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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

U. arvestades, et maailma majanduses 

valitseb suur kriis, mis koos teatavate 

meetmete ja eelkõige drastiliste 

eelarvekärbetega avaldab kahjulikku mõju 

inimõigustele, eriti majanduslikele ja 

sotsiaalsetele õigustele, ja inimeste 

elamistingimustele (töötuse, vaesuse, 

ebavõrdsuse ja ebakindla töö osakaalu 

suurenemine, teenuste kvaliteedi langus ja 

piiratud juurdepääs teenustele) ning seega 

ka inimeste heaolule; 

U. arvestades, et maailma majanduses on 

valitsenud kriis, mis võib avaldada 

kahjulikku mõju majanduslikele ja 

sotsiaalsetele õigustele, ja inimeste 

elamistingimustele (töötuse, vaesuse, 

ebavõrdsuse ja ebakindla töö osakaalu 

suurenemine, teenuste kvaliteedi langus ja 

piiratud juurdepääs teenustele) ning seega 

ka inimeste heaolule; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

AB. arvestades, et kliimamuutused 

kahjustavad esmaseid inimõigusi, nagu 

juurdepääs veele, loodusvaradele ja 

toidule; 

AB. arvestades, et kliimamuutus mõjutab 

juurdepääsu veele, loodusvaradele ja 

toidule; 

Or. en 
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46. tuletab meelde, et ELi 

laienemispoliitika on üks jõulisemaid 

vahendeid inimõiguste ja demokraatlike 

põhimõtete austamise tugevdamiseks; peab 

kahetsusväärseks asjaolu, et Junckeri 

juhitud komisjon on otsustanud 

laienemise selgelt peatada, kuid peab 

kiiduväärseks uue käsituse rakendamist 

kohtusüsteemi ja põhiõigusi ning õigust, 

vabadust ja turvalisust käsitlevate 

peatükkidega seotud 

ühinemisläbirääkimistel, mille puhul 

võetakse täiel määral arvesse nende 

reformide nõuetekohaseks elluviimiseks 

vajalikku aega; 

46. tuletab meelde, et ELi 

laienemispoliitika on üks jõulisemaid 

vahendeid inimõiguste ja demokraatlike 

põhimõtete austamise tugevdamiseks; 

märgib, et laienemisprotsessi jätkatakse, 

olenemata asjaolust, et läbirääkimiste 

hetkeseisu ja asjaomaste riikide olukorra 

tõttu ei toimu ükski laienemine enne 

2019. aastat, kuid peab kiiduväärseks uue 

käsituse rakendamist kohtusüsteemi ja 

põhiõigusi ning õigust, vabadust ja 

turvalisust käsitlevate peatükkidega seotud 

ühinemisläbirääkimistel, mille puhul 

võetakse täiel määral arvesse nende 

reformide nõuetekohaseks elluviimiseks 

vajalikku aega; 

Or. en 

 

 


