusse; arvestades, et sellist sünergiat tuleks arvesse võtta juba 
kavandamisetapis, 

AC. arvestades, et vahet tuleb teha rändajate, varjupaigataotlejate ja pagulaste vahel, 

1. väljendab heameelt komisjoni hiljutiste ettepanekute üle seadusliku rände võimaluste 
leidmise kohta nende jaoks, kes ei ole varjupaigataotlejad, ja nõuab tungivalt edasiste 
vahendite väljatöötamist, mis aitaksid luua ühise rändepoliitika, hallata majanduslikest 
põhjustest tulenevat rännet eesmärgiga edendada vastuvõtvate, transiit- ja päritoluriikide 
majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning suurendada sotsiaalset ühtekuuluvust, 
parandades sisserännanute integratsiooni; rõhutab vajadust asjakohase teabe andmise 
järele seadusliku rände võimaluste kohta ELi, et ennetada ebaseaduslikku rännet, 
kasutada paremini ELi seadusliku rände skeeme, selgitada praegusi väljavaated ja 
võimalusi ELis ning hajutada inimkaubitsejate antud valelubadusi, piirates sellega 
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organiseeritud kuritegevust ja inimkaubandust, mis lõikavad kasu inimeste vajadusest 
mujale siirduda; kutsub komisjoni üles edendama kaitsetute rühmade ja isikute 
(peamiselt naised ja lapsed) kaitse meetmeid, sest just nemad langevad sageli 
inimkaubanduse ja seksuaalse ärakasutamise ohvriteks, ning nõuab tungivalt, et 
komisjon looks teabekeskused kolmandatest riikidest ELi suunduva rände võimaluste 
kohta; nõuab siiski lähenemist, kus on tasakaalus ELi suunduva seadusliku rände 
edendamine ning selle tagamine, et EL suudaks sisserändajaid vastu võtta ja edukalt 
integreerida; 

2. tuletab meelde, et hästi juhitud seaduslikust rändest võib olla kasu ka kolmandatel 
riikidel vahendite kaudu, mida sisserändajad saadavad oma päritoluriikidesse; rõhutab 
lisaks selliste toetavate algatuste tähtsust, mille eesmärk on edendada sisserändajate 
kaasatust nende päritolumaades läbiviidavatesse arengu- ja koolitusprojektidesse; 

3. palub liikmesriikidel teha koostööd ELi mittekuuluvate riikidega selle tagamiseks, et 
seadusliku rändega seotud teave oleks lihtsalt kättesaadav ning et seaduslikku rännet 
edendataks aktiivselt; 

4. usub, et sundrände põhjused on muu hulgas nõrk majandus, vaesumine, inimõiguste 
rikkumine, keskkonnaseisundi halvenemine, rikaste ja vaeste riikide vahelise lõhe 
suurenemine, kodusõjad, loodusvarade kontrollimise nimel peetavad sõjad ja poliitiline 
tagakiusamine; 

5. toetab komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja analüüsi ja poliitikasuunda, milles toonitatakse vajadust tervikliku ja ühtse 
lähenemisviisi järele, võttes aluseks sihipärased arengu- ja inimõigustealased strateegiad 
kui elujõulised vahendid, mis täiendavad ELi välispoliitikat, et lahendada stabiilsuse ja 
julgeolekuga seotud probleeme ning tõhustada rahuvalve ja rahu kindlustamise 
operatsioonide tulemuslikkust; nõuab sellega seoses FRONTEXi rolli tugevdamist, et ta 
suudaks rändevooge paremini kontrollida; on arvamusel, et seoses Lissaboni lepinguga 
kasutusele võetud uue välispoliitika ülesehituse ja Euroopa välisteenistuse loomisega 
oleks oluline ühendada edaspidine institutsioonidevaheline dialoog ja sellise tervikliku 
lähenemisviisi aluste ja eesmärkide läbimõtlemine, eelkõige sihtpärase kavandamise ja 
soodustatud riikidega loodavate partnerluste osas, mis võib kaasa tuua 
demokratiseerumise kestliku protsessi, hea valitsemistava, inimõiguste austamise ja 
majanduskasvu ning seega tugevdada julgeolekut ja stabiilsust; 

6. nõuab tungivalt, et komisjon looks alalise järelevalve süsteemi kogu FRONTEXi 
tegevuse üle, mis on seotud rändevoogude juhtimisega; on arvamusel, et FRONTEXi 
määruse muudetud versiooni tekstis peab selgelt väljenduma FRONTEXi 
operatsioonide inimõiguste mõõde, eelkõige isiku õigus riigist lahkuda, tagasi- ja 
väljasaatmise keeld ning varjupaiga taotlemise õigus; väljendab heameelt FRONTEXi 
tulemusliku tegevuse ja tema koostöö üle liikmesriikidega Euroopa ühise 
varjupaigasüsteemi rakendamisel ning ka Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 
(EASO) loomise üle; on seisukohal, et FRONTEXi ja EASO tegevus ja operatsioonid 
peaksid olema stabiilsed ja pidevad, et liikmesriikidele, keda ränne eriti tugevalt 
mõjutab, oleks võimalik anda vajalikku tuge; rõhutab vajadust suurema solidaarsuse 
järele kõigi ELi liikmesriikide, eeskätt kõige kaitsetumate vahel eesmärgiga tagada 
kõige tõhusam poliitika koordineerimine ja koormuse jagamine; 

7. märgib, et üha laieneva mitmepoolsuse taustal, mis hõlmab mitut rahvusvahelist osalejat 
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ja suuri abiandjaid, nagu EL, USA, Jaapan, Hiina ja pikemas perspektiivis võib-olla ka 
teised BRIC-riigid, nagu Brasiilia ja India, on stabiilsus ja julgeolek ühised eesmärgid 
ning ülemaailmse majanduskasvu vajalikud eeltingimused; märgib lisaks, et stabiilsuse 
ja julgeoleku alased ülesanded on sellised, mis vajavad mitte üksnes asjakohaseid 
vahendeid – ja seda eelarvepiirangute ajal –, vaid ka majanduslikku mastaabisäästu ja 
koordineeritud jõupingutusi; on arvamusel, et tuleks hakata kaaluma aktiivset arutelu 
ELi, USA, Jaapani ja Hiina ning rahvusvaheliste finantsasutuste vahel koordineeritud 
geograafilise ja temaatilise julgeoleku, stabiilsuse ja abiandmise strateegiate küsimustes, 
mis pakuks suuremat kollektiivset võimendust ning vahendite tasakaalustatumat, 
sihipärasemat ja tõhusamat eraldamist, tagades samas koormuse õiglase jagamise; on 
samuti arvamusel – arvestades hiljutist Valge Maja välisabi läbivaatamist, milles 
toonitati, kui kasulik on abiandmist koordineerida teiste suuremate abiandjatega –, et 
esimene oluline samm sellise kaalumise suunas võiks olla ELi ja USA tippkohtumine, 
mille käigus käsitletaks tõhustatud koostööd humanitaar- ja arenguabi alal, et teha 
Atlandi-ülesest seisukohast lähtuvalt kindlaks ühised huvivaldkonnad ja poliitika 
koordineerimise alused; 

8. nõuab tungivalt, et komisjon tagaks, et kõikides ELi ja liikmesriikide allkirjastatud 
tagasivõtulepingutes austataks täielikult inimõigusi ning tagasi- ja väljasaatmise 
lubamatuse põhimõtet ega seataks ohtu ühtegi isikut, kes vajab rahvusvahelist kaitset; 

9. märgib, et varjupaiga pakkumisel põgenikele naaberriikides on olulisi eeliseid, ning 
nõuab, et EL kaaluks seda esimese lahendusena; 

10. väljendab muret seoses sellega, et praegu on maailmas umbes 38 ebastabiilset riiki 
(2010. aasta läbikukkunud riikide indeks, Fund for Peace), kus ebastabiilsus mõjutab 
miljardit elanikku (Maailmapank); märgib, et ebastabiilsed riigid on nii sisemiste kui ka 
väliste poliitiliste ja majanduslike vapustuste suhtes kõige haavatavamad ning riikide 
ebastabiilsus soodustab rändeprotsessi;  

11. on arvamusel, et toetus poliitiliselt ja majanduslikult ebastabiilsetele riikidele, kes on 
ebaseadusliku rände ning julgeoleku ja stabiilsuse alaste pingete võimalikuks allikaks, 
peaks alati hõlmama lisaks eelarvekoormuse vähendamisele ja toetusele ning stabiilsuse 
loomise või tugevdamise strateegiatele ka otseinvesteeringuid ja ELi turulepääsu 
strateegiaid, maapiirkondade arengu ja toiduga kindlustatuse strateegiaid, toetust 
aastatuhande arengueesmärkidele, töökohtade loomise poliitikat, taristu arendamist, 
VKEde toetamist, mikrokrediidi võimaldamist ning strateegiaid, mille eesmärk on 
edendada demokratiseerumist ja head valitsemistava, sotsiaalset kaasatust, naistele, 
vähemustele ja ebasoodsamas olukorras olevatele rühmadele suurema mõjuvõimu 
andmist ning etnilist ja usulist sallivust, suurendades nii võimalike rändajate kohalikke 
väljavaateid ja alternatiive; on kindlalt veendunud, et sellised strateegiad peavad 
põhinema aktiivsel partnerlusel, mis lähtub abisaajate riikide omanditunde ja 
mõjuvõimu suurendamise põhimõtetest, ent samuti eesmärkidest, selgetest 
tegevuskavadest ja nende täitmiseks vajalikest tingimustest, mis on määratud koos 
abiandvate riikidega, ning võrdlusalustest ja rangetest aruandlusnormidest; juhib 
tähelepanu asjaolule, et sel viisil rahastatavate programmide põhikriteerium peab olema 
lisandväärtuse loomine nii piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil, tagades seeläbi, et 
nad aitavad oluliselt kaasa kohaliku majanduse arengule; 

12. toonitab, et kõikides uuringutes ja analüüsides migratsiooni tulevaste suundumuste ja 
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vormide kohta, nagu lühiajaline, hooajaline ja ringmigratsioon, tuleks võtta arvesse 
migratsiooni võimalikke vallandajaid, nagu poliitiline ja majanduslik kriis või 
kliimamuutuse mõju päritoluriigis; 

13. palub Euroopa Liidul ja liikmesriikidel teha oma territooriumil ja rahvusvahelisel 
tasandil tööd selleks, et päritoluriigid võtaksid vastu ja rakendaksid selliseid meetmeid 
ja poliitikat, mis võimaldaksid neil sotsiaalselt, majanduslikult ja demokraatlikult 
areneda ning ei sunniks nende kodanikke välja rändama;  

14. kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles tegema täiendavaid pingutusi seoses 
päritoluriikide arengu ja demokratiseerumisega ning toetama õigusriigi põhimõtteid, et 
võidelda rändega kaasnevate probleemidega nende põhjuste tasandil; 

15. innustab looma rändealaseid teabe- ja juhtimiskeskuseid väljaspool ELi, et aidata 
kolmandatel riikidel, mis on päritolu- või transiitriigid, kehtestada rändepoliitika, mis on 
kooskõlas potentsiaalsete sisserändajate ja tagasipöörduvate sisserändajate 
probleemidega, pakkuda teavet seadusliku rände kohta ning samuti töövõimaluste ja 
elamistingimuste kohta nende sihtriigis ning aidata potentsiaalsetel sisserännanutel 
saada tööalast koolitust, lähtudes sealjuures Malis Bamakos läbiviidud katseprojekti 
(CIGEM) kogemustest; palub komisjonil esitada vastutavale EP komisjonile 
regulaarseid aruandeid uute algatuste kohta, mida kavandatakse selliste keskuste 
loomiseks; 

16. tuletab meelde, et oma 21. septembri 2010. aasta resolutsioonis edasiste sammude kohta 
vaesuse vähendamiseks ja töökohtade loomiseks arengumaades1 rõhutas parlament, et 
EL ei tohiks kõhelda karistuste kohaldamisel, kui arenguriigid ei suuda oma 
kaubanduslepingute raames võetud valitsemisalastest ja inimõiguste alastest 
kohustustest kinni pidada, palus ELi ametivõimudel tagada rangem järelevalve nõuetele 
vastavuse üle, nagu on sätestatud Cotonou lepingus, ja rõhutas, et nii Euroopa 
Arengufond kui ka arengukoostöö rahastamisvahend peavad vastama samadele nõuetele 
vastavuse kriteeriumitele; toonitab, et sarnaseid nõuetele vastavuse kriteeriumeid tuleks 
kohaldada lisaks ELi arengu- ja humanitaarabile ka muule abile, kaasa arvatud 
makromajanduslikule abile, mida antakse IMF laenudena, samuti EIB ja EBRD 
programmide laenutehingutena, ja et selline abi peaks põhinema partnerlusel, ühistel 
eesmärkidel ja väärtushinnangutel ja ustavusel ning see peaks võimaldama täita nii 
abiandva kui ka abisaaja riigi ootusi; rõhutab ka, et ELi aktiivne toetus abisaavatele 
riikidele peaks olema tõhus ja tulemustele orienteeritud ja et tuleb järgida ELi 
põhiväärtusi; palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindajal ja komisjonil püüelda ELile ja ELi põhiväärtuste järgimise poole ELi 
finantsabi ülesehituse kujundamisel ning kahepoolsetes suhetes sellist abi saavate 
riikidega; on arvamusel, et ELi tasandil tuleks alustada ELi finantsabi suhtes nõuetele 
vastavuse kriteeriumide kohaldamise aluste ja ulatuse kaalumist; 

17. tervitab inimõiguste klauslite lisamist kõikidesse ELi kahepoolsetesse 
kaubanduslepingutesse ja toetab tingimuslikkuse põhimõtte kasutuselevõttu 
kaubanduskorralduses arenguriikidega üldiste soodustuste süsteemi raames; tunnistab, et 
kõnealust tingimuslikkuse põhimõtet ei rakendata mitte alati, kuna komisjon ei kehtesta 
meelsasti sanktsioone arenguriikidele, kes ei täida inimõiguste, hea valitsemistava ja 
demokraatia juurutamise osas võetud kohustusi; nõuab tungivalt, et komisjon kaaluks 

                                                 
1   Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0327. 
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sanktsioonide kasutamist iga kord, kui selleks on vajadus, kuid palub, et ta uuriks enne 
sanktsioonide kehtestamist hoolikalt, missugused on nende tagajärjed abisaava riigi 
elanikkonnale; 

18. on arvamusel, et päritolumaade suhtes kasutatava poliitika sarnast poliitikat tuleb samuti 
kohaldada transiitriikidele, näiteks seoses vaesuse vähendamise strateegiate, 
otseinvesteeringute ja turule juurdepääsuga ning rõhuga tööhõivekavale, mis tagab 
tulemuslikud pikaajalised sotsiaalse kaasatuse väljavaated, stabiliseerib riigisisese 
tööturu ning tõhustab pikemas perspektiivis transiitriikide potentsiaali; 

19. on seisukohal, et EL ja liikmesriigid peavad ebaregulaarsete rändevoogude juhtimisel 
täielikult austama varjupaigataotlejate õigusi ja hoiduma võtmast mingeid meetmeid, 
mille tõttu potentsiaalsed pagulased hoiduksid kaitse taotlemisest; 

20. kutsub komisjoni üles töötama välja mehhanismi, et määrata kindlaks, kes vastutab 
varjupaigataotlejate majutamise ja nende taotluste läbivaatamise eest, ning võidelda 
ebaseadusliku rände vastu, kuna nimetatud kahes valdkonnas langeb teatavatele 
liikmesriikidele ebaproportsionaalselt suur koormus nende geograafilise asukoha või 
demograafilise olukorra tõttu; 

21. nõuab tungivalt, et komisjon kehtestaks järelevalvesüsteemi, et kontrollida pagulaste ja 
varjupaigataotlejate õiguste järgimist riiki sisenemisel (ja enne riiki sisenemist) 
vastavalt Schengeni piirieeskirjadele, nii et oleks võimalik kiiresti avastada võimalikud 
puudused; 

22. toonitab ELi valimiste vaatlusmissioonide väärtust, sest see on oluline samm mis tahes 
demokratiseerumisele ja heale valitsemistavale viivas protsessis, ja on arvamusel, et 
sellised missioonid peaksid kuuluma pikaajalise demokratiseerumisprotsessi laiema 
toetusraamistiku hulka; nõuab tungivalt, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade 
ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja tugevdaks järelmeetmeid ja lähetusi, kontrollimaks, 
kas valimiste vaatlusmissioonide soovitusi täidetakse, ning rõhutab sellega seoses, et on 
ülimalt oluline tagada asjakohased järelmeetmed selliste soovituste elluviimiseks; 
rõhutab, kui olulised on vahendus ning konfliktide ennetamise ja lahendamise 
strateegiad ning institutsioonide ja suutlikkuse ülesehitamine selliste piirkondlike 
organisatsioonide nagu näiteks Aafrika Liidu jaoks, kes täidab tähtsat osa rahuvalve ja 
rahu kindlustamise operatsioonides; on arvamusel, et Aafrika Liidu toetamine peab 
hõlmama piirikontrolli alase suutlikkuse väljatöötamist ja kõikide rändajate abistamist 
hädaolukordades; leiab, et piirkondlike organisatsioonide, nagu Aafrika Liidu, 
Vahemere Liidu ja idapartnerluse kui piirkonnas rahu ja stabiilsuse suurendajate tõhus 
tugevdamine aitab kaasa piirkonna integratsioonile ning piiriüleste 
majanduspiirkondade tekkimisele; 

23. märgib, et on tehtud edusamme rände üldise lähenemisviisi rakendamisel, mille eesmärk 
on edendada terviklikke partnerlussuhteid päritolu- ja transiitriikidega ning mis 
tugevdab rände ja arengu sünergiat; rõhutab, et on vaja täiendada rände üldise 
lähenemisviisi peamisi vahendeid (mobiilsuspartnerlused, rändealased lähetused, 
rändeprofiilid, koostööplatvormid); rõhutab jätkuvat vajadust seada rändepoliitika 
eesmärgid päritolu- ja transiitriikidega peetava poliitilise dialoogi keskmesse, samuti 
vajadust edendada sellega seoses poliitika kooskõla, eriti arengupoliitika osas; on 
seisukohal, et erinevaid dialoogiprotsesse tuleks ratsionaalsemaks muuta ning 
migratsiooni ja arengu sünergiat tuleks tugevdada; peab vajalikuks toetada rohkem 
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arenguprojekte päritolu- ja transiitriikides, et tõsta nende riikide elatustaset, suurendada 
regulatiivset ja institutsioonilist võimekust ning parandada nende taristut, et 
rändevoogusid edukalt juhtida, tagades samal ajal kaitset puudutavate rahvusvaheliste 
normide ja väljasaatmata jätmise põhimõtte järgimise; 

24. rõhutab ülemaailmse rände- ja arengufoorumi olulist rolli, sest see pakub struktuurset 
raamistikku riiklike ja valitsusväliste osaliste, sealhulgas kodanikuühiskonna vahelise 
tõhustatud dialoogi ja koostöö edendamiseks; 

25. mõistab hukka asjaolu, et praeguses olukorras oli ainsaks võimaluseks ELi–Liibüa 
koostöölepingu peatamine, ning on seisukohal, et peatamine tuleks tühistada kohe, kui 
on olemas uus valitsus, kellel on tahe demokraatlikult ja inimõigusi järgides rakendada 
lepingut, mille eesmärk on anda Aafrika riikidele rahalist abi, et luua rände kõrvale 
elujõulised alternatiivid ning aidata Liibüal välja töötada tõhusam tööalase rände 
juhtimise süsteem, suurendades selleks riigis juba viibivate rändajate oskusi, Liibüa 
suutlikkust rändajaid ligi tõmmata ning sotsiaalselt ja majanduslikult integreerida, 
eelkõige tema lõunapiiri taga olevatest riikidest, ning luua Liibüas tõhusa 
rändejuhtimise süsteemi alus; rõhutab sellega seoses, et ELil on vaja kasutada oma 
mõjujõudu, et veenda Liibüat lubama UNHCRil riiki naasta; on arvamusel, et ELi 
geograafilises naabruses asuvate muude riikidega tuleb jõuda kokkuleppele 
migratsiooniküsimuste koostöökavade osas, et vastavalt rahvusvahelistele kokkulepetele 
ühiselt toetada nende naabruses asuvaid ebastabiilseid riike; 

26. märgib seoses praeguse humanitaarkriisiga Põhja-Aafrikas, et Frontex ei saa olla 
peamiseks vahendiks piirkonnast pärit rändevoogudega tegelemises, ning kutsub ELi 
üles välja töötama kiiret ja kooskõlastatud reageeringut, mis oleks osa sidusast ja 
pikaajalisest poliitiliste muutustega ja ebastabiilsete riikidega tegelemise strateegiast, 
pöörates nii tähelepanu rändevoogude algpõhjustele; nõuab, et nõukogu kehtestaks 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 80 kohase koormuse jagamise tegevuskava, et 
aidata piirkonnast pärit pagulastel ümber asuda, ning annaks ümberasustatud isikutele 
abi vastavalt nõukogu 20. juuli 2001. aasta direktiivile 2001/55/EÜ kolmandate riikide 
kodanikele kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise 
tingimuste kohta ning vastavalt meetmetele, mis tagavad tasakaalu liikmesriikide vahel 
seoses selliste isikute vastuvõtmise ja selle tagajärgedega; palub nõukogul kiiresti võtta 
vastu Euroopa ühine varjupaigasüsteem ja viia lõpule kaasotsustamismenetlused seoses 
ELi ühise ümberasustamisprogrammiga ja Euroopa Pagulasfondiga aastateks 2008–
2013, nagu soovitas parlament 2010. aasta mais; tuletab meelde, et liikmesriigid peavad 
järgima tagasisaatmata jätmise põhimõtet; 

27. rõhutab Euroopa Parlamendi suurt tähtsust vabaduse ja demokraatia edendamisel 
naaberriikides; on sellega seoses veendunud, et Euroopa Parlament peaks pingsalt 
jälgima demokratiseerimisprotsessi Vahemere lõunarannikul asuvates riikides, ning 
soovitab seetõttu korrapärase struktuurse dialoogi pidamist komisjoni asepresidendi 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajaga, et hinnata selles 
piirkonnas toimunud muutusi ja teha kindlaks lühi- ja pikaajalised eesmärgid ning 
asjakohased vajalikud tugimeetmed; 

