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ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tuletab meelde, et nõukogu otsus tühistada kõik Iraani Islamivabariigi vastu suunatud 

tuumavaldkonna sanktsioonid, kuna Iraan oli täitnud ühise laiaulatusliku tegevuskava 

kohased kohustused, annab võimaluse jätkata Iraaniga suhteid ning loob võimalusi ja kasu 

mõlemale poolele, taasavades Iraani turu Euroopa ettevõtjatele; tuletab meelde, et Iraanis 

on suurearvuline, suhteliselt kõrge haridustasemega ja noor elanikkond, üks piirkonna 

mitmekesisemaid SKP struktuure, et Iraan vajab investeeringuid ja on võimalik turg 

kvaliteetsetele Euroopa kaupadele; 

2. täheldab, et mitmes komisjoni avalduses ja Iraani saadetud ELi delegatsioonides – millest 

viimane koosnes kõrgest esindajast ja asepresidendist ning seitsmest volinikust – on 

keskendutud kaubandusele ja majandussidemetele; 

3. toonitab, et kaubandus ja taastatud juurdepääs ülemaailmsele eeskirjadel põhinevale 

kaubandussüsteemile on võimalik viis Iraani isolatsiooni lõpetamiseks, ja et kaubandus 

võib olla oluline vahend poliitilise dialoogi tugevdamiseks ning piirkonna riikide vahelise 

koostöö hoogustamiseks, pidades silmas suuremat regionaalarengut, tööhõivet ja 

stabiilsust laiemas piirkonnas; 

4. nõuab, et ELi kaubanduspoliitika ja ELi energiapoliitika põhimõtted oleksid sidusad, ja on 

arvamusel, et praegused ja tulevased ELi projektid ja investeeringud Iraanis peavad olema 

täielikus kooskõlas ELi pikaajaliste CO2-heite vähendamise kohustustega; 

5. väljendab muret korruptsiooni ja kaubanduspettuse eest kohaldatud sanktsioonide suure 

määra pärast, mis on põhjustanud varimajanduse ja kujutab endast riski Euroopa 

investeeringute jaoks; rõhutab seepärast vajadust võidelda korruptsiooniga ja suurendada 

läbipaistvust ning arendada Iraanis välja tõeline erasektor ja turumajandus; 

6. tuletab meelde, et ELi kaubanduspoliitika aitab kaasa liidu poolt kaitstavate väärtuste 

kaitsele ja edendamisele; rõhutab, et ELi ja Iraani vaheliste kaubandussidemete võimaliku 

uuendamisega peab kaasnema inimõiguste ja põhivabaduste olukorra ning ka 

rahvusvaheliste töö-, sotsiaal- ja keskkonnanormide tunduv parandamine Iraanis; on 

arvamusel, et nimetatud valdkondade käegakatsutav täiustamine on äärmiselt tähtis 

kaubandus- ja investeerimissidemete taastamiseks eesmärgiga parandada Iraani rahva 

elutingimusi ja heaolu; tuletab meelde, et Iraan on kodaniku- ja poliitiliste õiguste 

rahvusvahelisele paktile ja lapse õiguste konventsioonile allakirjutanud riik ning palub 

Iraanil täita tema rahvusvahelisi kohustusi järjepidevamalt; 

7. märgib, et kuni 70 % Iraani majandusest on riigi tugeva kontrolli all, mis tõenäoliselt 

tekitab Euroopa ettevõtjatele Iraanis probleeme, ning et suurenenud kaubandusmaht võib 

tugevdada teatud mittevalitavate isikute majanduslikku, sõjalist ja poliitilist mõjuvõimu; 

palub, et komisjon esitaks kaks aastat pärast sanktsioonide tühistamist aruande Euroopa 

ettevõtjate võimalike takistuste kohta Iraanis ja mõju kohta, mis sellistel kaubandussuhetel 

võib Iraanis olla; toonitab, kui oluline on, et Iraan töötaks välja rahvusvahelisi 

investeeringuid soodustava keskkonna ning et see toimuks kooskõlas rahapesuvastase 
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töökonna soovitustega; 

8. toonitab, et Iraani ees seisavad paljud keskkonnaprobleemid, sealhulgas veenappus ja 

mulla degradeerumine, ja et EL peaks küll ära kasutama ärikoostöö täielikku potentsiaali, 

kuid samal ajal pidama Iraaniga kõnelusi keskkonna kaitse tõhustamiseks ja 

keskkonnasäästliku arengu edendamiseks; 

9. märgib, et ELi praegune mandaat kaubandus- ja koostöölepingu üle läbirääkimiste 

pidamiseks on aegunud; kutsub ELi üles uurima võimalusi, et Iraan saaks taasalustada 

