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Muudatusettepanek  1 

Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Assotsieerimislepingud / põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduspiirkonnad Gruusia, 

Moldova ja Ukrainaga 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus B a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  B a. arvestades, et Madalmaad 

korraldavad 6. aprillil 2016 referendumi 

ELi-Ukraina assotsieerimislepingu 

teemal; 

Or. en 
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20.1.2016  B8-0068/2016 }  

 B8-0069/2016 }  

 B8-0077/2016 }  

 B8-0078/2016 }  

 B8-0079/2016 } RC1/Am. 2 

Muudatusettepanek  2 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Assotsieerimislepingud / põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduspiirkonnad Gruusia, 

Moldova ja Ukrainaga 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus C 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

C. arvestades, et hea valitsemistava, 

demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja 

inimõiguste järgimine on endiselt Euroopa 

naabruspoliitika (ENP) keskmes ja kujutab 

endast põhimõttelist kohustust, eelkõige 

ELiga assotsieerimislepingud alla 

kirjutanud kolme riigi jaoks; 

C. arvestades, et hea valitsemistava, 

demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja 

inimõiguste järgimine on endiselt Euroopa 

naabruspoliitika (ENP) keskmes ja kujutab 

endast põhimõttelist kohustust, eelkõige 

ELiga assotsieerimislepingud alla 

kirjutanud kolme riigi jaoks; arvestades, et 

ametiühingute liikmeid ja erakondi 

represseeritakse ning peamisi 

demokraatlikke ja kodanikuõigusi – 

näiteks sõna- ja ühinemisvabadust – ei 

austata, mis on assotsieerimislepingutega 

selges vastuolus; arvestades, et Ukraina 

Kommunistlik Partei on keelustatud; 

arvestades, et seni ei ole Moldova 

eelarvest kadunud ühe miljardi euro 

küsimuses kedagi vastutusele võetud, 

ehkki summa moodustas enam kui 15 % 

riigi SKPst; arvestades, et ühe 

opositsioonipartei juht Grigori Petrenko 

ja paljud teised poliitilise opositsiooni 

esindajad on vahistatud ning neid 

peetakse kinni ilma kohtumõistmiseta; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  3 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Anja Hazekamp, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Assotsieerimislepingud / põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduspiirkonnad Gruusia, 

Moldova ja Ukrainaga 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus C a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  C a. arvestades, et kokkuhoiupoliitikal 

koos laialt levinud korruptsiooniga, eriti 

Moldovas ja Ukrainas, on hävitavad 

tagajärjed kodanike elatisele; arvestades, 

et Ukraina seisab majandusliku ja 

sotsiaalse krahhi lävel; arvestades, et 

ÜRO andmetel elab 80 % Ukraina 

elanikest allpool vaesuspiiri; arvestades, 

et peaaegu 200 000 Ukraina last 

kasutatakse lapstööjõuna; 

Or. en 
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20.1.2016  B8-0068/2016 }  

 B8-0069/2016 }  

 B8-0077/2016 }  

 B8-0078/2016 }  

 B8-0079/2016 } RC1/Am. 4 

Muudatusettepanek  4 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Assotsieerimislepingud / põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduspiirkonnad Gruusia, 

Moldova ja Ukrainaga 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus E a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  E a. arvestades, et assotsieerimislepingute, 

sh DCFTAde sõlmimise juures ei ole 

nõuetekohaselt kaalutud 

kaubandussuhete intensiivust ning 

nimetatud riikide majanduse ajaloolist 

vastastikust sõltuvust teiste piirkonna 

riikide, sh Venemaa majandusega; 

arvestades, et see poliitika koos 

siseprobleemidega on toonud Ukrainas 

kaasa üha suurema poliitilise 

ebastabiilsuse, vägivalla ja sõja; 

arvestades, et igasugune Euroopa 

naabruspoliitika, mille puhul ei võeta 

arvesse kõigi asjaosaliste, sealhulgas 

Venemaa huve, on määratud nurjuma; 

arvestades, et vaja on kujundada välja 

naabruspoliitika, mille abil edendatakse 

piirkondlikku koostööd, jätmata kõrvale 

ühtegi riiki; 

Or. en 
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 B8-0069/2016 }  
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Muudatusettepanek  5 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Assotsieerimislepingud / põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduspiirkonnad Gruusia, 

Moldova ja Ukrainaga 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 15 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