28. nõuab, et läbivaadatud Euroopa naabruspoliitikas pöörataks põhjalikku tähelepanu 
inimõiguste ja demokraatia teemalistele dialoogidele; on seisukohal, et 
demokraatiameelsed liikumised ja meeleavaldused ning nende brutaalne mahasurumine 
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võimude poolt niisugustes riikides nagu Tuneesia ja Egiptus annavad tunnistust sellest, 
et Euroopa naabruspoliitika dialoogid demokraatia ja inimõiguste teemal ei ole olnud 
tõhusad; 

29. tunneb heameelt ELi–Türgi tagasivõtulepingu läbirääkimiste lõpetamise üle ning nõuab 
kõigi vajalike etappide tulemuslikku lõpuleviimist, et tagada lepingu täielik 
rakendamine kõigi osapoolte poolt niipea kui võimalik; 

30. kutsub komisjoni üles tegema ebaseaduslike rändajate transiit- ja päritoluriikidega 
tihedamat koostööd ELi poolt sõlmitud või sõlmitavate lepingute ning liikmesriikide ja 
kolmandate riikide vaheliste kahepoolsete lepingute raames, et ohjeldada 
ebaseaduslikku rännet ja edendada õigusaktide järgimist, et sellest saaksid kasu nii 
rändajad kui ka liikmesriikide ja päritoluriikide elanikud; 

31. on seisukohal, et rändealase statistika ühtlustamine koostöös liikmesriikidega on 
rändepoliitika tõhusal planeerimisel, vastuvõtmisel, rakendamisel ja hindamisel 
esmatähtis; rõhutab, kui tähtis on Euroopa rändevõrgustik, millest võiks selles 
valdkonnas suur kasu olla; 

32. rõhutab tungivat vajadust järjepidevate, laiapõhjaliste ja võrreldavate statistiliste 
andmete järele rändajate populatsiooni kohta, sest pidevad muutused rändajate 
populatsioonis ja praeguste rändevoogude olemus kujutavad endast reaalset probleemi 
poliitikakujundajate jaoks, kellel on vaja otsuste tegemiseks usaldusväärseid andmeid ja 
teavet; 

33. kutsub komisjoni üles kaaluma Euroopa naabruspoliitika käimasoleva läbivaatamise 
käigus konkreetset rahastamist Euroopa naabruspoliitikas osalevate riikide uuendatud ja 
tugevate majanduskavade, sealhulgas tööhõivekava arendamiseks; on arvamusel, et 
Euroopa naabruspoliitikas osalevate riikidega tuleks arutada tegevuskava, mis käsitleks 
nende siseriiklike rändealaste õigusaktide vastavusse viimist ELi normidega, sealhulgas 
inimõigustealaste normidega, nagu õigus asüülile, ebaseaduslike rändajate 
kaitsesüsteem ja kõigi rändajate võrdsed õigused; julgustab lisaks Moldova ja Gruusiaga 
sõlmitud kehtivatele lepingutele sõlmima Euroopa naabruspoliitikas osalevate riikidega 
rohkem liikuvust käsitlevaid partnerluslepinguid; 

34. nõuab, et kehtestataks terviklik rändepoliitika, mis on seotud kõikide arengustrateegiate 
ja -vahenditega ning põhineb kõrgetasemelisel poliitilisel ja tegevustasandi 
solidaarsusel, vastastikusel usaldusel, läbipaistvusel, partnerlusel, jagatud vastutusel 
ning ühistel jõupingutustel ühiste põhimõtete ja konkreetsete meetmete kaudu ning 
Lissaboni lepingus sätestatud väärtustel; 

35. kutsub komisjoni üles töötama välja terviklikku lähenemisviisi seaduslikule rändele, 
võttes arvesse Euroopa tööturu vajadust tööjõu järele, samuti iga liikmesriigi suutlikkust 
sisserändajaid vastu võtta ja integreerida; on seisukohal, et ELi ühine seadusliku rände 
poliitika võiks olla stiimuliks nii Euroopa kui ka päritoluriikide majandusele; 

36. on seisukohal, et paljusid ELi liikmesriike puudutavad lepingud kolmandate riikidega 
tuleks läbi rääkida Euroopa tasandil, järgides täielikult Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklit 218; 

37. kutsub ELi institutsioone ja ELi liikmesriike üles tõhusamalt kooskõlastama doonorabi 
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andmist, et tagada terviklikum ja kestlikum lähenemisviis rändevoogude juhtimisele; 

38. nõuab tungivalt, et arenguabi ei seotaks rändevoogude juhtimisega ning tagasirännet ei 
seataks arenguabi andmise tingimuseks; rõhutab, et ELi arenguabi eesmärk peaks olema 
rände põhjuste, nagu vaesuse, kliimamuutuse ja nälja likvideerimine;  

39. rõhutab lisandväärtust, mida Vahemere Liit ja idapartnerluse algatus võivad anda rände 
ja selle mõjudega tegelemisel; palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja liikmesriikidel tugevdada jõupingutusi, et muuta 
Vahemere Liit täiesti tegutsemisvõimeliseks; on seisukohal, et rändevood peaksid olema 
Vahemere Liidu ja idapartnerluse algatuse raames peetavate arutelude ja võetavate 
meetmete prioriteediks; 

40. kutsub Euroopa Liitu üles kaaluma meetmeid arengukoostöö rahastamisvahendi, 
Euroopa Arengufondi ja humanitaarabi rahastamisvahendi kohandamiseks, et 
suurendada positiivset mõju, mida ränne avaldab ebastabiilsete riikide inimeste arengule 
ja demokraatiale; 

41. nõuab täiendavaid jõupingutusi, et edendada poliitikavaldkondade arengusidusust ELi 
rändepoliitika raames ning hoiduda ametliku arenguabi kasutamisest poliitika puhul, 
mille eesmärk on rännet takistada või piirata, rikkudes seejuures rändajate inimõigusi; 
on seisukohal, et ametlikku arenguabi tuleks siiski kasutada tõhusa arengu 
edendamiseks, vähendades seeläbi vaesusest, poliitilisest ebastabiilsusest ja poliitilisest 
rõhumisest põhjustatud rännet; 

42. kiidab heaks Aafrika ja ELi kolmanda tippkohtumise lõpul välja antud Tripoli 
deklaratsiooni, milles kinnitatakse veel kord, et rändega seotud praeguste ja tulevaste 
väljakutsete ning rände ja arengu vahelise seosega tegelemiseks tuleb teha ühiseid 
jõupingutusi; 

43. nõuab tulemuslikumate partnerluste loomist piirkondlikku ja majanduslikku 
integratsiooni soodustavate institutsioonidega, kuna see võib aidata leida kestva ja 
pikaajalise lahenduse lõunapoolsete riikide vahelisele rändele; 

44. rõhutab, et komisjon peaks tegema rohkem teadusuuringuid lõunapoolsete riikide 
vahelise kliimast põhjustatud rände, sealhulgas mõjutatud inimeste, ebasoodsas 
olukorras olevate piirkondade, rändevoogude ja vastuvõtvate riikide suutlikkuse kohta; 
nõuab samuti, et edendataks arenguriikide teadussuutlikkust; 

45. rõhutab, kui oluline on lisada rändeküsimused partnerriikide riiklikesse 
arengustrateegiatesse, et vähendada vaesust ja saavutada aastatuhande arengueesmärgid; 

46. tunneb heameelt asjaolu üle, et loodi AKV riikide rände vaatluskeskus, mis on AKV 
riikide poliitikakujundajatele kasulik vahend teabe ja vahendite hankimiseks, et 
parandada oma riiklikke rändestrateegiaid, samuti tunneb heameelt ettepaneku üle luua 
rändevaatluskeskus, mille ülesandeks on Euroopa – Ladina-Ameerika ja Kariibi mere 
riikide sihtasutuse järelevalve ja kooskõlastamise raames pidevalt ja põhjalikult jälgida 
kõiki rändevoogudega seotud küsimusi Ladina-Ameerikas; 

47. soovitab eraldada tõhusamalt rände ja arengu vahelise seose tugevdamiseks mõeldud 
rahalisi vahendeid; tunnustab vajadust parandada ELi erinevate rahastamisallikate 
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täiendava ja õigeaegse kasutuselevõtu korda välistegevuses; 

48. rõhutab vajadust tugevdada pääste-, taastamis- ja arengutegevuse sidumise strateegiaid, 
et leida ümberasustatud isikute ja pagulaste probleemidele püsivad lahendused; 
tunnistab kooskõlastatud humanitaarabi andmise olulisust elujõulise arengupoliitika 
eeltingimusena konfliktijärgsetes riikides; 

49. kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat üles investeerima teadmistesse ja piiritlema selgelt nii peakorteri kui ka 
delegatsioonide töötajate volitused, et saavutada suurem kooskõla rände- ja 
varjupaigaalase temaatilise programmi ning arengukoostöö rahastamisvahendi 
geograafiliste programmide vahel; 

50. nõuab Euroopa välisteenistuse ning arengu ja koostöö peadirektoraadi EuropeAid 
ülesannete selgitamist ja koordineerimist; nõuab tungivalt, et arengu ja koostöö 
peadirektoraat EuropeAid võtaks rändepoliitika kavandamisetapis endale juhtrolli; 

51. rõhutab, kui tähtis on arvesse võtta teadmisi, mis on saadud rände- ja varjupaigaalasest 
temaatilisest programmist riigi tasandil toimuva poliitilise dialoogi kohta, et tagada 
riiklike ja piirkondlike strateegiadokumentide sidusam ja tõhusam kavandamine. 

52. nõuab tungivalt suuremaid jõupingutusi, et vähendada „ajude äravoolu” ja spetsialistide 
väljarände negatiivset mõju, mis puudutab eelkõige selliseid olulisi sektoreid nagu 
tervishoid ja haridus; rõhutab, kui oluline on soodustada „ajude sissevoolu”, toetust 
hõlmavaid tagasipöördumisprogramme ja korduvrännet, reguleerida värbamistavasid ja 
toetada suutlikkuse suurendamist selliste meetmete nagu kutsekoolituse arendamise 
kaudu; palub komisjonil uurida, kas korduvrände kavad on kasulik vahend ja milline 
korduvus (ühekordne/rekursiivne; pikaajaline/lühiajaline; spontaanne/juhitud) annaks 
parimaid tulemusi nii arengu- kui ka arenenud riikidele; 

53. kutsub komisjoni üles 2013. aasta järgse välistegevuse uute vahendite ettevalmistamisel 
tagama, et kavandatav ülesehitus võimaldab arengusamba ning julgeoleku- ja 
stabiilsussamba vahelist sünergiat ja vastastikust tugevdamist ning näeb ette kriisi- ja 
taastusfondide kiireloomulise eraldamise, hädaolukordades rändajatele – eeskätt väga 
kaitsetutele, nagu naised ja saatjata alaealised – kiireloomulise abi ja toetuse andmise, 
erikavad toetamaks aktiivselt ohustatud vähemusi, sealhulgas usu-, rahvus- ja homo-, bi- 
ja transseksuaalide ning transvestiitide kogukondi, kes võivad olla ohus, kaitset 
hädaolukorras olevatele inimõiguste kaitsjatele ELis, ning toetusmeetmed, et leevendada 
kliimamuutuse, metsade hävitamise, kõrbestumise ja bioloogilise mitmekesisuse 
kadumise tagajärgi ning säilitada sellest mõjutatud kogukondade majanduslikku ja 
sotsiaalset keskkonda; 

54. nõuab, et töötataks välja poliitika, milles võetakse arvesse haavatavate 
elanikkonnarühmade, nagu naiste, laste ja puudega inimeste eriolukorda, ning selle 
jaoks tagataks olulised taristud, näiteks haiglad ja koolid, lisaks tagataks pedagoogilised 
tarvikud ning vajalik sotsiaalne, psühholoogiline ja haldustoetus; 

55. juhib tähelepanu sellele, kui tähtsat rolli on mänginud piinamisohvrite 
rehabilitatsioonikeskused sisserännanute (nii põgenike kui ka varjupaigataotlejate) 
integreerimisel ELis; täheldab murelikult, et nende keskuste rahastamist hakatakse ELis 
demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi raames järk-järgult kaotama; 
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kutsub komisjoni üles tagama, et nende keskuste rahastamist ei vähendataks ning et seda 
ei jäetaks üksnes liikmesriikide kanda; 

56. palub komisjonil avaldada piirkondlike kaitseprogrammide välishinnang ning algatada 
arutelu selle üle, kas neid tuleks jätkata. 

57. usub seoses ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
missioonidega – nagu on rõhutanud ka komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja – et on oluline täiendada julgeoleku- ja 
stabiilsusstrateegiaid ajutise arenguabiga ja inimõiguste strateegiaga, et tagada 
ebakindluse ja ebastabiilsuse algsete põhjuste likvideerimine pikemas perspektiivis; 
juhib selles kontekstis tähelepanu asjaolule, et niisugune terviklik lähenemisviis ei nõua 
mitte ainult paremat koordineerimist Euroopa välisteenistuse kaudu, vaid ka täiendavaid 
ajutisi eelarveassigneeringuid tugistrateegiate jaoks; 

58. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogule, 
Euroopa Liidu Nõukogu eesistujale, komisjoni presidendile, komisjoni asepresidendile 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa 
Investeerimispangale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ELi kandidaatriikide 
valitsustele ja parlamentidele, EURONESTi ja EUROMEDi liikmesriikide valitsustele 
ja parlamentidele, Ameerika Ühendriikide välisministeeriumile, Euroopa 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupangale, Maailmapangale, Rahvusvahelisele 
Valuutafondile, Aafrika Liidule, Üleaafrikalisele Parlamendile, Rahvusvahelisele 
Migratsiooniorganisatsioonile ning ÜRO pagulaste ülemvolinikule. 
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P7_TA-PROV(2011)0122 

Naiste roll põllumajanduses ja maapiirkondades 

Euroopa Parlamendi 5. aprilli 2011. aasta resolutsioon naiste rolli kohta põllumajanduses 
ja maapiirkondades (2010/2054(INI)) 

 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikleid 2 ja 3, ning Euroopa Liidu 
toimimise lepingut, eriti selle artikleid 8, 153 ja 157;  

– võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta otsust 2006/144/EÜ ühenduse maaelu 
arengu strateegiasuuniste kohta (programmiperiood 2007–2013)1; 

– võttes arvesse nõukogu 20. septembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) eraldatavate maaelu arengu toetuste 
kohta2; 

– võttes arvesse oma 12. märtsi 2008. aasta resolutsiooni naiste olukorra kohta ELi 
maapiirkondades3; 

– võttes arvesse 27.–29. aprillini 2010 ELi eesistujariigi Hispaania algatusel Cácereses 
toimunud seminari ,,Naised maapiirkonna jätkusuutlikus arengus” järeldusi4;  

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2010. aasta direktiivi 
2010/41/EL füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse 
kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
direktiiv 86/613/EMÜ5;  

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;  

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A7-0016/2010), 

Mitmeotstarbelised maapiirkonnad 

A. arvestades, et Euroopas on prioriteetne maapiirkondade majanduslikult säästev 
arendamine ning majandusüksuste pikaaegne ja säästlik toimimine, ning arvestades, et 
hõredamalt asustatud agraarpiirkondade erilist potentsiaali tuleks kasutada ja arendada 
väärtusi hoidvalt ning nii, et tagatakse niisuguste piirkondade jätkuv asustatus; 

B. arvestades, et sõltuvalt raamtingimustest suudavad majanduslikult ja kultuuriliselt 
iseseisvad, toimiva piirkondliku ringlusega piirkonnad stabiilsemalt reageerida 
ülemaailmsetele muutustele; 

                                                 
1   ELT L 55, 25.2.2006, lk 20. 
2   ELT L 277, 21.10.2005, lk 1. 
3   ELT C 66E, 20.3.2009, lk 23. 
4  Nõukogu dokument st09184.et10 
5   ELT L 180, 15.7.2010, lk 1. 
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C. arvestades, et konkurentsivõimeline, mitmeotstarbeliselt toimiv põllumajandus on 
hädavajalik alus säästva arengu strateegiatele ja kaugemale ulatuvale ettevõtlusalasele 
tegevusele paljudes piirkondades, ning arvestades, et seda potentsiaali ei kasutata veel 
majandustegevuse tugevama mitmekesistamise protsessi raames kõikjal täielikult ära; 

D. arvestades, et maapiirkondi mõjutavad eelkõige elanikkonna vananemine, väike 
rahvastikutihedus ja mõnes piirkonnas ka rahvastikukadu; 

E. arvestades, et demograafilised muutused, väljaränne ja elanikkonna hulgas naiste 
osakaalu üldine vähenemine paljudes maapiirkondades on viinud selleni, et 
maapiirkondades ei ole tulevikus enam olemasoleva infrastruktuuriga võimalik tagada 
piisavat kodukohalähedast varustamist esmatarbekaupade ja -teenustega, esmast arstiabi 
ja hoolust, koolieelset haridust, kooliharidust, kutsealast ning akadeemilist alus- ega 
täiendkoolitust või piisavaid kultuurilisi ja vabaaja sisustamise võimalusi, või et 
majanduslikel põhjustel tuleb vastavad asutused sulgeda; 

F. arvestades, et 26,7 miljonist Euroopa Liidus korrapäraselt põllumajanduses töötavast 
inimesest on 42% naised ning et vähemalt ühte viiest põllumajandusettevõttest (umbes 
29%) juhib naine; 

G. arvestades, et naiste osalemine asjaomases otsustusprotsessis ei kajasta piisavalt nende 
olulist panust kohalikku ja kogukonna arengusse; 

H. arvestades, et soolise võrdõiguslikkuse põhimõte on Euroopa 2020. aasta strateegia 
põhinõue ning seda tuleks edendada, et suurendada naiste aktiivset osalemist majandus- 
ja sotsiaalses tegevuses ning tagada inimõiguste austamine; 

Naised maaelus ja -majanduses 

I. arvestades, et majanduslike ja ühiskondlike muutuste taustal on maanaise kuvand 
viimastel aastakümnetel muutunud ja mitmekesistunud ning et naised on ise selle 
muutuse algatanud ja kujundanud, kusjuures naiste sotsiaalne ja majanduslik olukord nii 
liikmesriikide siseselt kui ka eri liikmesriikides on väga erinev; 

J. arvestades, et nüüdisaja ühiskonna naistel on oma isiklike perekondlike ja tööalaste 
sidemete taustal täita multifunktsionaalne roll ja just selles rollide paljususes suudavad 
nad anda ka olulise panuse arengusse ja uuendustesse kõikidel ühiskondlikel tasanditel, 
samuti panuse elukvaliteedi tõstmisesse, eelkõige maapiirkondades; 

K. arvestades, et eelkõige maapiirkondades on pere ja eakate eest hoolitsemine sageli naiste 
ülesanne; 

L. arvestades, et aastatepikkuste pingutuste tulemusena naispoliitikas ja tänu avaliku 
sektori intensiivsele toetusele hariduse, nõustamise ja ettevõtte asutamise algatuste 
valdkonnas, muu hulgas ka ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) teise samba raames, on 
saavutatud silmapaistvaid tulemusi meeste ja naiste elu-olu parandamisel 
maapiirkondades; 

M. arvestades, et hoolimata elusituatsioonide märkimisväärsest individualiseerumisest 
püsib naiste ja meeste jaoks põhimõtteline väljakutse ühendada ühelt poolt oma töö ning 
sotsiaalne ja kultuuriline tegevus ja teisalt vastutus perekonna eest; 
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N. arvestades, et seda „multifunktsionaalset väljakutset” on tänapäeva ühiskonna 
tingimustes võimalik teostada üksnes siis, kui kasutatakse toetavaid teenuseid, 
hoolekandeasutusi ja -struktuure, mis peavad olema vastuvõetava hinnaga ning 
kättesaadavad; 

O. arvestades, et naise multifunktsionaalne roll maapiirkondades võib oluliselt mõjutada 
nüüdisaegset naise kuvandit meie ühiskonnas; 

P. arvestades, et nii meeste kui ka naiste tööhõive määr on maapiirkondades madal ning 
paljud naised ei osale tõepoolest kunagi tööturul, mistõttu ei ole nad ei töötutena 
registreeritud ega töötuse statistikas kajastatud;  

Q. arvestades, et põllumajanduses töötavate naiste, k.a põllumajandusettevõtjate 
naisabikaasade puhul, kes saavad lisateenistust (kombineeritud sissetulekud, iseseisvad 
füüsilisest isikust ettevõtjad või osalise tööajaga füüsilisest isikust ettevõtjad), aga ka 
ajutiste ja võõrtöötajate puhul on sotsiaalkaitse maapiirkondade tänapäevase ja säästva 
arengu lahutamatu element; 

R. arvestades, et põllumajandusettevõtte omanik on ainus isik, kes on kirjas 
pangadokumentides, toetuste dokumentides ja omandatud õiguste dokumentides, ning 
on samuti põllumajandusettevõtte ainus esindaja ühendustes ja rühmitustes; 

S. arvestades, et maaturism, mis hõlmab ka kaupade ja teenuste pakkumist maal turismile 
orienteeritud pereettevõtete ja ühistute kaudu, on madala riskiga äri, loob töökohti, 
võimaldab ühendada perekondlikud kohustused ja töö ning motiveerib maaelanikke 
maale jääma, 

Maapiirkond kui elu- ja majanduspiirkond 

1. juhib tähelepanu asjaolule, et soolise võrdõiguslikkuse edendamine on ELi ja selle 
liikmesriikide põhieesmärk; rõhutab, kui oluline on kõnealuse põhimõtte 
inkorporeerimine ühisesse põllumajanduspoliitikasse jätkusuutliku majanduskasvu ja 
maaelu arengu edendamise viisina; 

2. märgib, et tuleb teha jõupingutusi, et luua maapiirkondades kohalikele oludele sobivad 
elutingimused, mis oleksid võrreldavad linnapiirkondade omadega, et pakkuda naistele 
ja nende peredele alus maale jäämiseks ja edukaks eluks seal; 

