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ET 

B8-0870/2016 

Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni 15. aprilli 2016. aasta delegeeritud otsuse 

kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 466/2014/EL 

(millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste 

investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva 

kahjumi puhuks) III lisa seoses Valgevenega  

(C(2016)2164 – 2016/2669(DEA)) 

 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2016)2164), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta otsust 

nr 466/2014/EL, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste 

investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva 

kahjumi puhuks1, eriti selle artikli 4 lõiget 2 ja artikli 18 lõiget 5, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 4, 

A. arvestades, et nõukogu otsustas 15. veebruaril 2016, et EL ei pikenda ulatuslikke 

piiravaid meetmeid 170 isiku ja kolme Valgevene ettevõtja suhtes, kuna 22. augustil 

2015 vabastati vastavalt ELi nõudmisele kõik veel vangis viibivad poliitilised vangid;  

B. arvestades, et alates otsuse tegemisest sanktsioonide kaotamiseks on inimõiguste üldine 

olukord riigis väga vähe paranenud; arvestades, et Valgevene ametivõimud on eiranud 

kõiki nõukogu koosoleku eespool nimetatud ootusi, kuna: 

–  nad ei ole rakendanud Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni 

demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (OSCE/ODIHR) 11. oktoobri 

2015. aasta presidendivalimiste läbiviimise kohta koostatud lõpparuande 

soovitusi, mis võimaldaksid viia 11. septembril 2016 toimuvad üldvalimised läbi 

vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele;  

–  nad ei ole taaskehtestanud endiste poliitvangide kodaniku- ja poliitilisi õigusi ega 

võtnud ametlikke institutsionaalseid meetmeid ühinemis- ja kogunemisvabaduse 

tagamiseks; 

–  nad ei ole taganud täielikku koostööd Valgevene inimõiguste olukorraga tegeleva 

ÜRO eriraportööriga ning muude ÜRO erimenetluste ja -mehhanismidega; 

–  nad ei ole võtnud mingeid meetmeid surmanuhtluse kaotamiseks ning on ainuüksi 

juba 2016. aastal määranud või täide viinud kolm surmanuhtlust; 

–  nad ei ole võtnud vajalikke meetmeid tuumaohutuse standardite tagamiseks oma 

territooriumil, sh vahetult ELi piiri ääres, ega alustanud konstruktiivset koostööd 

                                                 
1 ELT L 135, 8.5.2014, lk 1. 
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 ET 

asjaomaste rahvusvaheliste asutuste, ELi ja selle liikmesriikidega, ning jätkavad 

ÜRO Espoo ja Århusi konventsioone rikkudes Ostrovetsi tuumaelektrijaama 

ehitamist, mida de facto juhib ja rahastab Venemaa koos oma tuuma- ja 

finantssektori riiklike ettevõtetega; 

1. asub seisukohale, et eelseisvad 11. septembri 2016. aasta üldvalimised kujutavad endast 

Valgevene jaoks võimalust lõpetada võltsitud tulemustega valimiste pikaajaline tava ja 

on otsustavaks proovikiviks, millega mõõta Valgevene ametivõimude tegelikku tahet 

saavutada lepitus oma kodanikega ja teha ELiga konstruktiivset koostööd;  

2.  on eespool nimetatud asjaolude ja eelseisvate üldvalimiste tõttu seisukohal, et ELi 

tagatise andmine oleks praegusel hetkel valesti ajastatud ja ennatlik; 

3. esitab komisjoni delegeeritud otsusele vastuväiteid; 

4. palub Euroopa välisteenistusel esitada Euroopa Parlamendile 11. septembri 2016. aasta 

valimiste läbiviimise ja tulemuste kohta, sh OSCE/ODIHRi missiooni põhjal aruanne; 

rõhutab, et parlament saab võimalikule uuele delegeeritud õigusaktile hinnangu anda 

alles pärast nende valimiste toimumist; 

5. palub komisjonil tagada, et ELi tagatist Euroopa Investeerimispangale ei saaks kasutada 

Ostrovetsi tuumaelektrijaama rahastamiseks, ja hinnata, kas selline tagatis on kooskõlas 

Venemaa Föderatsioonile kehtestatud ELi sanktsioonidega;  

6. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ning teatada 

talle, et delegeeritud otsus ei saa jõustuda. 