ühinemisläbirääkimisi Maailma Kaubandusorganisatsiooniga, kuna WTO liikmesus tagab 

Iraani majanduse edasise liberaliseerimise, mis toetab majanduskasvu, kaasab riigi 

ülemaailmsetel eeskirjadel põhinevasse süsteemi, loob mehhanismi, mis toetab vajalikke 

majandusreforme Iraanis ning sunnib Iraaki arvestama rahvusvaheliste kokkulepetega; 

toonitab samuti, kui tähtis on, et Iraan arendaks majandus- ja kaubandussidemeid 

piirkondlike osalistega, pöörates nõuetekohast tähelepanu WTO eeskirjadele, et 

moodustada sidus majandus- ja kaubandusblokk; juhib tähelepanu asjaolule, et EL võib 

pakkuda oma ekspertiisi ja tuge sellise piirkondliku dialoogi arendamiseks ja rajamiseks; 

palub, et komisjon uuriks võimalusi, kuidas tugevdada kaubandus- ja investeerimisalaseid 

sidemeid, et viia Iraan suuremasse kooskõlla WTO eeskirjadega ning kaitsta Euroopa 

investeeringuid; rõhutab, et ametlik läbirääkimisraamistik võimaldaks ELil kasutada 

täielikku võimendust suurima integreeritud turu ja majandusblokina ning luua foorum 

vahetuseks ja dialoogiks; 

10. on seisukohal, et kuigi Euroopa ettevõtted on allkirjastanud hulgaliselt lepinguid, ei suuda 

Iraan oma kohustusi täita puuduliku likviidsuse tõttu, mis tähendab, et Iraani 

avanemisprotsess on sattunud nõiaringi; 

11. peab oluliseks märkida, et tuumalepe ei mõjuta mõningaid USA sanktsioone, mis jäävad 

kehtima, sealhulgas eelkõige inimõiguste rikkumise, terrorismi toetamise ja ballistiliste 

rakettide testimisega seotud sanktsioonid; peab kahetsusväärseks, et siiani kehtivad USA 

sanktsioonid piiravad ELi poliitilist ruumi, takistades USA osalusega Euroopa ettevõtete 

äritegevust Iraanis; peab kohatuks, et EL sõltub USA valitsusest õiguskindluse ja 

prognoositavuse osas, ning palub, et komisjon ja Euroopa välisteenistus jätkaksid dialoogi 

ja koostööd USAga, sealhulgas tehes kuni lõpliku alalise lahenduse kokkuleppeni 

jõudmiseni ajutisi erandeid; 

12. on seisukohal, et Iraanis tehtavaid investeeringuid ümbritsev õiguskindlusetus, mis 

tuleneb USA eksterritoriaalsetest õigusaktidest ja asjaolust, et tehinguid tehakse dollarites, 

nõuab Iraaniga kauplemise lähenemisviisi muutmist; nõuab, et Iraaniga tehtavate 

tehingute valuutaks oleks euro, mis takistaks USA ametiasutustel karistuste kehtestamist, 

nagu nad on varem teinud mõne Euroopa panga suhtes; 

13. märgib, et EL püüab mitmekesistada energiaallikaid ja et Iraan on keskne osaline 

rahvusvahelisel energiaturul, ning seepärast toetab edasist koostööd Iraaniga selles 

valdkonnas; ergutab Iraani nafta- ja gaasieksporti Euroopasse ja tõhustatud koostööd uute 

tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamise, taastuvenergia ja energiatõhususe vallas; 

14. rõhutab, et avatud ja turvalisel internetil on Iraanis digitaalse majanduse osas suur 

potentsiaal; kordab oma üleskutset tagada tõhus Euroopa ekspordikontrolli süsteem, et 

takistada kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogiate väärkasutamist inimõiguste 
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rikkumiseks ja ELi vastu; 

15. märgib, et ettevõtja sotsiaalse vastutuse suuniste tõhus rakendamine on oluline, kui ELi ja 

Iraani tihedamate kaubandussidemete eesmärk on positiivne mõju Iraani ühiskonnale 

tervikuna. 

16. nõuab erilise tähelepanu pööramist Euroopa ja Iraani VKEde rollile kaubandussuhete 

tugevdamisel; 

17. toonitab erilist vajadust sooliselt tasakaalustatud ja kaasava kasvu järele Iraanis; nõuab 

tungivalt erilist keskendumist naiste rollile Iraanis, keda diskrimineeritakse 

õigussüsteemis, ja Euroopa naistele, kes Iraani külastavad ja keda võib takistada Iraani 

reisimast nõue kanda ususümboleid. 
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