3. nõuab maapiirkonna kui mitmekülgse ning integratiivse töö- ja ettevõtluspiirkonna 
arendamist ning naiste võtmefunktsiooni, teadmiste ja kompetentsi kasutamist sel 
eesmärgil; 

4. kutsub seetõttu komisjoni üles järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle peetavatel 
läbirääkimistel mitte enam vähendama põllumajanduskulude osakaalu kogueelarves; 

5. rõhutab, et mitmesugused, k.a teenustele orienteeritud põllumajandusettevõtted (nt 
turismitalud, toodete otse turustamine, sotsiaalteenused, nagu eakate hooldus ning 
lastehoid, õppimine talus pikapäevarühma raames jne) on maapiirkondade teenuste 
osutamise olulised alustalad ja neid tuleks ühise ÜPP kaudu jätkusuutlikult toetada; 
nõuab seetõttu, et selliseid teenuseid edendataks ÜPP kaudu ning et seega avataks uusi 
perspektiive ja tasustatavaid töövõimalusi naistele ning hõlbustataks oluliselt ka pere- ja 
tööelu ühitamist; 
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6. nõuab omaalgatuslike dünaamiliste arengustrateegiate edendamist maal elavatele 
meestele ja naistele omase loomingulisuse toetamise vahendina, kasutades iga 
maakogukonna konkreetseid traditsioonilisi ressursse; 

7. rõhutab elujõulise, dünaamilise ja mitmekesise elanikkonnaga maakeskkonna olulisust; 
toonitab sellega seoses noorte naiste jaoks asjakohaste arenguvõimaluste ja väljakutsete 
tähtsust; 

8. nõuab, et maapiirkondades kujundataks raamtingimused selliselt, et kõikide 
põlvkondade naised jääksid oma vahetusse keskkonda ning saaksid selle keskkonna 
taaselustamisele ja arengule kaasa aidata;  

9. rõhutab põllumajandusettevõtjate ja põllumajandusettevõtete töötajate ennetähtaegselt 
pensionile jäämise võimaluse tähtsust, arvestades maapiirkondade naiste elutingimusi; 
kutsub liikmesriike, kes ei ole neid võimalusi rakendanud, seda tegema;  

10. nõuab sellega seoses täiendavaid jõupingutusi kõikide maapiirkondade varustamiseks 
kaasaaegseima IT infrastruktuuriga, eelkõige piisava juurdepääsuga lairibaühendusele, 
ning meetmete võtmist hõlbustamaks juurdepääsu info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiale ning edendamaks võrdseid võimalusi niisuguse 
juurdepääsu osas ning selle kasutamise alase asjakohase koolituse osas; juhib tähelepanu 
asjaolule, et ebapiisav juurdepääs lairibaühendusele takistab väikeettevõtjate kasvu 
paljudes maapiirkondades üle kogu ELi; nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon ja 
liikmesriigid täidaksid oma kohustuse parandada lairibaühenduse pakkumist 
maapiirkondades konkurentsivõime edendamise viisina; 

11. nõuab, et maapiirkondade naiste hulgas edendataks ja toetataks elektroonilisi 
ettevõtlusvorme, nt e-ärisid, mis võimaldaksid teha äri sõltumata kaugusest suurtest 
linnakeskustest; 

12. juhib tähelepanu asjaolule, et sarnaselt linnapiirkondadega on ka maapiirkondades 
ülimalt oluline parandada igapäevaeluga seotud infrastruktuuri, asutuste ja teenuste 
kvaliteeti ja juurdepääsetavust, et võimaldada meestel ja naistel tasakaalustada oma 
pere- ja tööelu ja tagada elanikkonna püsimajäämine maapiirkondades; see hõlmaks 
lastehoidu põllumajandusettevõtte infrastruktuuri osana (näiteks nn 
põllumajandusettevõtte lastesõimed ja muud eelkooliasutused), tervishoiuteenuseid, 
haridusasutusi (sh elukestvaks õppeks), vanurite ja muude ülalpeetavate asutusi ja 
hooldust, asendusteenuseid haiguse või raseduse korral, kodukohalähedast varustamist 
esmatarbekaupadega ning vabaaja veetmise ja kultuuriasutusi; nõuab 
põllumajanduspoliitika raamtingimuste kujundamist nii, et maapiirkondade naistel oleks 
võimalik realiseerida oma võimeid mitmeotstarbelise ja jätkusuutliku põllumajanduse 
elluviimisel; 

13. nõuab liikmesriikidelt tungivalt, et nad kasutaksid struktuurifonde ja Ühtekuuluvusfondi 
maapiirkondades hea transpordi infrastruktuuri puudumise probleemi lahendamiseks ja 
rakendaksid positiivset poliitikat transpordi kättesaadavuse parandamiseks kõigi jaoks, 
eriti puudega inimestele, kuna transport on jätkuvalt kõige rohkem naisi mõjutavat 
sotsiaalset tõrjutust ja ebavõrdsust tekitav tegur ühiskonnas; 

14. nõuab maaelu arengu poliitika tugevamat suunatust uuenduslike ja jätkusuutlike elu- ja 
töötingimuste loomisele maapiirkondades; 
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15. kutsub ELi institutsioone, liikmesriike ning piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi üles 
toetama edendamis- ja nõustamisprojekte seoses uuenduslike, peamiselt 
põllumajanduslike tootmisettevõtete loomisega maapiirkondades, mis on võimelised 
pakkuma uusi töökohti eelkõige naistele sellistes tegevusvaldkondades nagu 
põllumajandustoodetele väärtuse lisamine ning neile turustusvõimaluste otsimine, uute 
tehnoloogiate kasutamine ning piirkondliku majanduse mitmekesistamisse panustamine 
ja teenuste osutamine töö- ja pereelu ühitamise võimaldamiseks; 

16. juhib tähelepanu sellele, et seoses uuenduslike pakkumistega tuleks kasutada ÜPP teise 
samba naisteteemaliste projektidega (eelkõige 3. telg ja programm Leader+) seni 
omandatud positiivseid kogemusi ning teha kindlaks parimate tavade näited; 

17. nõuab, et maaelu arengu strateegiates pöörataks erilist tähelepanu naiste rollile Euroopa 
2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisel, eelkõige algatustele, mis keskenduvad 
innovatsioonile ning teadus- ja arendustegevusele; 

18. tervitab sellega seoses Euroopa Sotsiaalfondi / EQUALi projekte, mis püüavad rõhutada 
ja parandada naiste positsiooni põllumajanduses ja maapiirkondades;  

19. nõuab, et uues EAFRD määruses sätestataks konkreetsed meetmed naiste toetamiseks 
programmitöö perioodil 2014–2020, mis mõjuksid soodsalt naiste tööhõivele 
maapiirkondades; 

Naised maapiirkonna majanduses 

20. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles aitama kaasa informatiivse andmebaasi loomisele 
naiste majandusliku ja sotsiaalse olukorra kohta, samuti naiste osalemise kohta 
maapiirkondade ettevõtluses, ning optimeerima olemasolevate andmete (nt Eurostati 
vahendusel saadud andmed) töötlemist, et oleks võimalik sihipäraselt välja töötada 
poliitilisi meetmeid; 

21. on veendunud, et maapiirkondade tingimusi arvesse võttes tuleb säilitada ja välja 
ehitada spetsiifilised maateemalised haridus- ja nõustamiskeskused, eelkõige seoses 
põllumajandusettevõtete finantsjuhtimisega; 

22. peab vajalikuks töötada Euroopa maapiirkondade naiste võrgustiku (või naisühenduste 
võrgustiku) loomise suunas ning juhib tähelepanu edule, mis saavutati ühise 
põllumajanduspoliitika teise samba meetmetega; 

23. tunnustab olemasolevate naisvõrgustike olulist rolli eri tasanditel, eriti maapiirkondade 
kohalikul tasandil edendamise ja üldsuse suhtumise osas nendesse piirkondadesse; juhib 
tähelepanu asjaolule, et kõnealused võrgustikud vajavad kohalikul, riiklikul ja Euroopa 
tasandil suuremat ühiskondlikku tunnustust ning rohkem poliitilist ja rahalist toetust, 
pidades silmas nende suurt panust suurema võrdõiguslikkuse saavutamisse, eelkõige 
naiste koolituse osas maapiirkondades ja kohaliku arengu projektide käivitamise osas, 
sealhulgas teavituskampaaniad sõeluuringute kohta, et tagada naistel esinevate vähktõve 
liikide (emakakaelavähk, rinnavähk jne) varane diagnoosimine; kutsub liikmesriike üles 
toetama naiste suuremat osalemist poliitilises protsessis, kaasa arvatud naiste 
nõuetekohast esindatust institutsioonide, äriühingute ja ühenduste juhatustes; 

24. nõuab, et sotsiaalsüsteem tagaks maapiirkondade naistele piisavad soodustused, mis 
arvestaksid naiste spetsiifilist olukorda tasustatava töö ja pensioniõiguste osas; 
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25. tunneb sellega seoses heameelt direktiivi 2010/41/EL üle ja kutsub liikmesriike üles 
seda esimesel võimalusel ja tõhusalt rakendama, et tagada eelkõige, et  

– põllumajandusettevõtjate abikaasad ja elukaaslased saaksid sotsiaalse kaitse; 

– füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevatele naissoost 
põllumajandusettevõtjatele ja põllumajandusettevõtjate naissoost abikaasadele 
oleks tagatud piisavad hüvitised raseduse ja sünnituse korral; 

26. juhib tähelepanu asjaolule, et iseäranis maapiirkondades on vaja jätkusuutlikke 
strateegiaid kutseoskuste säilitamiseks naiste puhul, kes otsustavad teha karjääripausi 
perekonna eest hoolitsemise või hooldusperioodi kasuks; nõuab töö ja pereelu ühitamise 
hõlbustamist, et naiste osalust eri töövormides võimaldada, säilitada ja edasi arendada; 

27. juhib tähelepanu asjaolule, et põllumajandusettevõtete mitmekesistamine on 
maamajanduses üha olulisem aspekt; märgib, et naiste roll põllumajandusettevõtete 
mitmekesistamise projektide algatamisel, arendamisel ja juhtimisel on oluline; 

28. nõuab naiste ettevõtlusvalmiduse ja algatuste edendamist, eelkõige edendades naiste 
omandit, naisettevõtjate võrgustikke ning töötades lisaks välja finantssektori 
raamtingimused, mis hõlbustaksid maapiirkonna naisettevõtjate puhul (kaasa arvatud 
iseseisvad füüsilisest isikust naisettevõtjad, osalise tööajaga füüsilisest isikust 
naisettevõtjad, kelle sissetulek on väike, ja noored naised) juurdepääsu investeeringutele 
ja laenudele, nii et nad muutuksid turul tegutsemisvõimelisemaks ja suudaksid rajada 
stabiilse majandusliku põhialuse; nõuab ka meetmete võtmist naiste ettevõtlusvalmiduse 
ja sellealaste oskuste parandamiseks, et edendada nende esindatust ettevõtete ja 
ühingute juhtorganites; 

29. kutsub asjaomaseid riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi üles innustama 
naisi osalema kohalikes tegevusrühmades, sõlmima programmi Leader raames 
kohalikke partnerlussidemeid ning tagama juhatustes sooliselt tasakaalustatud 
osalemise; 

Naised põllumajanduses 

30. nõuab, et ettevõtete ja piirkondade arengustrateegiates arvestataks rohkem naiste 
põllumajanduslikku ja põllumajandusvälist erialast kompetentsust, rõhutab, kui oluline 
on naispõllumajandusettevõtjatele ja muudele maapiirkondades tegutsevatele naistele 
tootjate ja ettevõtjatena kvalifikatsiooni ja koolituse saamine, ning kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles looma koostöös piirkondlike ja kohalike omavalitsuste, 
maapiirkondade organisatsioonide ning naiste ja põllumajandustootjate ühendustega 
stiimuleid, et edendada naiste osalemist tööjõus, kõrvaldada naiste igasugune 
diskrimineerimine töökohal ning parandada naiste koolitust, sealhulgas täiendõppele ja 
erikursustele haridusasutustes parema juurdepääsu edendamise kaudu, teha asjakohaseid 
ettepanekuid maaelu arengu meetmete kohta maaelu arengu programmide 3. telje 
raames ning ergutada olemasolevaid algatusi; juhib tähelepanu asjaolule, et kõnealused 
meetmed aitavad kaasa maapiirkondades sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemisele ning et 
naistel on suurem oht vaesusesse sattuda kui meestel; 

31. nõuab, et toetataks poliitilisi püüdlusi edendada naiste rolli põllumajanduses seeläbi, et 
nende jaoks muudetakse põllumajandusliku ettevõtlusega tegelemine faktiliselt ja 
õiguslikult lihtsamaks, seda ka ettevõtte omamise seisukohalt, et nad oma 
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ettevõtlusalase kaasvastutuse alusel oleksid tihedamalt seotud ettevõtte õiguste ja 
kohustustega, mille hulka kuulub ka huvide esindamine põllumajanduslikes organites ja 
reaalne osasaamine kõikidest ettevõtlustuludest; 

32. nõuab, et toetataks nais- ja põllumajandusettevõtjate organisatsioone, mis etendavad 
olulist rolli uute arenguprogrammide edendamisel ja algatamisel ning mitmekesistamisel 
niisugusel viisil, et naised saavad rakendada uusi ideid maapiirkondades tootmise ja 
teenuste osutamise mitmekesistamiseks; 

33. on seisukohal, et ühise põllumajanduspoliitika tulevase reformi raames tuleks arvesse 
võtta ja esmatähtsaks pidada maapiirkondades elavate naiste vajadusi ja 
põllumajanduses töötavate naiste rolli nii teatavatele teenustele juurdepääsul kui ka 
toetuste saamisel vastavalt iga liikmesriigi piirkondlikele vajadustele; 

34. on veendunud, et keskpikas perspektiivis peaksid naised olema asjakohaselt esindatud 
kõikides põllumajanduse sektori poliitilistes, majanduslikes ja sotsiaalsetes organites, et 
otsustusprotsessi jõuaksid nii naiste kui ka meeste vaatenurgad; rõhutab, kui tähtis on 
kehtestada erimeetmed naiste kasuks, et tagada naiste osalemine kõnealustes organites 
võrdsetel alustel; 

35. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võimaldama naiste paremat juurdepääsu maale ja 
laenudele, et julgustada naisi seadma end sisse maapiirkondadesse ning osalema 
põllumajandussektoris; 

36. nõuab, et koondataks senised strateegiad, mis käsitlevad põllumajanduses töötavate 
naiste (põllumajandusettevõtjad, põllumajandusettevõtte töötajad, hooajatöötajad jne) 
sotsiaalset kaitset, sealhulgas direktiivi 2010/41/EL rakendamine, pidades silmas riikide 
omandi- ja maksuõigust, ning et need kogemused tehtaks liikmesriikides 
põllumajanduses töötavate naiste nõuetekohase sotsiaalse kaitse parandamise eesmärgil 
kättesaadavaks; 

37. rõhutab, et maapiirkondade naiste elutingimusi käsitlevas Euroopa poliitikas tuleb 
arvesse võtta ka põllumajandusettevõtetes hooajatöötajatena töötavate naistest 
sisserändajate elu- ja töötingimusi, eelkõige piisava majutuse, sotsiaalkaitse, 
tervisekindlustuse ja tervishoiu vajaduse osas; toonitab vajadust väärtustada kõnealuste 
naiste tööd võimalikult palju; 

38. kutsub komisjoni üles lisama oma 2011. aastal vastavalt nõukogu 20. septembri 2005. 
aasta määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) artikli 14 lõikele 1 esitatavale 
kokkuvõtvale aruandele süvaanalüüsi maapiirkondades naiste olukorra suhtes võetud 
meetmete mõju kohta; 

o 
o   o 

39. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 
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P7_TA-PROV(2011)0123 

Uutes liikmesriikides asuvate tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimiseks 
eraldatavad ELi vahendid 

Euroopa Parlamendi 5. aprilli 2011. aasta resolutsioon uutes liikmesriikides asuvate 
tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimiseks eraldatavate ELi vahendite tõhususe ja 
tulemuslikkuse kohta (2010/2104(INI)) 

 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse ühinemislepingu protokolli nr 4 Ignalina tuumaelektrijaama kohta 
Leedus1 ja protokolli nr 9 Bohunice V1 tuumaelektrijaama esimese ja teise reaktori 
kohta Slovakkias2, samuti Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liitu vastuvõtmise 
tingimusi ja korda käsitleva protokolli3 artiklit 30; 

– võttes arvesse nõukogu määrusi protokolli nr 4 (Ignalina tuumaelektrijaama kohta 
Leedus) rakendamise kohta4, protokolli nr 9 (Bohunice V1 tuumaelektrijaama esimese 
ja teise reaktori kohta Slovakkias) rakendamise kohta5 ja Bulgaaria Kozloduy 
tuumaelektrijaama esimese kuni neljanda reaktori tegevuse lõpetamiseks antava liidu 
rahalise abi kohta (Kozloduy programm)6; 

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule tuumarajatiste 
dekomisjoneerimiseks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kohta 
(KOM(2007)0794) ja sellega kaasnevat dokumenti dekomisjoneerimise rahastamise 
andmete kohta ELis (SEK(2007)1654); 

– võttes arvesse komisjoni 24. oktoobri 2006. aasta soovitust tuumarajatiste sulgemiseks 
ette nähtud rahaliste vahendite haldamise kohta7; 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48; 

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni arvamust (A7-0054/2011), 

A. arvestades, et kolmes ELi kandidaatriigis – Leedus, Slovakkias ja Bulgaarias – 
tegutsesid vanad tuumaelektrijaamad, mille suhtes lepiti kokku, et nad suletakse, ning 
ühinemisläbirääkimistel pandi paika konkreetsed kuupäevad nende kolme 
tuumaelektrijaama reaktorite sulgemiseks lühikese aja jooksul; 

B. arvestades, et EL tunnistas, et kõnealuse kolme tuumaelektrijaama reaktorite lühikese 

                                                 
1  ELT L 236, 23.9.2003, lk 944. 
2   ELT L 236, 23.9.2003, lk 954. 
3   ELT L 157, 21.6.2005, lk 29. 
4  ELT L 411, 30.12.2006, lk 10. 
5  ELT L 131, 23.5.2007, lk 1. 
6  ELT L 189, 13.7.2010, lk 9. 
7   ELT L 330, 28.11.2006, lk 31. 
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aja jooksul sulgemise ja hilisema dekomisjoneerimisega kaasneb märkimisväärne 
rahaline ja majanduslik koormus, millega asjaomased liikmesriigid ise ei suuda 
täielikult toime tulla, ning seepärast nähti ühinemislepingutes ja hilisemates nõukogu 
määrustes nende lepingute rakendamise kohta ette rahaline abi asjaomastele 
liikmesriikidele; arvestades siiski, et puudus selge otsus selle kohta, kas abi peaks katma 
dekomisjoneerimise kõik kulud või hüvitama kõik majanduslikud tagajärjed; arvestades, 
et nii Bulgaaria kui ka Slovakkia on praegu endiselt elektri netoeksportijad; 

C. arvestades, et abiga nähakse ette meetmed järgmistes valdkondades: 

– dekomisjoneerimine (ettevalmistavad tööd sulgemiseks, reguleeriva asutuse 
toetamine, dekomisjoneerimiseks ja litsentseerimiseks vajaliku 
dokumentatsiooni koostamine, ohutu hooldus ja järelevalve pärast sulgemist, 
jäätmete käitlemine, jäätmete ja kasutatud kütuse ladustamine ja saastatusest 
puhastamine ning lammutustööd); 

– energia (olemasolevate rajatiste moderniseerimine ja keskkonnaalaste näitajate 
parandamine, suletud reaktorite tootmisvõimsuse asendamine, energiavarustuse 
kindluse ja energiatõhususe parandamine ning muud meetmed, mis aitavad kaasa 
energiainfrastruktuuri vajalikule ümberstruktureerimisele ja ajakohastamisele);  

– sotsiaalsed tagajärjed (toetus tuumajaama töötajatele kõrgetasemelise ohutuse 
tagamiseks pärast sulgemist ja enne lammutamist ning personali ümberõpe 
uuteks ülesanneteks seoses dekomisjoneerimisega); 

D. arvestades, et abi andmist alustati enne ühinemist ja enne asjaomaste reaktorite 
sulgemist ning rahaline toetus kogunes rahvusvahelistesse tuumaelektrijaamade 
dekomisjoneerimise toetusfondidesse, samas kui administratiivsed ettevalmistused 
jätkusid; 

E.  arvestades, et tuumarajatiste dekomisjoneerimine ja nende jäätmete käitlemine on 
tehniliselt keerukas operatsioon, mis nõuab ulatuslikke rahalisi vahendeid ning toob 
kaasa keskkonnaalase, tehnilise, sotsiaalse ja rahalise vastutuse, 

1. märgib, et Leedu, Slovakkia ja Bulgaaria on täitnud ühinemislepinguga võetud 
kohustused sulgeda õigeaegselt reaktorid kolmes tuumaelektrijaamas: Ignalina 
tuumaelektrijaama esimene reaktor suleti 31. detsembril 2004 ja teine reaktor 31. 
detsembril 2009; Bohunice V1 tuumaelektrijaama esimene reaktor suleti 31. detsembril 
2006 ja teine reaktor 31. detsembril 2008; Kozloduy tuumaelektrijaama esimene ja teine 
reaktor suleti 31. detsembril 2002 ning kolmas ja neljas reaktor 31. detsembril 2006; 

2. märgib samuti, et kõik kolm liikmesriiki püüdsid reaktorite sulgemist käsitlevate 
poliitiliste kohustuse uuesti läbi rääkida ja see tõi kaasa viivitusi; 

3. märgib, et rahalise abi eraldamiseks on olemas õiguslik alus; märgib, et summad 
määratakse igal aastal kindlaks komisjoni otsusega, lähtudes konkreetsetest iga-
aastastest konsolideeritud programmdokumentidest, mis tagab kontrolli heakskiidetud 
projektide arengu ja rahastamise üle; 

