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LÜHISELGITUS 

Komisjoni ettepanekut pikendada autonoomseid kaubandusmeetmeid stabiliseerimis- ja 

assotsieerimisprotsessis osalevate Lääne-Balkani riikide ja territooriumide suhtes veel viie 

aasta võrra, kuni 31. detsembrini 2020, tuleb tervitada. Sooduskaubandusrežiim on aidanud 

suurendada Lääne-Balkani riikide eksporti ELi. EL oli 2013. aastal selle piirkonna suurim 

kaubanduspartner nii impordi (72,7%) kui ka ekspordi (81,8%) osas. Nimetatud 

kaubandussoodustused koos kehtivate kahepoolsete lepingutega toetavad majanduslikku 

integratsiooni ELiga ning tugevdavad seeläbi kogu piirkonna majandusarengut ja poliitilist 

stabiilsust. Kõnealuseid meetmeid tuleks vaadelda ka laiemalt seoses meie poliitikaga Lääne-

Balkani riikide suhtes, kus meie lõppeesmärk on lähendada neid ELile. 

Komisjoni ettepanekuga tahetakse täita ka praeguses määruses nr 1215/2009 esinev tühik, 

milleks on inimõiguste klausli puudumine – see klausel võimaldaks kaubandussoodustuste 

peatamist juhul, kui mõnes stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi riigis või territooriumil 

rikutakse inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi aluspõhimõtteid. Ehkki Euroopa Liidu 

lepingu artikli 21 lõike 1 praktilise kohaldamise meetmena ja inimõiguste ELi välistegevusse 

integreerimise kohustuse kehastusena on see mõte tervitatav, ei ole arvamuse koostaja päriselt 

rahul komisjoni ettepaneku sõnastusega. Eelistatav oleks selle klausli positiivne, 

Kopenhaageni kriteeriumidele vastav sõnastus. Ning kui klausli rakendamise lävend seada 

liiga kõrgeks, võib see muuta klausli mittetoimivaks. Arvamuse koostaja tahaks rõhutada, et 

Euroopa Parlamendil kui kaasseadusandjal ja ühel eelarvepädevatest institutsioonidest, kellel 

on tähtis funktsioon ka laienemisprotsessis osalevate riikide suhtes, on õigus täiel määral 

kasutada oma eelisõigusi otsuse tegemisel kaubandussoodustuste peatamise kohta. Laiemas 

mõttes on arvamuse koostaja arvates autonoomsete kaubandussoodustusrežiimide inimõiguste 

klauslite koostamisel vaja suuremat selgust ja järjepidevust. 

Muule lisaks võetakse komisjoni ettepanekus arvesse asjaolu, et Bosnia ja Hertsegoviina ei 

ole veel nõustunud tema ja ELi vahel sõlmitud kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitleva 

vahelepinguga saadud kaubandussoodustusi kohandama tulenevalt Horvaatia ühinemisest 

ELiga. Kui selles küsimuses aasta lõpuks kokkuleppele ei jõuta, võidakse käesoleva 

määrusega Bosniale ja Hertsegoviinale antud soodustused alates 1. jaanuarist 2016 peatada.  

Arvamuse koostaja tahaks siiski toonitada, et Bosniale ja Hertsegoviinale antud 

kaubandussoodustuste peatamist tuleks vaadelda kui stiimulit, mis kiirendab ELiga 

vahelepingu kohandamise küsimustes tekkinud eriarvamuse lahendamist. Arvamuse koostaja 

loodab, et Bosnia ja Hertsegoviina uued ametivõimud suudavad ka nimetatud küsimuse 

lahendamiseks ära kasutada positiivse impulsi, mille andis 15. detsembril 2014 välisasjade 

nõukogus vastu võetud ELi uus käsitus nende riigi suhtes. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil võtta arvesse järgmisi 

muudatusettepanekuid: 
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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Määruses (EÜ) nr 1215/2009 ei ole ette 

nähtud ühtegi võimalust ajutiselt peatada 

erandlike kaubandusmeetmete kohaldamist 

juhul, kui asjaomased riigid rikuvad 

tõsiselt ja süstemaatiliselt inimõiguste, 

demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid. On 

asjakohane kehtestada selline võimalus, et 

tagada kiire tegutsemine juhul, kui 

Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja 

assotsieerimisprotsessis osalevatel või 

sellega seotud maadel ja territooriumidel 

rikutakse tõsiselt ja süstemaatiliselt 

inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi 

põhimõtteid. 

