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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

31. rõhutab vajadust täpsustada 

subsidiaarsuse põhimõtet pädevuste 

jaotamise puhul, kui kaubanduspoliitika 

mõjutab muid kui välismaiseid 

otseinvesteeringuid, st 

portfelliinvesteeringuid, sest kehtivates 

vabakaubanduslepingutes on endiselt 

vasturääkivusi; võtab teadmiseks hiljutised 

arutelud investori ja riigi vaheliste 

vaidluste lahendamise teemal ning 

komisjoni ettepanekud praeguse mudeli 

ajakohastamiseks ja reformimiseks; 

rõhutab sellega seoses, et liikmesriigid 

peaksid ka endale selles protsessis 

vastutuse võtma, pidades silmas nende 

kolmandate riikidega sõlmitud 

kahepoolsetest lepingutest tulenevat 

kehtivat kohustust; nõuab, et 

läbirääkimiste pidamisel kahepoolsete 

kaitseklauslite üle ja nende kohaldamisel 

järgitaks proportsionaalsuse põhimõtet; 

tuletab meelde, et Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artiklis 3 määratletakse ühine 

kaubanduspoliitika liidu ainupädevuses 

oleva tervikliku valdkonnana, mis põhineb 

ühtsetel eeskirjadel; märgib seetõttu, et 

subsidiaarsuse põhimõtet ühise 

kaubanduspoliitika suhtes ei kohaldata; 

31. võtab teadmiseks hiljutised arutelud 

investori ja riigi vaheliste vaidluste 

lahendamise teemal ning komisjoni 

ettepanekud praeguse mudeli 

asendamiseks; tuletab meelde, et Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artiklis 3 

määratletakse ühine kaubanduspoliitika 

liidu ainupädevuses oleva tervikliku 

valdkonnana, mis põhineb ühtsetel 

eeskirjadel; märgib seetõttu, et 

subsidiaarsuse põhimõtet ühise 

kaubanduspoliitika suhtes ei kohaldata; 

Or. en 
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32. nõuab selgitust selle kohta, kas 

kaubandusmeetmed, näiteks investori ja 

riigi vaheliste vaidluste lahendamine, 

võiksid ohustada subsidiaarsuse 

põhimõtet seoses liikmesriikide 

pädevusega; kutsub liikmesriike üles 

lõpetama UNCITRALi konventsiooni 

(lepingul põhinevate investori ja riigi 

vaheliste vahekohtumenetluste 

läbipaistvuse kohta) blokeerimist, et 

allkirjastada konventsioon kogu liidu 

nimel; taunib praegu valitsevat olukorda, 

kui mõned liikmesriigid on konventsiooni 

osalised ja mõned liikmesriigid mitte; on 

seisukohal, et see näide näitab selgelt 

vajadust, et kõik pooled saaksid selguse 

liidu ainupädevuse ulatusest välismaiste 

otseinvesteeringute puhul; tuletab meelde, 

et liikmesriikide poolt investeeringute 

kaitseks rakendatavad erinevad poliitikad 

on põhjustanud praeguse olukorra, kus 

liikmesriigid on osalised umbes 1400 

kahepoolses investeerimislepingus, mis 

sisaldavad kohati erinevaid sätteid, mis 

võivad põhjustada moonutusi ühtsel turul 

ning ELi investorite ebavõrdset kohtlemist 

liidust väljaspool; 

32. kutsub liikmesriike üles lõpetama 

UNCITRALi konventsiooni (lepingul 

põhinevate investori ja riigi vaheliste 

vahekohtumenetluste läbipaistvuse kohta) 

blokeerimist, et allkirjastada konventsioon 

kogu liidu nimel; taunib praegu valitsevat 

olukorda, kui mõned liikmesriigid on 

konventsiooni osalised ja mõned 

liikmesriigid mitte; on seisukohal, et see 

näide rõhutab vajadust, et kõik pooled 

saaksid suurema selguse liidu 

ainupädevuse ulatusest välismaiste 

otseinvesteeringute puhul; tuletab meelde, 

et liikmesriikide poolt investeeringute 

kaitseks rakendatavad erinevad poliitikad 

on põhjustanud praeguse olukorra, kus 

liikmesriigid on osalised umbes 1400 

kahepoolses investeerimislepingus, mis 

sisaldavad kohati erinevaid sätteid, mis 

võivad põhjustada ELi investorite erinevat 

kohtlemist liidust väljaspool, sõltuvalt 

kõnealuse investeeringu päritolust; 

Or. en 
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33. nõuab muudele riikidele antava ELi 

finantsabi (nimelt makrofinantsabi) puhul 

kavandatavate abimeetmete 

proportsionaalsuse mõju põhjalikumat eel- 

ja järelhindamist, et abi oleks seda vajavate 

partnerite jaoks tõhus ja tõeliselt vajalik; 

kordab oma nõudmist kehtestada abi 

väljamaksmisele täpsemad tingimused ja 

vahendite kasutamise üle nõuetekohane 

kontroll, sh pettuse ja korruptsiooni 

ennetamise ning nendevastase võitlusega 

seotud meetmed ning parlamendi põhjalik 

kontroll; nõuab ELi välisvahendite tugevat 

integreerimist, ühendades omavahel 

kaubandus-, arengu- ning välis- ja 

julgeolekupoliitika; rõhutab, et 

liikmesriigid peavad näitama selle suhtes 

üles suuremat pühendumust; 

33. nõuab muudele riikidele antava ELi 

finantsabi (konkreetselt makrofinantsabi) 

puhul kavandatavate abimeetmete 

proportsionaalsuse mõju põhjalikumat eel- 

ja järelhindamist, et abi oleks seda vajavate 

partnerite jaoks tõhus ja tõeliselt vajalik; 

kordab oma nõudmist kehtestada abi 

väljamaksmisele täpsemad tingimused ja 

vahendite kasutamise üle nõuetekohane 

kontroll, sh pettuse ja korruptsiooni 

ennetamise ning nendevastase võitlusega 

seotud meetmed ning parlamendi põhjalik 

kontroll; nõuab ELi välisvahendite tugevat 

integreerimist, ühendades omavahel 

kaubandus-, arengu- ning välis- ja 

julgeolekupoliitika; rõhutab, et 

liikmesriigid peavad näitama selle suhtes 

üles suuremat pühendumust; 

Or. en 

 

 