4. märgib, et ELi piiratud kogemuste ja andmete tõttu dekomisjoneerimise valdkonnas 
lepiti rahalise abi osutamises kokku ilma rahalise ülempiiri kindlaksmääramise 
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võimaluseta; märgib, et isegi pärast dekomisjoneerimiskavade ja -strateegiate 
väljatöötamist ei olnud ülempiiri tingimusi ikka veel täpsustatud, mis tähendas seda, et 
täiendava rahalise abi eraldamine tuli otsustada etapiviisiliselt ja juhtumipõhiselt; 

5. on seisukohal, et komisjoni abi eesmärk on toetada nimetatud kolme liikmesriiki 
kindlaksmääratud varajastest sulgemistähtaegadest tuleneva rahalise ja majandusliku 
koormusega toimetulekul ning katta paljude oluliste dekomisjoneerimistööde kulud, 
investeerida energeetikaprojektidesse, mille eesmärk on vähendada energiasõltuvust 
ning aidata leevendada tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimise sotsiaalset mõju; 
märgib siiski, et kõigil kolmel juhul on tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimise kulud 
ületanud ELi kavandatud abi ja tõenäoliselt ületavad ka esialgseid hinnanguid; märgib, 
et suur osa vahenditest on kulutatud energeetikaprojektidele ja mitte rahalise abi 
peamise eesmärgi jaoks, milleks on tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimine; 

6. usub, et Euroopa Liidu solidaarsuse kontseptsioon aitab tõhusalt kaasa lühikese aja 
jooksul sulgemise majanduslike tagajärgede leevendamisele energiasektoris; märgib 
siiski, et käesoleva raporti ettevalmistamise ajal oli dekomisjoneerimine alles 
algusfaasis; 

7. märgib, et asjaomaste tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimine tuleb seada kõikide 
eurooplaste ohutuse ja tervise seisukohalt prioriteediks; 

8. kardab, et dekomisjoneerimistöödeks vajalike rahaliste vahendite puudumine põhjustab 
viivitusi tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimisel ning ohustab keskkonda ja inimeste 
tervist; 

9. rõhutab, et ohutuse küsimus on kõnealuse varakult suletud kolme tuumaelektrijaama 
reaktorite dekomisjoneerimise seisukohast põhilise tähtsusega; kutsub seepärast 
nõukogu, komisjoni ja liikmesriike üles pidama nimetatud asjaolu meeles mis tahes 
tulevaste otsuste langetamisel tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimise kohta üldiselt ja 
kõnealuse kolme dekomisjoneerimisprogrammi osas konkreetselt; kutsub komisjoni üles 
tagama piisava kooskõlastamise liikmesriikidega ja kehtestama täpsed ajakavad 
projektide lõpetamiseks; 

10. märgib murega, et kolme kõnealuse programmi detailsed dekomisjoneerimiskavad ei ole 
veel valmis ja seetõttu ei ole piisavat teavet ei ajakavade, konkreetsete projektide 
maksumuse ega nende rahastamise allikate kohta; nõuab seetõttu tungivalt, et 
asjaomased riiklikud asutused viiksid kavade koostamise lõpule, komisjon annaks selle 
protsessi kohta aru ja esitaks dekomisjoneerimisprojektide üksikasjaliku pikaajalise 
finantsplaneeringu; kutsub komisjoni üles kirjeldama selgelt kõnealuste kavade 
lõpuleviimiseks vajaliku ELi rahastamise mahtu; 

11. kutsub komisjoni üles uurima viise, kuidas muuta ELi meetodeid dekomisjoneerimise 
rahastamiseks, pidades silmas liikmesriikide ja nende haldusstruktuuride rakendatavaid 
strateegiaid, ning lihtsustada rahaliste vahendite haldamise eeskirju nii, et need ei 
mõjutaks dekomisjoneerimise ohutust ja turvalisust; 

12. märgib, et dekomisjoneerimise rahastamises ja dekomisjoneerimisprotsessis osalejate 
vahel ei ole vastutus selgelt jagatud; usub, et ELi abi rakendamise eest peaks vastutama 
põhiliselt komisjon ning ette tuleks näha ühine juhtimine koos Euroopa 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupangaga; 
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13. on seisukohal, et hankelepingute puhul oleks soovitatav Euroopa ettevõtjate kasuks 
rakendada ühenduse vastastikkuse kriteeriumit, rakendades eelkõige Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi nr 2004/17/EÜ (millega 
kooskõlastatakse muuhulgas energeetikasektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused) 
artiklis 58 sätestatud põhimõtteid; 

14. märgib, et Euroopa Liidu kogu rahaline abi nimetatud kolmele liikmesriigile kuni 2013. 
aasta lõpuni on 2847,78 miljonit eurot; juhib tähelepanu asjaolule, et ehkki 
tuumaelektrijaamade vahel on erinevusi, eriti kütuse ladustamise osas, on programmide 
tehnoloogia põhimõtteliselt sama; märgib siiski, et eraldatud summades on aga 
märkimisväärseid erinevusi: Ignalina (2 reaktorit) 1367 miljonit eurot, Bohunice (2 
reaktorit) 613 miljonit eurot ja Kozloduy (4 reaktorit) 867,78 miljonit eurot, 

15. märgib, et vastavalt 2009. aasta lõpu andmetele oli olukord liikmesriikides välja 
makstud summade osas erinev, mis tulenes peaasjalikult erinevatest sulgemise 
tähtaegadest – Ignalina: kokku 1367 miljonit eurot, kulukohustuste assigneeringud 
875,5 miljonit eurot (64,04 %), välja makstud 760,4 miljonit eurot (55,62 %); Bohunice: 
kokku 613 miljonit eurot, kulukohustuste assigneeringud 363,72 miljonit eurot (59,33 
%), välja makstud 157,87 miljonit eurot (25,75 %); Kozloduy: kokku 867,78 miljonit 
eurot, kulukohustuste assigneeringud 567,78 miljonit eurot (65,42 %), välja makstud 
363 149 miljonit eurot (41,84 %); 

16. on seisukohal, et fondide haldamine ja nende vahendite kasutamine peab olema täiesti 
läbipaistev; tunnistab, et energiaturul ausa konkurentsi tagamiseks on oluline rahaliste 
vahendite usaldusväärne ja läbipaistev haldamine, millele lisandub asjakohane 
väliskontroll; soovitab läbipaistvust ja üldsuse osalemist selles valdkonnas; 

17. võtab teadmiseks järgmised läbiviidud auditid ja hindamised: Leedule ja Slovakkiale 
antava dekomisjoneerimise abi vahehindamine (2007), komisjoni siseauditid kõigi 
kolme programmi kohta 2007. aastal, Euroopa Kontrollikoja 2008. ja 2009. aasta auditid 
projektijuhtimise keskasutuse kohta seoses Ignalinaga, Euroopa Kontrollikoja audit 
kinnitava avalduse ettevalmistamise kohta 2008. aastal, Euroopa Kontrollikoja 
teostatavusuuring 2009. aastal, ning märgib ära koostamisel olevad dokumendid: 
komisjoni teatis, mida on oodata 2011. aasta alguses, komisjoni välisaudit Bohunice 
dekomisjoneerimise toetamise rahvusvahelise fondi (BIDSF) kohta, Euroopa 
Kontrollikoja täiemahuline tulemusaudit kõigi kolme programmi kohta;  

18. on seisukohal, et võttes arvesse suuri rahasummasid, fondide kasutamise uudsust, 
protsessi käigus esile kerkinud ootamatuid tegureid, millele järgnesid mitmed 
muudatused, kohandamised ja täiendavate summade eraldamine, tundub läbiviidud 
auditite arv ja ulatus olevat ebapiisav; peab kahetsusväärseks, et komisjoni 2007. aasta 
vahehindamise aruanne Leedu ja Slovakkia dekomisjoneerimise abi kohta ei hõlmanud 
Bulgaariat (kellele anti sellel ajal juba abi); 

19. peab kahetsusväärseks, et komisjon ei ole esitanud Euroopa Parlamendile igal aastal 
aruannet tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimiseks eraldatud rahaliste vahendite 
kasutamise kohta; kutsub komisjoni seetõttu üles jälgima, kas tehakse edusamme 
vahendite kasutamisel ja kas peab paika ennustus, et kõnealuse kolme 
tuumaelektrijaama konkreetsete reaktorite dekomisjoneerimiseks kogunenud vahendid 
kasutatakse ära kolme järgmise aasta jooksul, ning esitama Euroopa Parlamendile igal 
aastal selle kohta aruande; 
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20. kutsub komisjoni üles viima läbi analüüsi, et teha kindlaks, kas on olemas võimalus 
eraldada kuni aastani 2013 vahendeid eelseisvate dekomisjoneerimisprojektide jaoks, 
eriti kuna dekomisjoneerimise litsentsid väljastatakse Bohunicele 2011. aasta juulis ja 
Kozloduyle 2011. ja 2012. aasta lõpus; 

21. kutsub komisjoni üles esitama enne ELi rahaliste vahendite edasist eraldamist 
võrdlusandmed dekomisjoneerimisprotsessi eri etappide esialgsete ja muudetud 
ajakavade kohta, samuti meetmete kohta energeetika- ja sotsiaalvaldkonnas; 

22. kutsub komisjoni üles andma teada konkreetsetest edusammudest, mis tulenevad 
liikmesriikide korralduskomitee loomisest 2007. aastal, et toetada komiteed 
abiprogrammide rakendamisel, ning andma aru pärast seda aset leidnud menetluslikest 
muudatustest; 

23. märgib, et Euroopa Kontrollikoja audit on alles käimas; soovib, et see aitaks selgitada 
vahendite kasutamise eesmärke ja nende tõhusust, samuti otstarbekaid ettepanekuid 
tulevikuks, ning hinnata dekomisjoneerimise täiendava rahastamise vajadust; rõhutab, et 
kuna tegemist on täiemahulise tulemusauditiga, peaks see selgitama järgmist: 

– kas vahendeid kasutati selleks otstarbeks, milleks need olid ette nähtud; 

– kas avaliku hanke menetlused olid nõuetekohaselt koostatud ja kas neid järgiti; 

– kas eraldatud raha aitas kaasa dekomisjoneerimise ohutuse suurendamisele; 

– kas avaliku hanke menetlustega oli tagatud, et asjaomased ettevõtted tagavad 
ohutuse vastavalt ELi normidele; 

– kas on tegevusi, millega on seotud OLAF; 

– kas kolm programmi on omavahel piisavalt kooskõlastatud, et kasutada tõhusalt 
omandatud kogemusi ning varasemaid ettevalmistatud ja rahastatud projekte; 
missuguses osas dekomisjoneerimisprogrammid kattusid (nt on mitmeid 
sarnaseid programme ladustamise, personali kvalifikatsiooni jne osas, mida 
oleks saanud kohandada ühelt tuumaelektrijaamalt teistele, saavutades sellega 
kokkuhoidu); 

24. teeb ettepaneku täpsustada ajavahemikul 2007–2013 eraldatavatest ELi vahenditest 
rahastatavate edasiste tegevuste puhul järgmist: 

– kas olemasolevad kavad ja strateegiad on lõplikud või on neile võimalik lisada 
uusi tegevusi ja seega täiendavaid vahendeid; 

– kas ajutise ladustamise kogumaht ja radioaktiivsete lõppjäätmete riikliku 
lõpphoidla valimise menetlus on lõplikud või mitte; 

– kas energeetikaprojektidele on vaja eraldada veel täiendavaid summasid või 
tuleb keskenduda dekomisjoneerimisprojektidele; 

– kas ühe tuumaelektrijaama kogemusi ja projekte tuleks kanda üle ka teistele, kui 
seda ei ole siiani tehtud; 
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25. märgib murega, et puudub kõigi kolme projekti ELi koordinaatorite ja ekspertide rühm, 
mis oleks võimaldanud käsitleda dekomisjoneerimisprogrammi ELi kogemustel 
põhineva tervikpaketina, võimaldades tekitada kolme juhtumi vahel koostoime;  

26. rõhutab, et tegevuse paremaks kavandamiseks ja üksteiselt saadud kogemuste 
jagamiseks on vaja paremat koordineerimist nende kolme programmi vahel; on 
arvamusel, et reaktorite kasutuselt kõrvaldamiselt nende majandusliku eluea lõpus ja 
sellealastest kogemustest võib kasu saada ka Euroopa Liit tervikuna; kutsub seetõttu 
kõiki asjaomaseid osalejaid arendama ja koguma parimaid dekomisjoneerimistavasid 
ning tagama saadud kogemuste ja andmete parima kasutamise riikides, kus on 
tuumaelektrijaamad; 

27. kutsub komisjoni üles moodustama koordineerimisrühma, mille ülesandeks on 

– teostada järelevalvet selge ajakavaga lõpliku kava väljatöötamise üle; 

– teostada järelevalvet siiani eraldatud raha kasutamise üle; 

– selgitada välja, kas ELi edasine osalemine on vajalik ja kui on, siis määrata 
täpselt kindlaks, millises ulatuses ELi osaleb; 

– teha otsus vastutuse jagunemise, sealhulgas Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 
Arengupanga rolli kohta, ning teostada järelevalvet dekomisjoneerimisprotsessi 
lõpuleviimise üle; 

28. märgib, et dekomisjoneerimise rahastamisele tuleks kohaldada põhimõtet „saastaja 
maksab” ning tuumarajatise käitaja peaks tagama, et tuumarajatise tootliku perioodi 
vältel pannakse kõrvale piisavalt rahalisi vahendeid, et katta tulevasi 
dekomisjoneerimiskulusid; 

29. märgib, et kuna reaktorid suleti lühikese aja jooksul, ei olnud võimalik plaanikohaselt 
koguda vajalikke summasid asjaomastesse riiklikesse fondidesse, mille eesmärk oli 
katta kõik tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimisega seotud kulud; 

30. palub komisjonil uurida võimalusi, võttes arvesse liikmesriikides rakendatavaid eri 
strateegiaid, kuidas ühtlustada lähenemisviise, mis käsitlevad dekomisjoneerimise 
rahastamist ELis, et tagada vajalike rahaliste vahendite õigeaegne kogunemine, mis ei 
kahjustaks dekomisjoneerimisprotsessi ohutust ega turvalisust; 

Ignalina tuumaelektrijaam 

31. väljendab heameelt asjaolu üle, et enamikku Ignalina programmi projektidest 
energiatõhususe ja elektrienergia varustuskindluse suurendamiseks praegu kas 
rakendatakse või on juba rakendatud; 

32. märgib murega, et peamised jäätmete infrastruktuuri projektid (kasutatud kütuse 
ladustamine ja jäätmehoidla projekt) on ajakavast tõsiselt maha jäänud, mis on toonud 
kaasa täiendavaid kulusid võrreldes esialgsete hinnangutega; märgib, et mänguruum 
süsteemis on peaaegu ammendunud ja hilinemised võivad hakata mõjutama kogu 
dekomisjoneerimiskava kriitilist faasi, millega kaasnevad sellevõrra suuremad kulud; 
kutsub komisjoni üles andma teada projekti ajakava ümberhindamise tulemustest; 
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33. märgib, et suur osa vahenditest eraldati energeetikaprojektidele, et 
dekomisjoneerimiseks on vaja veel märkimisväärseid summasid ning riiklikest 
vahenditest selleks ei piisa: riiklikku Ignalina tuumaelektrijaama 
dekomisjoneerimisfondi on kogunenud veidi üle 100 miljoni euro (samas kui ainuüksi 
dekomisjoneerimise tehnilised kulud ulatuvad 987 miljonist eurost 1300 miljoni euroni), 
millest märkimisväärne osa on kasutatud muudele kui dekomisjoneerimisprojektidele; 
nõuab, et selles osas võtaks eelkõige liikmesriik asjakohaseid meetmeid; 

Bohunice tuumaelektrijaam 

34. väljendab heameelt Bohunice programmi edusammude üle; 

35. märgib, et kui tuumarajatiste, eeskätt V1 reaktorite dekomisjoneerimiseks ja 
varustuskindluse tagamiseks on ette nähtud ühenduse abi, siis riiklikus tuumafondis ei 
ole käimasoleva A1 dekomisjoneerimisprojekti rahastamiseks ette nähtud ühtegi 
konkreetset allikat; 

36. märgib, et mõne dekomisjoneerimisprojekti rakendamisel (piirkonna füüsilise 
kaitsesüsteemi rekonstrueerimine, vanade jäätmete käitlemise projekt ja radioaktiivsete 
jäätmete ajutise hoidla rajamine Bohunices) on ajakavast oluliselt maha jäädud; nõuab 
tungivalt, et komisjon ja Slovakkia pool astuksid samme, et hoida ära hilinemisi, mis 
võivad ohtu seada dekomisjoneerimistööde ajakava; 

Kozloduy tuumaelektrijaam 

37. väljendab heameelt Kozloduy programmi üldiselt heade tehniliste ja finantstulemuste 
üle, samuti 1.–4. reaktori dekomisjoneerimise strateegia läbivaatamise üle – see muudeti 
algsest viivitatud lammutuse strateegiast kohese pideva lammutuse strateegiaks; 

38. märgib murelikult, et eraldatud riiklike vahendite jaotamisel on üsna suur osa eraldatud 
energeetikaprojektidele; kutsub komisjoni üles teostama järelevalvet ülejäänud 
energeetikaprojektide rakendamise üle ja andma aru selle tulemustest; nõuab, et 
Kozloduy programmi ülejäänud ajavahemikul suureneks dekomisjoneerimist ja jäätmeid 
käsitlevate projektide osakaal; 

39. rõhutab, et vaja on laiaulatuslikku haldusalast kooskõlastamist radioaktiivsete jäätmete 
riikliku ettevõtte (SERAW) ja Kozloduy tuumaelektrijaama vahel, kes vastutavad 
praegu vastavalt esimese ja teise reaktori ning kolmanda ja neljanda reaktori eest; 
kutsub Bulgaaria osapoolt üles analüüsima ja viivitamata rakendama vajalikke 
tõhustamismeetmeid jagatud haldamise valdkonnas ja/või viima 1.–4. reaktori ühise 
haldamise alla; 

o 
o   o 

40. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning Bulgaaria, Leedu ja Slovakkia valitsustele. 
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P7_TA-PROV(2011)0124 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Tšehhi 
Vabariik - UNILEVER 

Euroopa Parlamendi 5. aprilli 2011. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi 
kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 
2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/010 CZ/Unilever, Tšehhi 
Vabariik) (KOM(2011)0061 – C7-0055/2011 – 2011/2044(BUD)) 

 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2011)0061 – C7-0055/2011); 

– võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta,1 eriti selle punkti 28; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) 
nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta2; 

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja; 

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0060/2011), 

A. arvestades, et Euroopa Liit on loonud maailmakaubanduses toimunud suurte 
struktuurimuutuste tagajärjel kannatavatele töötajatele täiendava toetuse andmiseks ja 
tööturule tagasipöördumise hõlbustamiseks asjakohased õigusnormid ja 
eelarvevahendid;  

B. arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) 
rakendusala on ajutiselt laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul 
võib toetust anda ka töötajatele, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja 
majanduskriisi tagajärjel; 

C. arvestades, et koondatud töötajatele antav Euroopa Liidu finantsabi peaks olema 
paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. 
juulil 2008 toimunud lepituskohtumisel, ning võttes fondi kasutuselevõtmise üle 
otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist 
kokkulepet; 

                                                 
1  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1. 
2  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1. 
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D. arvestades, et Tšehhi Vabariik taotles abi seoses 634 koondamisega (kõigi nende puhul 
taotletakse abi) ettevõttes Unilever ČR spol.s r.o., mis tegutses jaemüügisektoris NUTS 
II piirkonnas Střední Čechy; 

E. arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele, 

1. palub asjaomastel institutsioonidel teha vajalikke jõupingutusi fondi kasutuselevõtmise 
kiirendamiseks; tunneb sellega seoses heameelt, et tulenevalt Euroopa Parlamendi 
nõudmisest kiirendada toetuste eraldamist kehtestas komisjon parandatud menetluse, 
mille eesmärk on esitada eelarvepädevatele institutsioonidele komisjoni hinnang fondi 
kasutuselevõtmise taotluse abikõlblikkuse kohta koos ettepanekuga fondi 
kasutuselevõtmise kohta; loodab, et fondi eelseisva läbivaatamise käigus tehakse 
menetlusse veelgi rohkem parandusi; 

2. tuletab meelde institutsioonide võetud kohustust tagada fondi kasutuselevõtmist 
käsitlevate otsuste vastuvõtmiseks sujuv ja kiire menetluskord ning näha üksikisikutele 
ette ühekordne ja ajaliselt piiratud toetus, mille eesmärk on aidata töötajaid, kes on 
üleilmastumise tõttu ning finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud; rõhutab, et 
fond võib aidata koondatud töötajatel tööturule tagasi pöörduda; nõuab siiski, et 
hinnataks, kas nende töötajate pikaajaline tööturule integreerimine on fondi rahastatud 
meetmete otsene tulemus; 

3. rõhutab, et vastavalt fondi määruse artiklile 6 tuleks tagada, et fond toetaks koondatud 
töötajate tagasipöördumist tööturule; rõhutab, et fondist saadav abi ei tohi asendada 
siseriiklikust õigusest või kollektiivlepingutest tulenevaid äriühingute vastutusalas 
olevaid meetmeid ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid; 

4. avaldab kahetsust, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi praeguses 
määruses ei nõuta finantsseisundi, võimaliku maksudest kõrvalehoidumise või 
riigiabi saamise uurimist selliste rahvusvaheliste ettevõtete puhul, mille 
ümberstruktureerimine õigustab fondi kasutamist; on veendunud, et seda tuleks 
käsitleda Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse eelseisval 
läbivaatamisel, ilma et see kahjustaks koondatud töötajate juurdepääsu fondile; 

5. võtab teadmiseks, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud 
paketti puudutav teave sisaldab teavet selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad 
struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; kordab, et on komisjonilt nõudnud nende 
andmete võrdleva analüüsi esitamist ka fondi aastaaruannetes; 

6. tunneb heameelt selle üle, et vastavalt Euroopa Parlamendi korduvatele nõudmistele on 
2011. aasta eelarves Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reale 04 05 01 
esmakordselt kantud maksete assigneeringud summas 47 608 950 eurot; tuletab meelde, 
et fond loodi eraldi vahendina, millel on omaette eesmärgid ja tähtajad ning millele 
tuleks eraldada omaette vahendid, et vältida teistelt eelarveridadelt assigneeringute 
ümberpaigutamist − nagu juhtus varem −, sest see võib raskendada eri poliitiliste 
eesmärkide saavutamist; 

7. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks; 

8. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja 
korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas; 
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9. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule 
ja komisjonile. 