(2) Määruses (EÜ) nr 1215/2009 ei ole ette 

nähtud ühtegi võimalust ajutiselt peatada 

erandlike kaubandusmeetmete kohaldamist 

juhul, kui asjaomased riigid rikuvad 

inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi 

põhimõtteid. On asjakohane kehtestada 

selline võimalus, et tagada kiire 

tegutsemine juhul, kui Euroopa Liidu 

stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis 

osalevatel või sellega seotud maadel ja 

territooriumidel rikutakse inimõiguste, 

demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid. 

Ühinemisprotsessi edenemiseks tuleb 

austada demokraatia põhimõtteid, 

inimõigusi ja kaitsta vähemusi. 

Selgitus 

Kuna ELi liikmeks saada soovivad riigid peavad vastama Kopenhaageni kriteeriumitele, on 

oluline lisada klausel, mis tagab, et inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete tõsise 

ja süstemaatilise rikkumise korral on võimalik võtta meetmeid. Sellist klauslit tuleks 

laiendada, et hõlmata peamised tööõiguse standardid ja keskkonnanormid, edendamaks ja 

kaitsmaks inimõigusi ja säästva arengu põhimõtteid ning aitamaks riikidel ühtlustada oma 

õigust ühenduse acquis’ga. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Stabiliseerimis- ja 

assotsieerimisprotsessi algusest peale on 

stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingud 

sõlmitud kõikide Lääne-Balkani riikidega, 

välja arvatud Bosnia ja Hertsegoviina ja 

Kosovoga3. Nõukogu volitas 2013. juunis 

komisjoni alustama läbirääkimisi 
stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu 

(5) Stabiliseerimis- ja 

assotsieerimisprotsessi algusest peale on 

stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingud 

sõlmitud kõikide Lääne-Balkani riikidega, 

välja arvatud Bosnia ja Hertsegoviina ja 

Kosovoga3. Läbirääkimised 

stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu 

sõlmimiseks Kosovoga lõppesid 2014. 
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sõlmimiseks Kosovoga.  aasta mais ja leping parafeeriti sama 

aasta juulis.  

______________ _______________ 

3 Selline nimekasutus ei mõjuta Kosovo 

staatuse küsimuses võetud seisukohti ning 

on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 

resolutsiooniga 1244/1999 ja 

Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo 

iseseisvusdeklaratsiooni kohta. 

3 Selline nimekasutus ei mõjuta Kosovo 

staatuse küsimuses võetud seisukohti ning 

on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 

resolutsiooniga 1244/1999 ja 

Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo 

iseseisvusdeklaratsiooni kohta. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Bosnia ja Hertsegoviina äsja valitud 

institutsioonid peaksid kasutama liidu 

uuendatud poliitilise lähenemisviisi 

võimalust ning sõlmima lepingu 

stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu 

ning vahelepingu kohandamise kohta, et 

võtta arvesse Horvaatia ühinemist ELiga 

ja säilitada kauplemise sooduskorda. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 1215/2009  

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„d) artiklis 1 osutatud riigid ja 

territooriumid peavad hoiduma 

inimõiguste, sealhulgas põhiliste 

tööõiguste, demokraatia ja õigusriigi 

põhimõtete tõsisest ja süstemaatilisest 

rikkumisest.” 

„d) artiklis 1 osutatud riigid ja 

territooriumid peavad järgima 

demokraatia põhimõtteid, inimõigusi ja 

põhivabadusi ning austama õigusriigi 

põhimõtteid.” 
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