 

 PE 463.372\ 37 
 

 ET 
 

 

LISA 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS 

... 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 

(taotlus EGF/2010/010 CZ/Unilever, Tšehhi Vabariik) 

 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, 

võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,1 eriti 
selle punkti 28, 

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 
1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta,2 eriti selle artikli 12 
lõiget 3, 

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut 

ning arvestades järgmist: 

(1) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) on asutatud selleks, et 
osutada täiendavat abi töötajatele, kes on koondatud seoses globaliseerumisest tingitud 
oluliste struktuurimuutustega maailmakaubanduses, ja aidata neil tööturule tagasi 
pöörduda. 

(2) Fondi rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib 
toetust anda ka töötajaile, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja 
majanduskriisi tagajärjel. 

(3) 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise 
ülemmäär 500 miljonit eurot aastas. 

(4) Tšehhi Vabariik esitas 24. märtsil 2010 taotluse, et saada fondist rahalist toetust seoses 
koondamistega ettevõttes Unilever ČR spol.s r.o., ning lisas täiendavat teavet taotluse 
kohta viimati 20. septembril 2010. Taotlus vastab rahalise toetuse kindlaksmääramise 
nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10. Seetõttu teeb 
komisjon ettepaneku 323 820 euro eraldamiseks. 

                                                 
1 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1. 
2 ELT L 406, 30.12.2006, lk 1. 
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(5) Tšehhi Vabariigi rahalise taotluse rahuldamiseks tuleks võtta kasutusele fondi vahendid, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: 

Artikkel 1 

Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi raames kasutusele 323 820 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena. 

Artikkel 2 

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. 

..., 

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 

president  eesistuja 
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P7_TA-PROV(2011)0125 

Kahesuguse kasutusega kaubad ja tehnoloogia ***I 

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 1334/2000, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega 
kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks  (KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 
2008/0249(COD)) 

 
(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Ettepanekut muudeti 5. aprillil 2011 järgmiselt1: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Pealkiri 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Nõukogu määrus, millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 1334/2000, millega 
kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse 
kasutusega kaupade ja tehnoloogia 
ekspordi kontrollimiseks 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega muudetakse nõukogu määrust 
(EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse 
ühenduse kord kahesuguse kasutusega 
kaupade ekspordi, edasitoimetamise, 
vahendamise ja transiidi kontrollimiseks 
(uuesti sõnastatud) 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Põhjendus 1 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Vastavalt nõukogu 22. juuni 2000. 
aasta määrusele (EÜ) nr 1334/2000, 
millega kehtestatakse ühenduse kord 
kahesuguse kasutusega kaupade ja 
tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks, 
tuleb kahesuguse kasutusega kaupade 
(sealhulgas tarkvara ja tehnoloogia) 
eksporti ühendusest tõhusalt kontrollida. 

(1) Vastavalt nõukogu 22. juuni 2000. 
aasta määrusele (EÜ) nr 1334/2000, mida 
on muudetud nõukogu 5. mai 2009. aasta 
määrusega (EÜ) nr 428/2009 (millega 
kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse 
kasutusega kaupade ekspordi, 
edasitoimetamise, vahendamise ja 
transiidi kontrollimiseks)1 tuleb 
kahesuguse kasutusega kaupu (sealhulgas 
tarkvara ja tehnoloogia) tõhusalt 
kontrollida, kui neid eksporditakse liidust 

                                                 
1  Seejärel saadeti see vastavalt kodukorra artikli 57 lõike 2 teisele lõigule vastutavale komisjonile 

uuesti läbivaatamiseks (A7-0028/2011). 
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või veetakse läbi liidu või tarnitakse 
kolmandatesse riikidesse liidus alalist elu- 
või asukohta omava vahendaja osutatava 
vahendusteenuste tulemusena. 
_________ 
1 ELT L 134, 29.5.2009, lk 1. 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Põhjendus 2 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Soovitav on saavutada kontrolli ühtne 
ja järjekindel kohaldamine kogu 
ühenduses, et vältida ebaausat konkurentsi 
ühenduse eksportijate vahel ja tagada 
ühenduses tõhus julgeolekukontroll. 

(2) Soovitav on saavutada kontrolli ühtne 
ja järjekindel kohaldamine kogu liidus, et 
vältida ebaausat konkurentsi liidu 
eksportijate vahel, ühtlustada üldiste 
ekspordilubade kohaldamisala ja nende 
kasutustingimusi ning tagada liidus tõhus 
julgeolekukontroll. 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Põhjendus 3 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) 18. detsembri 2006. aasta teatises tegi 
komisjon ettepaneku luua uued ühenduse 
üldised ekspordiload, et lihtsustada 
praegust õiguslikku raamistikku, edendada 
tööstusharu konkurentsivõimet ja võtta 
kasutusele kõikide ühenduse eksportijate 
jaoks teatavate kaupade eksportimisel 
teatavatesse sihtkohtadesse võrdne 
mänguruum. 

(3) Oma 18. detsembri 2006. aasta teatises 
tegi komisjon ettepaneku luua uued liidu 
üldised ekspordiload, et lihtsustada 
praegust õiguslikku raamistikku, edendada 
tööstusharu konkurentsivõimet ja võtta 
kasutusele kõikide liidu eksportijate jaoks 
teatavate kaupade eksportimisel 
teatavatesse sihtriikidesse võrdsed 
tingimused. 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Põhjendus 3 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) 5. mail 2009 võttis nõukogu vastu 
määruse (EÜ) nr 428/2009. Sellele 
vastavalt on määrus (EÜ) nr 1334/2000 
tunnistatud kehtetuks alates 27. augustist 
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2009. Määruse (EÜ) nr 1334/2000 
asjaomaseid sätteid kohaldatakse 
jätkuvalt ainult ekspordilubade taotluste 
suhtes, mis esitati enne 27. augustit 2009. 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Põhjendus 4 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Selleks, et luua uued ühenduse üldised 
ekspordiload teatavate mittetundlike 
kahesuguse kasutusega kaupade 
eksportimiseks teatavatesse 
mittetundlikesse riikidesse, on vaja muuta 
teatavaid määruse (EÜ) nr 1334/2000 
sätteid, lisades sellesse uusi lisasid. 

(4) Selleks, et luua uued liidu üldised 
ekspordiload teatavate konkreetsete 
kahesuguse kasutusega kaupade 
eksportimiseks teatavatesse 
konkreetsetesse riikidesse, on vaja muuta 
määruse (EÜ) nr 428/2009 asjaomaseid 
sätteid uute lisade lisamise kaudu. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Põhjendus 5 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Eksportija asukohaliikmesriigi 
pädevatel asutustel peaks olema võimalus 
keelata käesolevas määruses ettenähtud 
ühenduse üldiste ekspordilubade 
kasutamine, kui eksportijat on karistatud 
sellistes ekspordiga seotud kuritegudes, 
milles süüdimõistmise korral tühistatakse 
kõnealuste lubade kasutamise õigus. 

(5) Eksportija asukohaliikmesriigi 
pädevatel asutustel peaks olema võimalus 
keelata käesolevas määruses ettenähtud 
liidu üldiste ekspordilubade kasutamine, 
kui eksportijat on karistatud sellistes 
ekspordiga seotud õigusrikkumistes, milles 
süüdimõistmise korral tühistatakse 
kõnealuste lubade kasutamise õigus.  

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Põhjendus 6 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 
1334/2000 vastavalt muuta, 

(6) Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 
428/2009 vastavalt muuta, 
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Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus) 
Määrus (EÜ) nr 428/2009  
Artikkel 13 – lõige 6 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Artikli 13 lõige 6 asendatakse 
järgmisega: 

 „6. Kõik käesoleva artikli kohaselt 
nõutavad teatamised tehakse turvaliste 
elektrooniliste teabeedastusvahendite 
teel, sealhulgas turvalise süsteemi 
kaudu, mis luuakse kooskõlas artikli 19 
lõikega 4.” 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Artikkel 1 – punkt 2 b (uus) 
Määrus (EÜ) nr 428/2009  
Artikkel 19 – lõige 4 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 b) Artikli 19 lõige 4 asendatakse 
järgmisega: 

 „4. Komisjon seab, konsulteerides artikli 
23 kohaselt asutatud kahesuguse 
kasutusega kaupade 
koordineerimisrühmaga, sisse [...] 
turvalise ja krüpteeritud süsteemi 
teabevahetuseks liikmesriikide vahel ja 
vajaduse korral komisjoniga. Euroopa 
Parlamendile antakse teavet süsteemi 
eelarve, väljatöötamise, algse ja lõpliku 
ülesehituse ja toimimise ning 
võrgukulude kohta.” 

Muudatusettepanek 12 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Artikkel 1 – punkt 2 c (uus) 
Määrus (EÜ) nr 428/2009  
Artikkel 23 – lõige 2 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 c) Artiklis 23 lisatakse pärast lõiget 2 
uus lõige: 

 „2a. Kahesuguse kasutusega kaupade 
koordineerimisrühma eesistuja esitab 
Euroopa Parlamendile igal aastal 
aruande rühma tegevuse, uuritud 
küsimuste ja konsultatsioonide kohta ning 
nimekirja eksportijatest, vahendajatest ja 
sidusrühmadest, kellega on 
konsulteeritud.” 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Artikkel 1 – punkt 2 d (uus) 
Määrus (EÜ) nr 428/2009  
Artikkel 25  
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

   (2 d) Artikkel 25 asendatakse järgmisega: 

 „Artikkel 25  

 Läbivaatamine ja aruandlus 

 1. Liikmesriik teavitab komisjoni 
käesoleva määruse rakendamiseks 
vastuvõetud õigus- ja haldusnormidest, 
sealhulgas artiklis 24 osutatud 
meetmetest. Komisjon teatab nendest 
teistele liikmesriikidele. 

 2. Iga kolme aasta järel vaatab komisjon 
käesoleva määruse rakendamise läbi 
ning esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule selle kohaldamise kohta 
põhjaliku rakendamis- ja mõju hindamise 
aruande, mis võib sisaldada määruse 
muutmise ettepanekuid. Liikmesriigid 
esitavad komisjonile kogu asjakohase 
teabe, mida on vaja aruande 
koostamiseks. 

 3. Aruande eraldi osades käsitletakse: 

 (a) kahesuguse kasutusega kaupade 
koordineerimisrühma, ja antakse 
ülevaade selle tegevusest, uuritud 
küsimustest ja konsultatsioonidest ning 
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selliste eksportijate, vahendajate ja 
sidusrühmade loetelust, kellega on 
konsulteeritud; 

 (b) artikli 19 lõike 4 rakendamist, ja 
lisatud on aruanne selle kohta, millise 
etapini on jõutud liikmesriikide vahel ja 
komisjoniga toimuva teabevahetuse 
turvalise ja krüpteeritud süsteemi 
loomisel; 

 (c) artikli 15 lõike 1 rakendamist, milles 
sätestatakse, et I lisa ajakohastatakse 
kooskõlas asjakohaste ülesannete ja 
kohustustega ning nende võimalike 
muudatustega, mida liikmesriigid on 
võtnud tuumarelva leviku tõkestamise 
rahvusvahelise korra ja ekspordi 
kontrollimise korra raames või 
asjakohaste rahvusvaheliste lepingute 
ratifitseerimise tulemusel, mis hõlmavad 
Austraalia gruppi, raketitehnoloogia 
kontrollrežiimi (MTCR), tuumatarnijate 
gruppi (NSG), Wassenaari kokkulepet ja 
keemiarelvade konventsiooni (CWC); 

 (d) artikli 15 lõike 2 rakendamist, milles 
sätestatakse, et IV lisa, mis on I lisa 
alajaotis, ajakohastatakse seoses Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 36, 
nimelt liikmesriikide avaliku korra ja 
avaliku julgeoleku huvides. 

 Aruande täiendavas eriosas sätestatakse 
üksikasjalikud karistused, sealhulgas 
kriminaalkaristused käesoleva määruse 
sätete tõsiste rikkumiste eest, milleks on 
näiteks teadlik käesoleva määrusega ette 
nähtud loata eksport keemiliste, 
bioloogiliste või tuumarelvade tootmiseks 
või arendamiseks või kanderakettide 
tootmiseks või arendamiseks, mis võiksid 
eespool nimetatud relvad sihtpunktini 
viia, või teabe võltsimine või varjamine, et 
saada luba, mille andmisest muidu oleks 
keeldutud. 

 4. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad kutsuda komisjoni ühe kuu jooksul 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
asjaomase komitee ad hoc kohtumisele, et 
komisjon esitaks kõik käesoleva määruse 
kohaldamisega seotud asjaolud ja 
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selgitaks neid.” 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Artikkel 1 – punkt 2 e (uus) 
Määrus (EÜ) nr 428/2009  
Artikkel 25 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 e) Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 25 a  

 Rahvusvaheline koostöö 

 Ilma et see piiraks vastastikuse haldusabi 
kokkulepete sätete või liidu ja kolmandate 
riikide vahel sõlmitud tolliprotokollide 
kohaldamist, võib komisjon pidada 
kolmandate riikidega läbirääkimisi 
lepingute sõlmimiseks, mis näevad ette 
käesolevas määruses käsitletavate 
kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi 
kontrollimise vastastikust tunnustamist, 
eelkõige selleks, et vältida loa nõudmist 
re-ekspordiks, mis toimub liidu 
territooriumil. Kõnealused läbirääkimised 
toimuvad kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 207 lõikes 3 
kehtestatud korraga ning vajaduse korral 
Euroopa Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingu asjaomaste sätetega. 

 Kui tegemist on liidu rahastatud 
projektidega, võib komisjon vajaduse 
korral teha liidu asjakohastes 
õigusaktides või kolmandate riikidega 
tehtava koostöö raames ettepaneku 
moodustada ad hoc komisjon, millesse 
kuuluksid kõik liikmesriikide pädevad 
asutused ja millel oleks õigus otsustada 
vajalike ekspordilubade andmise üle, et 
tagada kahesuguse kasutusega kaupu või 
tehnoloogiaid hõlmavate projektide 
nõuetekohane toimimine.” 
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Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 428/2009  
IIb lisa – 3. osa – lõige 5 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Käesoleva loa tähenduses hõlmab 
„väikese väärtusega vedu” kaupa, mida 
eksporditakse ühe eksporditellimuse alusel 
ja mille eksportija saadab nimetatud 
kaubasaajale ühe või enama saadetisena, 
mille koguväärtus ei ületa 5 000 eurot. Sel 
eesmärgil tähendab „väärtus” kaubasaajalt 
arve alusel küsitud hinda; kui kaubasaajat 
või kindlaksmääratavat hinda ei ole, 
tähendab see statistilist väärtust.  

5. Käesoleva loa tähenduses hõlmab 
„väikese väärtusega vedu” kaupa, mida 
eksporditakse ühe ekspordilepingu alusel ja 
mille eksportija saadab nimetatud 
kaubasaajale ühe või enama saadetisena, 
mille koguväärtus ei ületa 3000 eurot. Kui 
tehing või toiming osutub osaks ühtsest 
majandustoimingust, arvestatakse 
käesoleva loa väärtuse arvutamisel kogu 
majandustoimingu väärtust. Sel eesmärgil 
tähendab „väärtus” kaubasaajalt arve alusel 
küsitud hinda; kui kaubasaajat või 
kindlaksmääratavat hinda ei ole, tähendab 
see statistilist väärtust. Statistilise väärtuse 
arvutamisel kohaldatakse määruse 
(EMÜ) nr 2913/92 artikleid 28 kuni 36. 
Kui väärtust ei saa kindlaks määrata, siis 
luba ei anta. 

 Täiendavad kulud, nagu pakendi- ja 
transpordikulud, võidakse väärtuse 
arvutamisel välja arvata ainult juhul, kui: 

 (a) need on arvel eraldi märgitud ning 

 (b) need ei hõlma täiendavaid tegureid, 
mis mõjutavad kauba väärtust. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 428/2009 
IIb lisa – 3. osa – lõige 5 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Artiklis 5 sätestatud summa eurodes 
vaadatakse alates 31. oktoobrist 2012 igal 
aastal uuesti läbi, et võtta arvesse muutusi 
Euroopa Komisjoni (Eurostati) 
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avaldatavas kõiki liikmesriike hõlmavas 
tarbijahindade harmoneeritud indeksis. 
Seda summat kohandatakse automaatselt, 
suurendades baasosa eurodes nimetatud 
indeksis 31. detsembri 2010 ja 
läbivaatamiskuupäeva vahelisel ajal 
toimunud muutusega protsentides. 

Komisjon teatab igal aastal Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
läbivaatamisest ja lõikes 1 osutatud 
kohandatud summa. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 428/2009  
IIc lisa – 1. osa – Kaubad  
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1-1) Käesolev luba on artikli 6 lõike 1 
kohane üldine ekspordiluba ja see hõlmab 
järgmisi kaupu. 

1-1) Käesolev luba on artikli 9 lõike 1 
kohane üldine ekspordiluba ja see hõlmab 
järgmisi kaupu. 

Kõik käesoleva määruse I lisas esitatud 
kahesuguse kasutusega kaubad, välja 
arvatud allpool punktis 1-2 loetletud 
kaubad: 

Kõik käesoleva määruse I lisas esitatud 
kahesuguse kasutusega kaubad, välja 
arvatud allpool punktis 1-2 loetletud 
kaubad: 

a. mis imporditakse Euroopa Ühenduse 
territooriumile hooldamiseks või 
parandamiseks ja mis eksporditakse 
lähteriiki ilma nende algseid tunnuseid 
muutmata, või 

a. mis reimporditakse liidu 
tolliterritooriumile hooldamiseks, 
parandamiseks või asendamiseks ja mis 
eksporditakse või reeksporditakse 
lähteriiki ilma nende algseid tunnuseid viie 
aasta jooksul pärast algse ekspordiloa 
andmist muutmata, või 

b. mis eksporditakse lähteriiki, et asendada 
sama kvaliteediga ja sama kogus kaupu, 
mis reimporditi Euroopa Ühenduse 
territooriumile garantii alusel 
parandamiseks või asendamiseks. 

b. mis eksporditakse lähteriiki, et asendada 
sama kvaliteediga ja sama kogus kaupu, 
mis reimporditi liidu tolliterritooriumile 
hooldamiseks, parandamiseks või 
asendamiseks viie aasta jooksul pärast 
algse ekspordiloa andmist. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 428/2009  
IIc lisa – 2. osa – Sihtriigid 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Alžeeria, Andorra, Antigua ja Barbuda, 
Aomen, Araabia Ühendemiraadid, 
Argentina, Aruba, Bahama, Bangladesh, 
Bahrein, Barbados, Belize, Benin, 
Bhutan, Boliivia, Botswana, Brasiilia, 
Briti Neitsisaared, Brunei, Costa Rica, 
Djibouti, Dominica, Dominikaani 
Vabariik, Ecuador, Egiptus, Ekvatoriaal-
Guinea, El Salvador, Falklandi saared, 
Fidži, Filipiinid, Fääri saared, Gabon, 
Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, 
Gröönimaa, Guadeloupe, Guajaana, 
Guam, Guatemala, Guinea-Bissau, Hiina, 
Hiina Rahvavabariigi Hongkongi 
erihalduspiirkond, Hollandi Antillid, 
Honduras, Iisrael, India, Indoneesia, 
Island, Jordaania, Kamerun, Katar, 
Komoori saared, Kuveit, Lesotho, 
Liechtenstein, Lõuna-Aafrika Vabariik, 
Lõuna-Korea, Madagaskar, Malaisia, 
Malawi, Maldiivid, Mali, Maroko, 
Martinique, Mauritius, Mehhiko, 
Monaco, Montserrat, Namiibia, 
Nicaragua, Nigeeria, Niger, Omaan, 
Paapua Uus-Guinea, Panama, Peruu, 
Prantsuse Guajaana, Prantsusmaa 
ülemereterritooriumid, Puerto Rico, 
Roheneemesaared, Saalomoni Saared, 
Saint Helena, Saint Kitts ja Nevis, Saint 
Vincent, Samoa, San Marino, São Tomé 
ja Príncipe, Saudi Araabia, Seišellid, 
Senegal, Singapur, Sri Lanka, Suriname, 
Svaasimaa, Tai, Taiwan, Togo, Trinidad 
ja Tobago, Tšiili, Tuneesia, Turksi ja 
Caicose saarte asumaa, Türgi, Uruguay, 
Uus-Kaledoonia, Vanuatu, Venemaa, 
Venezuela, Ühendriikide Neitsisaared. 

Albaania, Argentina, Bosnia ja 
Hertsegoviina, Brasiilia, Tšiili, Hiina 
(sealhulgas Hongkong ja Aomen), 
Horvaatia, endine Jugoslaavia 
Makedoonia Vabariik, Prantsusmaa 
ülemereterritooriumid, Island, India, 
Iisrael, Kasahstan, Mehhiko, Montenegro, 
Maroko, Venemaa, Serbia, Singapur, 
Lõuna-Aafrika Vabariik, Lõuna-Korea, 
Tuneesia, Türgi, Ukraina, Araabia 
Ühendemiraadid. 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 428/2009  
IIc lisa – 3. osa – lõige 1  
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Loa kasutustingimused ja -nõuded 
Käesolevat üldist luba võib kasutada 
üksnes juhul, kui esialgne eksport toimus 
ühenduse üldise ekspordiloa alusel või kui 
esialgse ekspordiloa on andnud esialgse 
eksportija asukohaliikmesriigi pädevad 
asutused, et eksportida kaupu, mida hiljem 
reeimporditi Euroopa Ühenduse 
territooriumile garantii alusel 
parandamiseks või asendamiseks, nagu on 
määratletud allpool. 

1. Käesolevat luba võib kasutada üksnes 
juhul, kui esialgne eksport toimus liidu 
üldise ekspordiloa alusel või kui esialgse 
ekspordiloa on andnud esialgse eksportija 
asukohaliikmesriigi pädevad asutused, et 
eksportida kaupu, mida hiljem reimporditi 
liidu tolliterritooriumile hooldamiseks, 
parandamiseks või asendamiseks. Selline 
üldine luba kehtib ainult algse 
lõppkasutajani toimuva ekspordi puhul. 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 428/2009  
IIc lisa – 3. osa – lõige 2 – punkt 4 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) põhimõtteliselt identse tehingu korral, 
kui esialgne luba on tühistatud. 

(4) kui esialgne luba on tühistatud, 
peatatud, muudetud või kehtetuks 
tunnistatud. 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 428/2009  
IIc lisa – 3. osa – lõige 2 – punkt 4 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) kui kõnealuste kaupade lõppkasutus 
on algses ekspordiloas nimetatust erinev. 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 428/2009  
IIc lisa – 3. osa – lõige 3 – punkt 2 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) tolliametnike nõudmisel esitama (2) tolliametnike nõudmisel esitama 
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tõendavad dokumendid kaupade Euroopa 
Ühendusse importimise kuupäeva kohta, 
kõikide Euroopa Ühenduses tehtud 
paranduste kohta ja selle kohta, et kaubad 
tagastatakse sellele isikule ja sellesse riiki, 
kust need Euroopa Ühendusse imporditi. 

tõendavad dokumendid kaupade liitu 
importimise kuupäeva kohta, kõikide liidus 
tehtud paranduste kohta ja selle kohta, et 
kaubad tagastatakse sellele lõppkasutajale 
ja sellesse riiki, kust need liitu imporditi. 
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 428/2009 
IIc lisa – 3. osa – lõige 4 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Iga eksportija, kes kasutab käesolevat 
luba, peab teatama asukohaliikmesriigi 
pädevatele asutustele (nagu on määratletud 
artikli 6 lõikes 6) loa esmakordsest 
kasutamisest hiljemalt 30 päeva jooksul 
pärast esimese ekspordi kuupäeva. 

4. Iga eksportija, kes kasutab käesolevat 
luba, peab teatama asukohaliikmesriigi 
pädevatele asutustele (nagu on määratletud 
artikli 6 lõikes 6) käesoleva loa 
esmakordsest kasutamisest hiljemalt 30 
päeva jooksul pärast esimese ekspordi 
kuupäeva või asukohaliikmesriigi asutuse 
nõudmisel enne käesoleva üldise 
ekspordiloa esimest kasutamist.  
Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
teavitamise mehhanismist, mille nad 
käesoleva üldise ekspordiloa jaoks valisid. 
Komisjon avaldab saadud teabe Euroopa 
Liidu Teataja C-seerias. 
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Selle loa kasutamisega kaasnevad 
aruandlusnõuded ja lisateabe, mida loa 
alusel eksporditavate toodete kohta võib 
nõuda liikmesriik, kust eksport 
teostatakse, määravad kindlaks 
liikmesriigid.  

 
Liikmesriik võib nõuda, et eksportija, 
kellele see liikmesriik on asukohariik, 
registreeriks end enne nimetatud loa 
esimest kasutamist. Registreerimine on 
automaatne ja pädevad asutused 
saadavad selle kohta eksportijale 
kinnituse viivitamata, kuid mitte hiljem 
kui 10 tööpäeva jooksul pärast 
registreerimistaotluse saamist. 

 
Vajaduse korral võetakse teises ja 
kolmandas lõigus sätestatud nõuete 
aluseks nõuded, mis on kehtestatud 
riiklike üldiste ekspordilubade 
kasutamisele liikmesriikide poolt, kes 
selliseid lube väljastavad. 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 428/2009  
IId lisa – 2. osa – Sihtriigid  
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Argentina, Bahrein, Boliivia, Brasiilia, 
Brunei, Tšiili, Hiina, Ecuador, Egiptus, 
Hiina Rahvavabariigi Hongkongi 
erihalduspiirkond, Island, Jordaania, 
Kuveit, Malaisia, Mauritius, Mehhiko, 
Maroko, Omaan, Filipiinid, Katar, 
Venemaa, Saudi Araabia, Singapur, 
Lõuna-Aafrika Vabariik, Lõuna-Korea, 
Tuneesia, Türgi, Ukraina 

Albaania, Argentina, Bosnia ja 
Hertsegoviina, Brasiilia, Tšiili, Hiina 
(sealhulgas Hongkong ja Aomen), 
Horvaatia, endine Jugoslaavia 
Makedoonia Vabariik, Prantsusmaa 
ülemereterritooriumid, Island, India, 
Iisrael, Kasahstan, Mehhiko, Montenegro, 
Maroko, Venemaa, Serbia, Singapur, 
Lõuna-Aafrika Vabariik, Lõuna-Korea, 
Tuneesia, Türgi, Ukraina, Araabia 
Ühendemiraadid. 
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 428/2009  
IId lisa – 3. osa – lõige 1 – punkt 4 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) kui eksportija ei saa tagada kaupade 
tagastamist nende esialgsel kujul, ühtegi 
osa või tarkvara eemaldamata, 
kopeerimata või levitamata, või kui 
esitlusega on seotud tehnoloogiasiire; 
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 428/2009  
IId lisa – 3. osa – lõige 1 – punkt 4 b (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

   (4 b) kui asjaomaseid kaupu 
eksporditakse eraesitluse või -näituse 
jaoks (nt ettevõttesisesed 
väljapanekusaalid); 
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 428/2009  
IId lisa – 3. osa – lõige 1 – punkt 4 c (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

    (4 c)  kui asjaomaseid kaupu kaasatakse 
tootmisprotsessi; 
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 428/2009  
IId lisa – 3. osa – lõige 1 – punkt 4 d (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

   (4 d)  kui asjaomased kaubad on mõeldud 
kasutamiseks nende kavandatud 
eesmärgil, välja arvatud minimaalsel 
määral, mis on vajalik tulemuslikuks 
tutvustamistegevuseks, ning kui 
kolmandatele osapooltele ei tehta 
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spetsiifilisi katsetulemusi kättesaadavaks; 
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 428/2009 
IId lisa – 3. osa – lõige 1 – punkt 4 e (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

   (4 e) kui eksport toimub äritehingu 
tulemusel, eelkõige kui asjaomaseid 
kaupu müüakse, üüritakse välja või 
liisitakse; 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 428/2009  
IId lisa – 3. osa – lõige 1 – punkt 4 f (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

   (4 f)  kui asjaomaseid kaupu hoitakse 
näitusel või messil ainult müümise, 
väljaüürimise või liisimise eesmärgil, ilma 
et neid esitletaks või välja pandaks; 
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 428/2009  
IId lisa – 3. osa – lõige 1 – punkt 4 g (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

   (4 g) kui eksportija sõlmib kokkuleppe, 
mis takistab teda asjaomaseid kaupu kogu 
ajutise ekspordi vältel oma kontrolli all 
hoidmast. 
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 428/2009  
IId lisa – 3. osa – lõige 1 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Käesolev üldine luba annab 1. osas 
loetletud kaupade eksportimiseks loa 
tingimusel, et tegemist on ajutise 
ekspordiga näitusele või messile ning 
kaubad reimporditakse terviklikult ja 
muutusteta 120 päeva jooksul pärast 
esialgset eksporti liidu tolliterritooriumile 
tagasi. 
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 428/2009 
IId lisa – 3. osa – lõige 3 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Iga eksportija, kes kasutab käesolevat 
üldist luba, peab teatama 
asukohaliikmesriigi pädevatele asutustele 
(nagu on määratletud artikli 6 lõikes 6) loa 
esmakordsest kasutamisest hiljemalt 30 
päeva jooksul pärast esimese ekspordi 
kuupäeva. 

3. Iga eksportija, kes kasutab käesolevat 
luba, peab teatama asukohaliikmesriigi 
pädevatele asutustele (nagu on määratletud 
artikli 6 lõikes 6) käesoleva loa 
esmakordsest kasutamisest hiljemalt 30 
päeva jooksul pärast esimese ekspordi 
kuupäeva või asukohaliikmesriigi asutuse 
nõudmisel enne käesoleva üldise 
ekspordiloa esimest kasutamist.  
Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
teavitamise mehhanismist, mille nad 
käesoleva üldise ekspordiloa jaoks valisid. 
Komisjon avaldab saadud teabe Euroopa 
Liidu Teataja C-seerias. 
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Selle loa kasutamisega kaasnevad 
aruandlusnõuded ja lisateabe, mida loa 
alusel eksporditavate toodete kohta võib 
nõuda liikmesriik, kust eksport 
teostatakse, määravad kindlaks 
liikmesriigid.  

 
Liikmesriik võib nõuda, et eksportija, 
kellele see liikmesriik on asukohariik, 
registreeriks end enne nimetatud loa 
esimest kasutamist. Registreerimine on 
automaatne ja pädevad asutused 
saadavad selle kohta eksportijale 
kinnituse viivitamata, kuid mitte hiljem 
kui 10 tööpäeva jooksul pärast 
registreerimistaotluse saamist. 

 
Vajaduse korral võetakse teises ja 
kolmandas lõigus sätestatud nõuete 
aluseks nõuded, mis on kehtestatud 
riiklike üldiste ekspordilubade 
kasutamisele liikmesriikide poolt, kes 
selliseid lube väljastavad. 
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 428/2009 
IId lisa – 3. osa – lõige 4 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Käesoleva loa kohaldamisel tähendab 
„näitus” kõiki kaubandus- või 
tööstusnäituseid, -messe või muid 
samalaadseid avalikke üritusi ja 
väljapanekuid, mille jooksul jäävad 
kõnealused tooted tollikontrolli alla, välja 
arvatud kauplustes või äripindadel 
korraldatavad eraviisilised üritused, mille 
eesmärk on välismaiste toodete müük. 

4. Käesoleva loa kohaldamisel tähendab 
„näitus” või „mess” konkreetse kestusega 
kaubandusüritusi, kus erinevad osalejad 
esitlevad oma tooteid ärikülastajatele või 
üldsusele. 
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 428/2009  
IIe lisa 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

IIe LISA välja jäetud 

ÜHENDUSE ÜLDINE 
EKSPORDILUBA nr EU005 

 

Arvutid ja nendega seotud seadmed  

Välja andnud: Euroopa Ühendus  

1. osa  

Käesolev luba on artikli 6 lõike 1 kohane 
üldine ekspordiluba ja see hõlmab 
järgmisi I lisas nimetatud kaupu. 

 

1. Punktides 4A003a või 4A003b esitatud 
digitaalarvutid, mille efektiivne 
maksimaalne jõudlus ei ületa 0,8 
korrigeeritud teraFLOPSi (WT). 

 

2. Punktis 4A003c esitatud 
elektroonikasõlmed, mis on spetsiaalselt 
konstrueeritud või kohandatud, et 
suurendada jõudlust protsessorite liitmise 
teel nii, et ühendatud efektiivne 
maksimaalne jõudlus ei ületa 0,8 
korrigeeritud teraFLOPSi (WT). 

 

3. Varuosad, sealhulgas eespool esitatud 
seadmete mikroprotsessorid, kui nad on 
eraldi ära märgitud punktis 4A003a, 
4A003b või 4A003c ning kui nad ei 
muuda seadmete efektiivset maksimaalset 
jõudlust suuremaks kui 0,8 korrigeeritud 
teraFLOPSi (WT). 

 

4. Punktides 3A001.a.5, 4A003.e ja 
4A003.g kirjeldatud kaubad. 

 

2. osa. Sihtriigid  

Käesolev ekspordiluba kehtib kogu 
ühenduses eksportimiseks järgmistesse 
sihtkohtadesse: 

 

Alžeeria, Andorra, Antigua ja Barbuda, 
Araabia Ühendemiraadid, Argentina, 
Aruba, Bahama, Bahrein, Barbados, 
Belize, Benin, Bhutan, Boliivia, 
Botswana, Brasiilia, Briti Neitsisaared, 
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Brunei, Costa Rica, Djibouti, Dominica, 
Dominikaani Vabariik, Ecuador, Egiptus, 
Ekvatoriaal-Guinea, El Salvador, 
Falklandi saared, Fidži, Filipiinid, Fääri 
saared, Gabon, Gambia, Ghana, 
Gibraltar, Grenada, Gröönimaa, 
Guadeloupe, Guajaana, Guam, 
Guatemala, Guinea-Bissau, Hiina 
Rahvavabariigi Hongkongi 
erihalduspiirkond, Hollandi Antillid, 
Honduras, Horvaatia, India, Island, 
Jordaania, Kamerun, Katar, Komoori 
saared, Kuveit, Lesotho, Liechtenstein, 
Lõuna-Aafrika Vabariik, Lõuna-Korea, 
Madagaskar, Malaisia, Malawi, 
Maldiivid, Mali, Maroko, Martinique, 
Mauritius, Mehhiko, Moldova, Monaco, 
Mongoolia, Montserrat, Namiibia, 
Nicaragua, Niger, Omaan, Paapua Uus-
Guinea, Panama, Peruu, Prantsuse 
Guajaana, Prantsusmaa 
ülemereterritooriumid, Puerto Rico, 
Roheneemesaared, Saalomoni Saared, 
Saint Helena, Saint Kitts ja Nevis, Saint 
Vincent, Samoa, San Marino, São Tomé 
ja Príncipe, Saudi Araabia, Seišellid, 
Senegal, Singapur, Suriname, Svaasimaa, 
Togo, Trinidad ja Tobago, Tšiili, 
Tuneesia, Turksi ja Caicose saarte 
asumaa, Türgi, Ukraina, Uruguay, Uus-
Kaledoonia, Vanuatu, Venemaa, 
Ühendriikide Neitsisaared. 
osa 3. Loa kasutustingimused ja -nõuded 

1. Käesoleva loa alusel ei ole lubatud 
eksportida: 

 

(1) kui eksportijale on 
asukohaliikmesriigi pädevad asutused 
teatanud, et need on ette nähtud 
kasutamiseks või neid saab kasutada 
tervikuna või osaliselt 

 

(a) keemia-, tuuma- või bioloogiliste 
relvade või teiste tuumalõhkeseadmete 
arendamiseks, tootmiseks, töötlemiseks, 
kasutamiseks, hooldamiseks, 
ladustamiseks, avastamiseks, 
identifitseerimiseks või levitamiseks või 
selliste relvade kanderakettide 
arendamiseks, tootmiseks, hooldamiseks 
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või ladustamiseks; 

(b) sõjaliseks lõppkasutuseks ostjariigis 
või sihtriigis, mille suhtes kehtib 
relvaembargo vastavalt Euroopa Liidu 
Nõukogu ühisele seisukohale või 
ühismeetmele või OSCE otsusele või mille 
suhtes on kehtestatud relvaembargo ÜRO 
julgeolekunõukogu siduva resolutsiooni 
alusel; või 

 

(c) selliste riigi sõjalise otstarbega 
kaupade nimekirjas sisalduvate kaupade 
osade või komponentidena, mis on 
asjaomase liikmesriigi territooriumilt 
eksporditud ilma selle liikmesriigi loata 
või vastuolus selle liikmesriigi 
õigusaktides sätestatud loaga; 

 

(2) kui eksportija on teadlik sellest, et 
kõnealused kaubad on ette nähtud 
kasutamiseks või neid saab kasutada 
tervikuna või osaliselt mõnel artikli 4 
lõikes 1 või 2 osutatud otstarbel; 

 

(3) kui asjaomaseid kaupu eksporditakse 
tollivabasse tsooni või vabalattu, mis asub 
käesoleva loaga hõlmatud sihtkohas. 

 

2. Iga eksportija, kes kasutab käesolevat 
luba, peab: 

 

(1) teatama asukohaliikmesriigi 
pädevatele asutustele (nagu on 
määratletud artikli 6 lõikes 6) loa 
esmakordsest kasutamisest hiljemalt 30 
päeva jooksul pärast esimese ekspordi 
kuupäeva; 

 

(2) enne eksportimist teatama välisriigi 
ostjale, et tal on kavas eksportida 
käesoleva loa alusel kaupu, mida ei tohi 
reeksportida lõppsihtkohta, mis asub 
riigis, mis ei ole Euroopa Ühenduse 
liikmesriik või Prantsusmaa 
ülemereühendus või mida ei ole loetletud 
käesoleva loa 2. osas. 
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 1334/2000 
IIf lisa – 1. osa – lõiked 3 ja 4 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Järgmised 5. kategooria 2. osa 
punktides A–D (infoturve) esitatud 
kaubad, sealhulgas spetsiaalselt nende 
jaoks ettenähtud või välja arendatud 
komponendid ja tarvikud: 

välja jäetud 

(a) järgmistes punktides esitatud kaubad, 
kui nende krüptograafilised funktsioonid 
ei ole ettenähtud või kohandatud Euroopa 
Ühenduses asuvatele valitsemissektori 
lõppkasutajatele: 

 

5A002a1; 
punktis 5D002c1 nimetatud tarkvara, 
millel on punktis 5A002a1 nimetatud 
seadmete tunnuseid või mis simuleerib 
nende funktsioone; 

 

(b) punktis 5B002 esitatud seadmed, mis 
on ette nähtud punktis a osutatud 
kaupadele; 

 

(c) tarkvara, mis on punktis b esitatud 
seadmete tunnuste või funktsioonide osa. 

 

4. Punktides 3a–3c esitatud kaupade 
kasutamiseks ettenähtud tehnoloogia. 
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 428/2009 
IIf lisa – 2. osa – Sihtriigid 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Argentina, Horvaatia, Venemaa, Lõuna-
Aafrika Vabariik, Lõuna-Korea, Türgi, 
Ukraina. 

Argentina, Hiina (sealhulgas Hongkong 
ja Aomen), Horvaatia, Island, India, 
Iisrael, Venemaa, Lõuna-Aafrika Vabariik, 
Lõuna-Korea, Türgi, Ukraina 
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 428/2009  
IIf lisa – 3. osa – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt c b (uus)  
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c b) kasutamiseks seoses Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas määratletud 
inimõiguste, demokraatlike põhimõtete 
või sõnavabaduse rikkumisega, millele 
osutatakse Euroopa Liidu lepingu artiklis 
6, kasutades pealtkuulamistehnoloogiaid 
ja digitaalseid andmeedastusseadmeid 
mobiiltelefonide ja tekstisõnumite 
jälgimiseks ning internetikasutuse 
suunatud seireks (näiteks seirekeskuste 
või ametlike pealtkuulamisjaamade 
kaudu); 
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 428/2009  
IIf lisa – 3. osa – lõige 1 – punkt 2 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) kui eksportija on teadlik sellest, et 
kõnealused kaubad on ette nähtud 
kasutamiseks või neid saab kasutada 
tervikuna või osaliselt mõnel artikli 4 
lõikes 1 või 2 osutatud otstarbel. 

(2) kui eksportija on teadlik sellest, et 
kõnealused kaubad on ette nähtud 
kasutamiseks või neid saab kasutada 
tervikuna või osaliselt mõnel punktis 1 
osutatud otstarbel. 
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 428/2009  
IIf lisa – 3. osa – lõige 1 – punkt 2 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) kui eksportija teab, et kaupu 
reeksporditakse sihtriiki, mida ei ole 
nimetatud käesoleva loa 2. osas, ühenduse 
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üldise eksportloa nr EU001 2. osas või 
mis ei ole ELi liikmesriik. 
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 428/2009 
IIf lisa – 3. osa – lõige 3 – punkt 1 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1) teatama asukohaliikmesriigi pädevatele 
asutustele (nagu on määratletud artikli 6 
lõikes 6) loa esmakordsest kasutamisest 
hiljemalt 30 päeva jooksul pärast esimese 
ekspordi kuupäeva; 

1) teatama asukohaliikmesriigi pädevatele 
asutustele (nagu on määratletud artikli 6 
lõikes 6) käesoleva loa esmakordsest 
kasutamisest hiljemalt 30 päeva jooksul 
pärast esimese ekspordi kuupäeva või 
asukohaliikmesriigi asutuse nõudmisel 
enne käesoleva üldise ekspordiloa esimest 
kasutamist. Liikmesriigid teavitavad 
komisjoni teavitamise mehhanismist, 
mille nad käesoleva üldise ekspordiloa 
jaoks valisid. Komisjon avaldab saadud 
teabe Euroopa Liidu Teataja C-seerias. 

 
Selle loa kasutamisega kaasnevad 
aruandlusnõuded ja lisateabe, mida loa 
alusel eksporditavate toodete kohta võib 
nõuda liikmesriik, kust eksport 
teostatakse, määravad kindlaks 
liikmesriigid.  

 
Liikmesriik võib nõuda, et eksportija, 
kellele see liikmesriik on asukohariik, 
registreeriks end enne nimetatud loa 
esimest kasutamist. Registreerimine on 
automaatne ja pädevad asutused 
saadavad selle kohta eksportijale 
kinnituse viivitamata, kuid mitte hiljem 
kui 10 tööpäeva jooksul pärast 
registreerimistaotluse saamist. 

 
Vajaduse korral võetakse teises ja 
kolmandas lõigus sätestatud nõuete 
aluseks nõuded, mis on kehtestatud 
riiklike üldiste ekspordilubade 
kasutamisele liikmesriikide poolt, kes 
selliseid lube väljastavad. 
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 1334/2000 
IIg lisa – 2. osa – Sihtriigid 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Argentina, Bangladesh, Belize, Benin, 
Boliivia, Brasiilia, Kamerun, Cooki 
saared, Costa Rica, Dominica, Ecuador, 
El Salvador, Fidži, Gruusia, Guatemala, 
Guajaana, India, Korea Vabariik, 
Lesotho, Lõuna-Aafrika Vabariik, 
Maldiivid, Mauritius, Mehhiko, Namiibia, 
Nicaragua, Omaan, Panama, Paraguay, 
Peruu, Saint Lucia, Seišellid, Sri Lanka, 
Svaasimaa, Tšiili, Türgi, Uruguay, 
Ukraina, Venemaa 

Argentina 
Horvaatia 
Island 
Lõuna-Korea 
Türgi 
Ukraina. 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 1334/2000 
IIg lisa – 3. osa – lõige 1 – punkt 2 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) kui eksportija on teadlik sellest, et 
kõnealused kaubad on ette nähtud 
kasutamiseks või neid saab kasutada 
tervikuna või osaliselt mõnel artikli 4 
lõikes 1 või 2 osutatud otstarbel. 

(2) kui kõnealused kaubad on ette nähtud 
kasutamiseks või neid saab kasutada 
tervikuna või osaliselt mõnel artikli 4 
lõikes 1 või 2 osutatud otstarbel; 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 428/2009  
IIg lisa – 3. osa – lõige 1 – punkt 2 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) kui eksportija teab, et kaupu 
reeksporditakse sihtriiki, mida ei ole 
nimetatud käesoleva loa 2. osas, ühenduse 
üldise eksportloa nr EU001 2. osas või 
mis ei ole ELi liikmesriik. 
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 428/2009 
IIg lisa – 3. osa – lõige 4 – punkt 1 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1) teatama asukohaliikmesriigi pädevatele 
asutustele (nagu on määratletud artikli 6 
lõikes 6) loa esmakordsest kasutamisest 
hiljemalt 30 päeva jooksul pärast esimese 
ekspordi kuupäeva; 

1) teatama asukohaliikmesriigi pädevatele 
asutustele (nagu on määratletud artikli 6 
lõikes 6) käesoleva loa esmakordsest 
kasutamisest hiljemalt 30 päeva jooksul 
pärast esimese ekspordi kuupäeva või 
asukohaliikmesriigi asutuse nõudmisel 
enne käesoleva üldise ekspordiloa esimest 
kasutamist. Liikmesriigid teavitavad 
komisjoni teavitamise mehhanismist, 
mille nad käesoleva üldise ekspordiloa 
jaoks valisid. Komisjon avaldab saadud 
teabe Euroopa Liidu Teataja C-seerias. 

 
Selle loa kasutamisega kaasnevad 
aruandlusnõuded ja lisateabe, mida loa 
alusel eksporditavate toodete kohta võib 
nõuda liikmesriik, kust eksport 
teostatakse, määravad kindlaks 
liikmesriigid.  

 
Liikmesriik võib nõuda, et eksportija, 
kellele see liikmesriik on asukohariik, 
registreeriks end enne nimetatud loa 
esimest kasutamist. Registreerimine on 
automaatne ja pädevad asutused 
saadavad selle kohta eksportijale 
kinnituse viivitamata, kuid mitte hiljem 
kui 10 tööpäeva jooksul pärast 
registreerimistaotluse saamist. 

 
Vajaduse korral võetakse teises ja 
kolmandas lõigus sätestatud nõuete 
aluseks nõuded, mis on kehtestatud 
riiklike üldiste ekspordilubade 
kasutamisele liikmesriikide poolt, kes 
selliseid lube väljastavad. 
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P7_TA-PROV(2011)0126 

Riiklikult toetatavad ekspordikrediidid ***I 

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus riiklikult toetatavate 
ekspordikrediitide suuniste rakendamise kohta  (KOM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 
2006/0167(COD)) 

 
(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Ettepanekut muudeti 5. aprillil 2011 järgmiselt1: 

Muudatusettepanek 1 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 2 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (2 a) Kokkulepe on aidanud vähendada 
praeguse finants- ja majanduskriisi mõju 
töökohtade loomise kaudu, toetades 
kaubandust ja investeerimist 
äriühingutesse, mis muidu erasektoris 
krediiti ei saaks. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 2 b (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 b) Ekspordikrediidiasutused peaksid 
arvesse võtma ja järgima liidu poliitikat ja 
eesmärke. Liidu ettevõtjaid toetades 
peaksid nimetatud asutused järgima ja 
edendama liidu norme ja põhimõtteid 
sellistes valdkondades nagu demokraatia 
tugevdamine, inimõiguste austamine ja 
arengupoliitika sidusus. 

 

                                                 
1  Seejärel saadeti see vastavalt kodukorra artikli 57 lõike 2 teisele lõigule vastutavale komisjonile 

uuesti läbivaatamiseks (A7-0364/2010). 
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Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 2 c (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (2 c) Siiski peaksid liikmesriikide 
ekspordikrediidiasutused saadud taotlusi 
hoolikalt kontrollima, arvestades, et 
ekspordikrediidina antav riiklik toetus 
võib keskpikas ja pikas perspektiivis 
suurendada liikmesriigi 
eelarvepuudujääki, eriti seetõttu, et 
kohustuste täitmatajätmise oht on 
finantskriisi järel niigi suurenenud. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 2 d (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 d) Ekspordikrediidiasutused peaksid 
saadud taotlused hoolikalt läbi vaatama, 
et võimalikult suurendada antavast 
ametlikust toetusest saadavat kasu, 
arvestades et sihipärane ekspordikrediit 
aitab luua liidu ettevõtjatele, eriti 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele (VKEd) uusi turulepääsu 
võimalusi ning toetab kriisijärgsel ajal 
avatud ja õiglast kaubandust ja 
vastastikku kasulikku majanduskasvu.  

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 2 e (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (2 e) OECD nõuab oma liikmetelt 
ekspordikrediiti puudutava teabe 
avaldamist, et takistada neid käitumast 
protektsionistlikul või turumoonutusi 
põhjustaval viisil. Liidus tuleks tagada 
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läbipaistvus, et luua liikmesriikidele 
võrdsed konkurentsitingimused. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 2 f (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 f) Ekspordikrediidiasutused on 
kujunenud arenguriikide ametliku 
rahastamise suurimaks allikaks. Seega 
moodustab ekspordikrediidiga seotud võlg 
suurima osa arenguriikide riiklikust 
võlast. Märkimisväärne osa 
ekspordikrediidi projektirahastamisest 
arengumaades on koondunud transpordi-, 
nafta-, gaasi- ja kaevandussektorisse ning 
suurte infrastruktuuriprojektide, näiteks 
suurte tammide valdkonda. 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 2 g (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 g) Kokkuleppe osalised osalevad 
pidevas protsessis, mille eesmärk on 
vähendada turumoonutusi ja luua 
võrdsed võimalused, kus OECD 
liikmesriikide riiklikult toetatavate 
ekspordikrediidiasutuste sissenõutavad 
garantiipreemiad on riskipõhised ja 
katavad pikaajalises plaanis nende 
tegevuskulud ja kahjud. Selle eesmärgi 
saavutamiseks on vaja riiklikult 
toetatavate ekspordikrediidiasutuste 
läbipaistvust ja aruandlust. 
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Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 2 h (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 h) Selleks et toetada OECD 
liikmesriikide ja muude riikide riiklikult 
toetatavate ekspordikrediidiasutuste 
läbipaistvuse ja aruandlusstandardite 
suurendamise jätkuvat protsessi OECDs, 
peaks liit kohaldama liidus asuvatele ja 
riiklikult toetatavatele 
ekspordikrediidiasutustele täiendavaid 
läbipaistvuse ja aruandluskohustuse 
meetmeid, nagu on sätestatud käesoleva 
määruse 1a. lisas. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 2 i (uus)  
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 i) Kõigi projektide puhul, mida 
rahastavad liidus asuvad ja riiklikult 
toetatavad ekspordikrediidiasutused, 
tuleks juhinduda demokraatia 
edendamisest ja tugevdamisest ning 
inimõiguste ja põhivabaduste austamisest, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 21 ja millele on viidatud Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas, samuti 
ettevõtjate sotsiaalset vastutust ja 
keskkonnakaitset käsitlevates üldistes 
põhimõtetes, mida täiendavad muud 
rahvusvahelise hea tava näited; suunised 
peaksid sisaldama sotsiaalse ja 
keskkonnamõju hinnangut, mis hõlmab 
inimõigusi ja ekspordikrediidiasutuste 
rahastatavate sektorite ja projektide puhul 
liidu keskkonnakaitse ja 
sotsiaalvaldkonna õigusaktidega 
kehtestatud standardeid. OECD „ühised 
lähenemisviisid” sisaldavad oma 
praeguses sõnastuses juba selgesõnalist 
võimalust kasutada võrdlusalusena 
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projektide läbivaatamisel Euroopa 
Ühenduse standardeid altkäemaksu, 
jätkusuutliku laenamise ja keskkonna 
valdkonnas. Selle võimaluse kasutamist 
tuleks veelgi ergutada, võttes arvesse 
asjaolu, et projektide sponsoritel, 
eksportijatel, finantseerimisasutustel ja 
ekspordikrediidiasutustel on riiklikku 
toetust saavate projektide puhul erinev 
roll, vastutus ja finantsvõimendus. 

 
 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 2 j (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 j) Kõigi projektide puhul, mida 
rahastavad liidus asuvad ja riiklikult 
toetatavad ekspordikrediidiasutused, 
tuleks lähtuda Euroopa Liidu ja tema 
liikmesriikide kliimaalastest eesmärkidest, 
mis tulenevad liidu või rahvusvahelisel 
tasandil võetud kohustustest. Need 
hõlmavad: riigipeade ja valitsusjuhtide 
Pittsburghi 24. ja 25. septembri 2009. 
aasta G-20 tippkohtumise 
lõppdeklaratsiooni kaotada järk-järgult 
fossiilkütuste toetused; liidu eesmärki 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 
võrreldes 1990. aasta tasemega 30%, 
suurendada energiatõhusust 20% ja 
saavutada, et aastaks 2020 moodustaks 
taastuvenergiaallikatest toodetud energia 
tarbimine 20%; ning liidu eesmärki 
vähendada oma kasvuhoonegaaside 
heidet aastaks 2050 80–95%. 
Fossiilkütuste toetuste kaotamisega 
peaksid kaasnema meetmed, mis tagavad, 
et töötajate ja vaeste elatustase ei lange. 

 

Muudatusettepanek  11 
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Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 2 k (uus)  
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 k) Ettevõtjate sotsiaalse vastutuse 
põhimõtted, mida tunnustatakse 
rahvusvahelisel tasandil täielikult nii 
OECDs, Rahvusvahelises 
Tööorganisatsioonis (ILOs) kui ka ÜROs, 
käsitlevad vastutustundlikku käitumist, 
mida oodatakse ettevõtjatelt, ja eeldavad 
kõigepealt kehtivate õigusaktide järgimist, 
eelkõige tööhõive ja töösuhete, 
inimõiguste, keskkonna, tarbijahuvide ja 
tarbijate suhtes läbipaistvuse, 
korruptsiooni vastase võitluse ja 
maksustamise valdkonnas. Lisaks sellele 
tuleb arvesse võtta VKEde konkreetset 
olukorda ja võimalusi. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 2 l (uus)  
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 l) Võttes arvesse tihenenud konkurentsi 
maailma turgudel ning selleks, et vältida 
liidu ettevõtjate sattumist ebasoodsasse 
konkurentsiolukorda, peaksid komisjon ja 
liikmesriigid suurendama OECD 
jõupingutusi kokkuleppes mitteosalevate 
riikideni jõudmiseks ning kasutama 
kahepoolseid ja mitmepoolseid 
läbirääkimisi, et kehtestada ülemaailmsed 
standardid riiklikult toetatavate 
ekspordikrediitide kohta. Selle valdkonna 
ülemaailmsed standardid on eeldus 
võrdsete võimaluste loomiseks 
maailmakaubanduses. 

 

Muudatusettepanek  13 
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Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 2 m (uus)  
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 m) OECD riike suunab kokkulepe, kuid 
riigid, mis OECDsse ei kuulu, ja eelkõige 
kiiresti areneva majandusega riigid ei 
osale kokkuleppes, mis võib anda nende 
riikide eksportijatele ebaõiglase eelise. 
Seepärast tuleks neid riike kutsuda 
OECDga ühinema ja kokkuleppes 
osalema. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 2 n (uus)  
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 n) Võttes arvesse ELi parema 
õigusloome poliitikat, mille eesmärk on 
lihtsustada ja tõhustada olemasolevaid 
õigusakte, peaksid komisjon ja 
liikmesriigid edaspidi kokkulepet läbi 
vaadates keskenduma ettevõtjate ja 
riiklike haldusasutuste, sh 
ekspordikrediidiasutuste halduskoormuse 
vähendamisele. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 2 o (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 o) Kokkuleppe täiendused peaksid 
aitama tagada täieliku kooskõla Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 208, et 
toetada üldise eesmärgi saavutamist, 
milleks on demokraatia ja õigusriigi 
kujundamine ja tugevdamine ning 
inimõiguste ja põhivabaduste austamine. 
Seetõttu tuleks kokkuleppe ülevõtmisel 
liidu õigusesse kohaldada täiendavaid 
meetmeid, et tagada kokkuleppe ja liidu 
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õiguse kooskõla. 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 2 p (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 p) Sotsiaalse ja keskkonnamõju 
hindamise meetodid, mis tagavad 
ekspordikrediidi nõuetest kinnipidamise, 
peaksid olema täielikult kooskõlas ELi 
säästva arengu strateegia, Cotonou 
lepingu ja Euroopa arengukonsensuse 
põhimõtetega, peaksid kajastama liidu 
kohustusi ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni ja ÜRO bioloogilise 
mitmekesisuse konventsiooni raames ning 
seoses ÜRO aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamisega, ning 
hõlmama rahvusvahelistes lepingutes 
sisalduvaid sotsiaalseid, töö- ja 
keskkonnastandardeid. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 4 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Seepärast tuleks otsus 2001/76/EÜ 
tunnistada kehtetuks ja asendada käesoleva 
otsusega koos selle lisas oleva kokkuleppe 
konsolideeritud ja läbivaadatud tekstiga 
ning otsus 2001/77/EÜ tuleks tunnistada 
kehtetuks, 

(4) Seepärast tuleks otsus 2001/76/EÜ 
tunnistada kehtetuks ja asendada käesoleva 
määrusega koos selle 1. lisas oleva 
kokkuleppe konsolideeritud ja läbivaadatud 
tekstiga ning otsus 2001/77/EÜ tuleks 
tunnistada kehtetuks. 
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Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – lõik 1 
 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Suuniseid, mis sisalduvad kokkuleppes 
riiklikult toetatava ekspordikrediidi 
suuniste kohta, kohaldatakse ühenduses. 

Suuniseid, mis sisalduvad kokkuleppes 
riiklikult toetatava ekspordikrediidi 
suuniste kohta, kohaldatakse liidus. 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 1 a 

  Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepaneku võtta vastu uus 
määrus käesoleva määruse kehtetuks 
tunnistamise ja asendamise kohta niipea 
kui võimalik pärast seda, kui OECD 
osapooled on kokku leppinud kokkuleppe 
uues versioonis, ja hiljemalt kahe kuu 
jooksul pärast selle jõustumist. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 b (uus)  
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 1 b 

 Liidus kohaldatavad lisameetmed 
läbipaistvuse ja aruandluse kohta on 
sätestatud käesoleva määruse 1a. lisas. 

 

Muudatusettepanek  21 
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Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 c (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 1 c 

  Nõukogu esitab igal aastal Euroopa 
Parlamendile ja komisjonile aruande 
riiklikult toetatava ekspordikrediidi 
suuniste kokkuleppe rakendamise kohta 
igas liikmesriigis. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 d (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 1 d 

  Iga liikmesriigi ekspordikrediidiasutuse 
bilanss peab täielikult kajastama asutuse 
varasid ja kohustusi. 
Ekspordikrediidiasutuste bilansiväliste 
vahendite kasutamine tuleb muuta 
täielikult läbipaistvaks. 

 Ekspordikrediiti saanud ettevõtjad, välja 
arvatud VKEd, avaldavad igal aastal oma 
vastavad raamatupidamisandmed riikide 
kaupa. 

 
 

Muudatusettepanek 23 

Ettepanek võtta vastu määrus 
1 a lisa (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. lisa 

 1) Iga liikmesriik esitab Euroopa 
Parlamendile ja komisjonile iga-aastase 
tegevusaruande, ilma et see piiraks 
riiklike ekspordikrediidikavade üle 
järelevalvet teostavate liikmesriikide 
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asutuste õigusi.  

Iga-aastane tegevusaruanne sisaldab 
järgmist teavet:  

–  audit, mis hõlmab kõiki riiklikke 
vahendeid ja programme, mille 
suhtes kokkulepet kohaldatakse, ja 
nende kooskõla asjaomase 
kokkuleppega, eelkõige selles 
sisalduva nõudega, et 
garantiipreemiad on riskipõhised ja 
katavad pikaajalises plaanis 
tegevuskulud; 

–  ülevaade aruandlusperioodi 
tähtsamatest sündmustest ja nende 
kooskõlast asjaomase kokkuleppega 
(loetledes uued kohustused, riskid, 
garantiipreemiad, makstud nõuded 
ja sissenõuded ning mehhanismid 
keskkonnariskide kalkuleerimiseks); 

–  ülevaade liikmesriigi poliitikast, 
millega tagatakse, et 
ekspordikrediitide puhul keskkonna- 
ja sotsiaalküsimuste, inimõiguste, 
jätkusuutliku laenamise ja 
altkäemaksuvastase võitluse 
valdkonnas juhindutakse liidu 
arengueesmärkidest ja -poliitikast. 

2) Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
iga-aastase tegevusaruande analüüsi, 
milles hinnatakse liikmesriikide tegevuse 
kooskõla liidu arengupoliitikaga ja 
kommenteeritakse üldiseid arenguid 
poliitikavaldkonnas.  

3) Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
iga-aastase aruande mitmesuguste 
rahvusvahelist koostööd käsitlevate 
foorumite (sh OECD ja G-20) ja 
kolmandate riikidega toimuvate 
kahepoolsete kohtumiste (sh 
tippkohtumised ning partnerlus- ja 
koostöölepingute ja 
vabakaubanduslepingute suhtes peetavad 
läbirääkimised) raames tehtud pingutuste 
kohta, et kolmandad riigid ja ennekõike 
tärkava majandusega riigid kehtestaksid 
suunised oma ekspordikrediidiasutuste 
läbipaistvuse kohta, mis oleksid vähemalt 
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samal tasemel OECD ühiste 
lähenemisviisidega. 
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P7_TA-PROV(2011)0127 

Naistevastase vägivalla vastu võitlemise ELi poliitiline raamistik 

Euroopa Parlamendi 5. aprilli 2011. aasta resolutsioon naistevastase vägivalla vastu 
võitlemise ELi uue poliitilise raamistiku prioriteetide ja põhijoonte kohta 
(2010/2209(INI)) 

 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse inimõiguste, eelkõige naiste õiguste alaseid sätteid ÜRO õigusaktides, 
nagu ÜRO põhikiri, inimõiguste ülddeklaratsioon, kodaniku- ja poliitiliste õiguste 
rahvusvaheline pakt, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvaheline 
pakt, inimkaubanduse ja kupeldamise keelustamise konventsioon, konventsioon naiste 
diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta ja selle fakultatiivne protokoll, 
piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja 
karistamise vastane konventsioon, 1951. aasta pagulasseisundi konventsioon ning selles 
sätestatud tagasi- ja väljasaatmise lubamatus; 

– võttes arvesse teisi naistevastase vägivalla alaseid ÜRO dokumente, nagu 25. juuni 
1993. aasta Viini deklaratsioon ja tegevuskava, mis võeti vastu inimõiguste 
maailmakonverentsil (A/CONF. 157/23), ning 20. detsembri 1993. aasta deklaratsioon 
naistevastase vägivalla likvideerimise kohta (A/RES/48/104); 

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 12. detsembri 1997. aasta resolutsiooni kuritegude 
ennetamiseks ja naistevastase vägivalla likvideerimiseks võetavate kriminaalõiguse 
meetmete kohta (A/RES/52/86), 18. detsembri 2002. aasta resolutsiooni naistevastaste 
aukuritegude kaotamiseks meetmete võtmise kohta (A/RES/57/179) ja 22. detsembri 
2003. aasta resolutsioon naistevastase koduvägivalla likvideerimise kohta 
(A/RES/58/147); 

– võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku eriraportööride aruandeid naistevastase 
vägivalla kohta ja naiste diskrimineerimise likvideerimise komitee soovitust nr 19 
(11. istungjärk, 1992); 

– võttes arvesse 15. septembril 1995. aastal toimunud neljandal ülemaailmsel 
naisteteemalisel konverentsil vastu võetud Pekingi deklaratsiooni ja tegevusplatvormi 
ning Euroopa Parlamendi 18. mai 2000. aasta resolutsiooni Pekingi tegevusplatvormi 
järelmeetmete kohta, 10. märtsi 2005. aasta resolutsiooni neljanda ülemaailmse 
naisteteemalise konverentsi järelmeetmete kohta – tegevusplatvorm (Peking+10)1 ja 
25. veebruari 2010. aasta resolutsiooni Pekingi tegevusplatvormi järelmeetmete kohta 
(Peking+15); 

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat; 

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 19. detsembri 2006. aasta resolutsiooni naistevastase 
vägivalla kõigi vormide kaotamiseks tehtavate jõupingutuste tugevdamise kohta 

                                                 
1   ELT C 320E, 15.12.2005, lk 247. 
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(A/RES/61/143) ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 1325 ja 1820 naiste, rahu 
ja julgeoleku kohta; 

– võttes arvesse 2008. aasta detsembris tulevase Euroopa Nõukogu konventsiooni 
ettevalmistamiseks moodustatud Euroopa Nõukogu naistevastase ja koduvägivalla 
ennetamise ja sellega võitlemise ajutise komitee tööd; 

– võttes arvesse tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu 
8. märtsi 2010. aasta järeldusi vägivalla kohta; 

– võttes arvesse oma 14. detsembri 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsiooni 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa 
lähenemiskeeldu1; 

– võttes arvesse oma 26. novembri 2009. aasta resolutsiooni naistevastase vägivalla 
kaotamise kohta2; 

– võttes arvesse oma 21. aprilli 2009. aasta kirjalikku deklaratsiooni kampaania „Ütle EI 
naistevastasele vägivallale” kohta; 

– võttes arvesse oma 24. märtsi 2009. aasta resolutsiooni naiste suguelundite 
moonutamise vastase võitluse kohta Euroopa Liidus3; 

– võttes arvesse naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegiat (2010–2015), mille 
komisjon esitas 21. septembril 2010; 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48; 

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit 
(A7-0065/2011), 

A. arvestades, et üksiksekkumised ei kaota soolist vägivalda, kuid infrastruktuuri-, õigus-, 
kohtu-, õiguskaitse-, haridus-, tervishoiualaste ja muude teenustega seotud tegevuse 
ühendamine võib soolist vägivalda ja selle tagajärgi märgatavalt vähendada; 

B. arvestades, et kuigi mõistele „naistevastane vägivald” ei ole rahvusvaheliselt 
tunnustatud määratlust, on ÜRO määratlenud selle soopõhise vägivallaaktina, mille 
tulemuseks on või võivad olla naiste füüsiline, seksuaalne või psühholoogiline 
kahjustamine või neile selliste kannatuste tekitamine, sh nimetatud vägivallaaktidega 
ähvardamine, vabaduse omavoliline piiramine või sundus, hoolimata sellest, kas selline 
akt leiab aset avalikus või eraelus4; 

C. arvestades, et vägivald on traumaatiline kogemus iga mehe, naise või lapse jaoks, kuid 
soolist vägivalda kasutavad naiste ja tütarlaste suhtes enamasti mehed ning see kajastab 
ja kinnistab ühtlasi meeste ja naiste vahelist ebavõrdsust ning seab ohtu vägivalla 
ohvrite tervise, väärikuse, turvalisuse ja iseseisvuse; 

                                                 
1   Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0470. 
2   ELT C 285E, 21.10.2010, lk 53. 
3   ELT C 117E, 6.5.2010, lk 52. 
4  ÜRO 20. detsembri 1993. aasta deklaratsioon naistevastase vägivalla likvideerimise kohta 

(A/RES/48/104), artikkel 1; ÜRO 1995. aasta Pekingi tegevusplatvorm, punkt 113. 
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D. arvestades, et soolise vägivalla uurimuste kohaselt on üks viiendik kuni üks neljandik 
kõikidest naistest Euroopas kogenud täiskasvanuna vähemalt ühe korra füüsilist 
vägivalda ja rohkem kui üks kümnendik on kogenud seksuaalset vägivalda, millega 
kaasneb füüsiline vägivald; arvestades, et uuringud näitavad ka seda, et 26% lastest ja 
noortest on lapsepõlves kogenud füüsilist vägivalda; 

E. arvestades, et reklaamis ja pornograafias esitatakse sageli eri tüüpi soolist vägivalda, 
millega tunnistatakse naistevastane vägivald mitteoluliseks ja takistatakse soolise 
võrdõiguslikkuse strateegiate rakendamist; 

F. arvestades, et meeste vägivald naiste vastu kujundab naiste kohta ühiskonnas – nende 
tervist, juurdepääsu tööle ja haridusele, integreerumist sotsiaal- ja kultuuritegevusse, 
majanduslikku iseseisvust, osalemist avalikus ja poliitilises elus ja otsuste tegemist ning 
suhteid meestega; 

G. arvestades, et paljudel juhtudel jätavad naised nendevastaste soolise vägivalla aktide 
kohta kaebuse esitamata keerulistel ja erinevatel põhjustel, mille hulka kuuluvad 
psühholoogilised, majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised tegurid, kuid neil võib 
puududa ka usaldus politsei, õigussüsteemi ning sotsiaal- ja tervishoiuteenistuste vastu; 

H. arvestades, et sooline vägivald, mida peamiselt kasutavad mehed naiste vastu, on 
struktuuriline ja laialt levinud probleem kogu Euroopas ning maailmas, ja see on nähtus, 
mis hõlmab mis tahes vanuses, hariduse, sissetuleku või ühiskondliku positsiooniga 
ohvreid ja toimepanijaid, ning on seotud võimu ebavõrdse jagunemisega naiste ja 
meeste vahel meie ühiskonnas; 

I. arvestades, et majanduslik stress toob tihti kaasa sagedasema, vägivaldsema ja 
ohtlikuma kuritarvitamise; arvestades, et uuringud on näidanud, et vägivald naiste vastu 
kasvab, kui mehed kogevad majanduskriisi tõttu kõrvaletõrjumist või kaotusi; 

J. arvestades, et naistevastane vägivald hõlmab suurt hulka inimõiguste rikkumisi, 
sealhulgas: seksuaalne kuritarvitamine, vägistamine, koduvägivald, seksuaalne 
väärkohtlemine ja ahistamine, prostitutsioon, naiste ja tütarlastega kauplemine, naiste 
seksuaal- ja reproduktiivõiguste rikkumine, naistevastane vägivald tööl, naistevastane 
vägivald konfliktiolukordades, naistevastane vägivald vanglates või hooldusasutustes 
ning paljud traditsioonidel põhinevad kahjulikud tavad; arvestades, et iga nimetatud 
kuritarvitamise vorm võib jätta naistele ja tüdrukutele sügavad psühholoogilised armid 
ning rikkuda üldiselt nende tervist, sealhulgas reproduktiiv- ja seksuaaltervist, ning 
mõnel juhul põhjustab nende surma; 

K. arvestades, et meeste vägivalda naiste vastu vägistamise vormis ei peeta paljudes 
liikmesriikides kuriteoks, mis põhjustab ex officio vastutuselevõtmist1; 

L. arvestades, et võrreldavaid andmeid Euroopa Liidus toime pandava naistevastase 
vägivalla eri vormide kohta ei koguta korrapäraselt ning see muudab probleemi tegeliku 
ulatuse kindlakstegemise ja asjakohaste lahenduste leidmise keeruliseks; arvestades, et 
usaldusväärsete andmete kogumine on väga raske, sest naised ja mehed ei taha hirmu 

                                                 
1  Komisjoni 2010. aasta uuring „Feasibility study to assess the possibilities, opportunities and 

needs to standardise national legislation on violence against women, violence against children 
and sexual orientation violence”, lk 53. 
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või häbi tõttu asjaomaseid sidusrühmi oma läbielamistest teavitada; 

M. arvestades, et Euroopa Nõukogu liikmesriikide kohta tehtud uuringute kohaselt toob 
naistevastane vägivald igal aastal kaasa hinnanguliselt 33 miljardi euro ulatuses 
kulusid1; 

N. arvestades, et liikmesriikide eri poliitikate ja õigusaktide tõttu ei ole naised meeste 
vägivalla eest Euroopa Liidus võrdselt kaitstud; 

O. arvestades, et Euroopa Liidul on Lissaboni lepingu kohaselt suurem pädevus 
kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö, sealhulgas kriminaalmenetlusõiguse ja 
kriminaalõiguse ning politseikoostöö valdkonnas; 

P. arvestades, et soolise vägivalla ohvriks langenud naiste arv on murettekitavalt suur; 

Q. arvestades, et emade ja rasedate ahistamine on veel üks vägivalla või kuritarvitamise 
vorm, mille all naised kannatavad ning mis toimub peamiselt perekonnas või kooselus, 
samuti ühiskondlikus ja tööelus, tuues kaasa vallandamise või vabatahtlikult töölt 
lahkumise ning diskrimineerimise ja depressiooni; 

R. arvestades, et komisjon rõhutas oma soolise võrdõiguslikkuse strateegias aastateks 
2010–2015, et sooline vägivald on üks põhiprobleem, mis tuleb lahendada tõelise 
soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks; 

S. arvestades, et komisjon teatas, et esitab 2011. aastal ettepaneku naistevastase vägivalla 
vastu võitlemise strateegia kohta, kuid komisjoni 2011. aasta tööprogrammis ei ole 
sellele strateegiale selgesõnaliselt viidatud, 

1. väljendab heameelt asjaolu üle, et komisjon võttis oma Stockholmi programmi 
rakendamise tegevuskavas kohustuse esitada aastatel 2011–2012 teatis, mis käsitleb 
naistevastase vägivalla, koduvägivalla ja naiste suguelundite moonutamise vastu 
võitlemise strateegiat, ning millele järgneb ELi tegevuskava2; 

2. teeb ettepaneku rakendada uut kõikehõlmavat soolise vägivalla vastast poliitilist 
lähenemisviisi, mis hõlmab järgmist: 

– kriminaalõiguslik vahend soolise vägivalla vastase direktiivina; 

– meetmed naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks kuue punkti raamistiku 
alusel (poliitika, ennetamine, kaitse, vastutuselevõtmine, abistamine ja 
partnerlus); 

– nõuded liikmesriikidele tagada toimepanijate karistamise vastavalt kuriteo 
raskusastmele; 

– nõuded liikmesriikidele tagada nende ametnike koolitus, kes tõenäoliselt 
puutuvad kokku naistevastase vägivalla juhtumitega, nagu õiguskaitseorganite 

                                                 
1  „Combating violence against women – Stocktaking study on the measures and actions taken in 

Council of Europe member states”, Euroopa Nõukogu, 2006. 
2  Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala Euroopa kodanikele – Stockholmi programmi 

rakendamise tegevuskava (KOM(2010)0171), lk 13. 
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töötajad, sotsiaaltöötajad, lastekaitsetöötajad, tervishoiutöötajad ja 
hädaabikeskuste töötajad, et nad oskaksid need juhtumid avastada, kindlaks teha 
ja asjakohaselt tegutseda, pöörates erilist tähelepanu ohvrite vajadustele ja 
õigustele; 

– nõuded liikmesriikidele näidata üles nõuetekohast hoolsust ning registreerida ja 
uurida kõikide soolise vägivallaga vormidega seotud kuritegusid, et algatada 
kohtumenetlus; 

– kavad politseiorganite ja tervishoiusektori spetsialistide konkreetsete 
juurdlustavade väljatöötamiseks, et tagada tõendid soolise vägivalla kohta; 

– partnerluste loomine kõrgkoolidega, et pakkuda koolituskursusi soolise vägivalla 
kohta asjaomaste valdkondade spetsialistidele, eelkõige kohtunikele, 
kriminaalpolitsei töötajatele, tervishoiu- ja haridustöötajatele ning ohvrite 
tugiteenistuste töötajatele;  

– poliitilised ettepanekud, et aidata ohvritel oma elu uuesti üles ehitada, pöörates 
tähelepanu ohvrite eri rühmade, nagu rahvusvähemuste hulka kuuluvate naiste 
konkreetsetele vajadustele, kindlustades lisaks nende turvalisuse ning taastades 
füüsilise ja vaimse tervise, ning meetmed, millega toetatakse teabe ja parimate 
tavade vahetust naistevastase vägivalla all kannatanute abistamiseks; 

– tuvastamise ja diagnoosimise erimehhanismide kasutuselevõtmine haiglate 
erakorralise meditsiini osakondades ja esmatasandi arstiabi võrgustikus, et 
tagada ohvritele teenuste parem kättesaadavus ja tõhusam järelevalvesüsteem; 

– nõuded liikmesriikidele tagada koostöös asjaomaste valitsusväliste 
organisatsioonidega varjupaigad soolise vägivalla ohvritele; 

– miinimumnõuded soolise vägivalla ohvritele suunatud tugistruktuuride arvu 
suhtes 10 000 elaniku kohta, pidades silmas keskusi ohvrite abistamiseks 
eriteadmisi omavate töötajatega; 

– Euroopa harta koostamine, et sätestada naistevastase vägivalla ohvritele 
pakutavate abiteenuste miinimumtase, sealhulgas õigus saada õigusabi; 
varjupaikade loomine, et vastata ohvrite vajadustele seoses kaitse ja ajutise 
peavarjuga; kiire psühholoogilise abi teenused, mis oleksid kättesaadavad ning 
mida spetsialistid pakuksid tasuta ja detsentraliseeritult; rahalise toetuse andmise 
kord, mille eesmärk on edendada ohvrite iseseisvust ning aidata neil tavaellu ja 
tööle tagasi pöörduda; 

– miinimumstandardid, et tagada ohvritele professionaalne tugi, võimaldades 
konsulteerida õigusala töötajaga, sõltumata nende rollist kriminaalmenetluses; 

– mehhanismid juurdepääsu lihtsustamiseks õigusabile, mis võimaldaks ohvritel 
kaitsta oma õigusi kogu Euroopa Liidus; 

– kavad, et töötada välja metoodikasuunised ning teha uusi jõupingutusi andmete 
kogumiseks eesmärgiga saada võrreldavaid statistilisi andmeid soolise vägivalla, 
sealhulgas naiste suguelundite moonutamise kohta, et teha kindlaks probleemi 
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ulatus ja luua alus selle lahendamise viiside muutmiseks; 

– järgmise viie aasta jooksul naistevastase vägivallaga võitlemise Euroopa aasta 
väljakuulutamine, et suurendada Euroopa kodanike teadlikkust; 

– nõuded komisjonile ja liikmesriikidele võtta asjakohaseid ennetavaid meetmeid, 
sh korraldada teadlikkuse suurendamise kampaaniaid, vajadusel koostöös 
valitsusväliste organisatsioonidega; 

– palgakokkuleppeid käsitlevate meetmete rakendamine ning tõhusam koostöö 
tööandjate, ametiühingute ja ettevõtjate ning nende juhtorganite vahel, et anda 
ohvritele asjakohast teavet nende tööalaste õiguste kohta; 

– selliste kohtute arvu suurendamine, mis tegelevad spetsiaalselt soolise 
vägivallaga; täiendavate soolist vägivalda käsitlevate vahendite ja 
koolitusmaterjalide tagamine kohtunikele, prokuröridele ja juristidele; 
õiguskaitseorganite vastavate eriüksuste tõhustamine, suurendades töötajate arvu 
ning parandades koolituse ja varustuse taset; 

3. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tunnistaksid eeskätt abielusuhtes ja mitteametlikus 
lähisuhtes ilmneva ja/või meessoost sugulase poolt tarvitatud seksuaalse vägivalla ning 
vägistamise kuriteoks juhul, kui ohver ei andnud oma nõusolekut, ja tagaksid selliste 
kuritegude sooritajate automaatse vastutuselevõtmise, samuti lükkaksid tagasi kõik 
väited viidetega kultuuri, traditsioonide või usuga seonduvatele tavadele kui 
leevendavale asjaolule naistevastase vägivalla juhtumite, sealhulgas nn aukuritegude ja 
naiste suguelundite moonutamise puhul; 

4. tunnistab, et naistevastane vägivald on üks kõige tõsisem soopõhine inimõiguste 
rikkumise vorm ning koduvägivald – teiste ohvrite suhtes, nagu lapsed, mehed ja eakad 
– on samuti varjatud nähtus, millele tuleb tähelepanu pöörata, kuna see mõjutab väga 
paljusid peresid; 

5. rõhutab, et kokkupuutel füüsilise, seksuaalse või psühholoogilise vägivallaga ning 
vanemate- või teiste pereliikmete vahelisel kuritarvitamisel on lastele tõsine mõju; 

6. nõuab, et liikmesriigid töötaksid mis tahes vägivalla lapstunnistajate jaoks välja 
vanusele vastava psühholoogilise nõustamise, mis on spetsiaalselt suunatud sellele, et 
aidata lastel traumaatilise kogemusega toime tulla, võttes sealjuures arvesse lapse 
parimaid huve; 

7. rõhutab, et naissoost sisserändajad, eelkõige ebaseaduslikud naissoost sisserändajad ja 
naissoost varjupaigataotlejad, on soolise vägivalla suhtes eriti haavatavad; 

8. rõhutab, kui oluline on tagada asjakohane väljaõpe kõikidele, kes töötavad soolise 
vägivalla ohvriks langenud naistega, eriti nendele, kes esindavad kohtusüsteemi ja 
õiguskaitseorganeid, eelkõige politseitöötajad, kohtunikud, sotsiaal- ja 
tervishoiutöötajad; 

9. palub Euroopa Komisjonil kõiki olemasolevaid teadmisi kasutades arendada välja ja 
tagada iga-aastane statistika soolise vägivalla kohta, muu hulgas liikmesriikide andmetel 
põhinevad arvnäitajad selle kohta, kui palju naisi tapetakse aastas nende partneri või 
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endise partneri poolt; 

10. rõhutab, et tulevane teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse kaheksas raamprogramm 
peaks multidistsiplinaarse uurimisvaldkonnana hõlmama ka laste, noorte ja naiste 
vastast vägivalda ning soolist ja seksuaalset vägivalda üldisemal tasandil; 

11. palub komisjonil kaaluda naistevastase vägivalla vaatluskeskuse rajamist, tuginedes 
teadetele kohtuasjadest, mis on seotud naistevastase vägivallaga; 

12. kutsub komisjoni üles jätkama jõupingutusi, et võidelda soolise vägivalla vastu 
ühenduse programmidega, pidades silmas eelkõige Daphne programmi, mis on juba 
aidanud kaasa võitlusele naistevastase vägivalla vastu; 

13. märgib, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet korraldab valikuuringu kõigi liikmesriikide 
naiste vägivallakogemuse kohta, ning palub uuringus keskenduda vastukajale, mille 
osaliseks naised saavad erinevate asutuste ja tugiteenuste poole pöördudes, et esitada 
kaebus vägivalla kohta; 

14. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tooksid oma riiklikus statistikas selgelt välja soolise 
vägivalla ulatuse ja võtaksid meetmeid, et tagada andmete kogumine soolise vägivalla, 
muu hulgas ohvrite soo, toimepanijate soo, nendevahelise suhte, vanuse, sündmuskoha 
ja vigastuste kohta; 

15. palub, et komisjon esitaks uuringu naistevastase vägivalla rahalise mõju kohta, lähtudes 
metoodikast, mis võimaldab rahaliselt hinnata niisuguse vägivallavormi mõju 
tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemile ning tööturule; 

16. kutsub ELi Põhiõiguste Ametit ja Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituuti üles 
teostama uuringut vägivalla püsivuse kohta teismeliste suhetes ja selle mõju kohta 
nende heaolule; 

17. märgib, et jälitamine, mille ohvritest 87% on naised, põhjustab psühholoogilist traumat 
ja tugevat emotsionaalset stressi ning seega tuleks jälitamist pidada naistevastase 
vägivalla vormiks ja käsitleda kõikide liikmesriikide õigusraamistikus; 

18. märgib, et traditsioonidel põhinevad kahjulikud tavad, nagu naiste suguelundite 
moonutamine ja nn aumõrvad on ülimalt kontekstipõhised naistevastase vägivalla 
vormid, ning nõuab seega tungivalt, et komisjon pööraks naistevastase vägivalla vastase 
võitluse strateegias traditsioonidel põhinevatele kahjulikele tavadele erilist tähelepanu; 

19. tunnistab tõsist probleemi seoses prostitutsiooniga, sealhulgas lasteprostitutsiooniga 
Euroopa Liidus, ning palub täiendavalt uurida asjaomase liikmesriigi õigusraamistiku 
ning prostitutsiooni vormi ja ulatuse omavahelist seost; juhib tähelepanu murettekitavale 
asjaolule, et inimkaubandus ELi riikidesse ja ELi siseselt on kasvanud (see tähendab 
eeskätt naiste ja lastega kauplemist) ning nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid 
karme meetmeid selle ebaseadusliku tegevuse vastu võitlemiseks; 

20. palub liikmesriikidel tunnistada tõsist probleemi seoses asendusemadusega, mis seisneb 
naise keha ja reproduktiivorganite ärakasutamises; 

21. rõhutab, et nii naised kui ka lapsed langevad ühesuguse ärakasutamise ohvriks ja 



 

 PE 463.372\ 83 
 

 ET 
 

 

mõlemaid võib pidada kaubaks uuel rahvusvahelisel reproduktiivturul, lisaks suurendab 
selline uus nähtus nagu asendusemadus naiste ja lastega kaubitsemist ja ebaseaduslikku 
piiriülest lapsendamist; 

22. märgib, et koduvägivald on osutunud raseduse katkemise, surnult sündide ja ema 
surmaga lõppenud sünnituste üheks peamiseks põhjuseks ning palub komisjonil pöörata 
rohkem tähelepanu rasedate vastasele vägivallale, kuna selline vägivald kahjustab 
rohkem kui ühte inimest; 

23. juhib tähelepanu sellele, et kodanikuühiskond, eelkõige valitsusvälised organisatsioonid, 
naiste ühendused ja muud vägivalla ohvreid toetavad avalikud ja eraõiguslikud 
vabatahtlikud organisatsioonid pakuvad väga vajalikku teenust, eeskätt abistades 
naissoost vägivallaohvreid, kes soovivad lõpetada vaikimist, millesse vägivald neid on 
sundinud, ning liikmesriigid peaksid neid toetama; 

24. kordab, et on vaja töötada nii ohvrite kui ka kurjategijatega, et suurendada viimaste 
teadlikkust ja aidata muuta stereotüüpe ning ühiskonnas valitsevaid uskumusi, mis 
aitavad kinnistada tingimusi, mis seda tüüpi vägivalda esile kutsuvad, ning selle 
aktsepteerimist;  

25. kutsub liikmesriike üles looma naiste jaoks varjupaikasid, et võimaldada neil elada 
iseseisvat elu ilma vägivalla ja vaesuseta, ning tagama, et varjupaigad pakuvad 
spetsialistide teenuseid, ravi, õigusabi, psühholoogilist ja teraapilist nõustamist, 
õigusalast tuge kohtumenetluse ajal, toetust vägivalda kogenud lastele jne; 

26. rõhutab, et liikmesriigid peaksid naistevastase vägivalla ennetamiseks ja selle vastu 
võitlemiseks eraldama piisavalt vahendeid, kasutades selleks muu hulgas 
struktuurifonde; 

27. rõhutab, kui oluline on, et liikmesriigid ning piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 
võtaksid meetmeid, et aidata soolise vägivalla all kannatanud naistel tööturule naasta, 
kasutades selleks niisuguseid vahendeid nagu Euroopa Sotsiaalfond ja programm 
„Progress”; 

28. palub ELil ja liikmesriikidel töötada välja õigusraamistik, mis tagab naissoost 
sisserändajatele õiguse omada isiklikku passi ja elamisluba ning võimaldab kohaldada 
kriminaalvastutust isikute suhtes, kes neilt dokumendid ära võtavad; 

29. kordab oma seisukohta, et Euroopa Liit peaks Lissaboni lepinguga sätestatud uue 
õigusraamistiku alusel ühinema naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimist 
käsitleva konventsiooni ja selle fakultatiivse protokolliga1; 

30. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegelema naistevastase vägivalla ning inimõiguste 
rikkumise soolise mõõtmega rahvusvahelisel tasandil, eelkõige kehtivate ja 
läbirääkimiste järgus olevate kahepoolsete assotsieerimis- ja rahvusvaheliste 
kaubanduslepingute raames; 

31. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 

 

                                                 
1   ELT C 348E, 21.12.2010, lk 11. 