15. rõhutab, et Euroopa Liidu lepingu 

artikli 49 kohaselt võib iga Euroopa riik 

esitada ELi liikmeks astumise avalduse, 

tingimusel et ta peab kinni demokraatia 

põhimõtetest, austab põhivabadusi, 

inimõigusi ja vähemuste õigusi ning tagab 

õigusriigi põhimõtte järgimise; 

15. rõhutab, et assotsieerimislepingute 

allkirjastamisel ja ratifitseerimisel ei ole 

mitte mingit seost ELi liikmeks astumise 

avaldusega, olenemata sellest, et Euroopa 

Liidu lepingu artikli 49 kohaselt võib iga 

Euroopa riik esitada ELi liikmeks astumise 

avalduse, tingimusel et ta peab kinni 

demokraatia põhimõtetest, austab 

põhivabadusi, inimõigusi ja vähemuste 

õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtte 

järgimise; 

Or. en 
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 B8-0069/2016 }  

 B8-0077/2016 }  
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Muudatusettepanek  6 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Assotsieerimislepingud / põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduspiirkonnad Gruusia, 

Moldova ja Ukrainaga 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

1. rõhutab põhjaliku ja laiaulatusliku 

vabakaubanduspiirkonna komponente 

hõlmavate assotsieerimislepingute 

tähtsust; väljendab heameelt praeguseks 

tehtud edusammude üle ja toonitab, et 

AAde/DCFTAde ning nendega seotud 

assotsieerimiskavade rakendamine peab 

olema ELi ja tema kolme partneri jaoks 

peamine prioriteet; rõhutab, et Euroopa 

Liidu Nõukogu allkirjastas 

assotsieerimislepingud ühehäälselt; 

1. peab äärmiselt murettekitavaks 

DCFTAde laastavat mõju Moldovale, 

Gruusiale ja Ukrainale, pidades silmas 

kohaliku elanikkonna heaolu ja rahu 

tagamist piirkonnas, ning nõuab nende 

ajutist peatamist; nõuab ELi ja Euraasia 

majandusliidu vaheliste uute 

koostöövormide ja suhete väljatöötamise 

alustamist; 

Or. en 
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20.1.2016  B8-0068/2016 }  

 B8-0069/2016 }  

 B8-0077/2016 }  
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Muudatusettepanek  7 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Assotsieerimislepingud / põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduspiirkonnad Gruusia, 

Moldova ja Ukrainaga 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

3. toetab seda silmas pidades ELi ja 

muude finantseerimisasutuste poolt 

Ukrainale ja Gruusiale antavat kindlat ja 

mitmetahulist finants- ja tehnilist abi, 

kuid rõhutab, et ELi finantstoetuse 

andmine kõikidele tema partneritele 

sõltub konkreetsetest reformidest; 

rõhutab, et komisjonil peaks olema 

keskne roll AAde/DCFTAde rakendamise 

hõlbustamisel ning asjaomaste 

ametiasutuste nii tehnilises kui ka 

finantsalases järelevalves ja abistamises; 

3. mõistab sügavalt hukka asjaolu, et 

komisjon pigistab Ukraina tegelikkuse ees 

jätkuvalt silmad kinni ega näe, et Ukraina 

valitsus ei suuda läbi viia 

assotsieerimislepingust ning Euroopa 

inimõiguste konventsioonist tulenevate 

kohustuste täitmiseks vajalikke 

elementaarseid reforme, nagu: 

– korruptsiooni järjekindel 

väljajuurimine; 

– õigusriigi põhimõtete kehtestamine; 

– detsentraliseerimine ning kindlad 

tagatised, mis võimaldaksid Ukraina 

piirkondade elanike demokraatlikku 

osalemist kõigis olulistes 

otsustusprotsessides, eelkõige sotsiaalse ja 

majandusliku arengu valdkonnas; 

– oligarhide otsustav poliitikast 

kõrvaldamine demokraatliku kontrolli all; 

– inim- ja demokraatlike õiguste, 

sealhulgas keeleõiguste austamine; 

– paramilitaarsete üksuste laialisaatmine 
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ja range riikliku kontrolli taastamine 

politsei ja sõjaväe üle; 

– kohene läbipaistev, demokraatlik ja 

õigusjärgne parlamentaarne kontroll riigi 

kõigi julgeolekujõudude üle ning kõigi 

paramilitaarsete ja nn 

erajulgeolekujõudude desarmeerimine; 

– kokkuhoiupoliitika lõpetamine; 

on vastu Ukrainale mis tahes 

finantstoetuse eraldamisele, kui neid 

reforme ellu ei viida; palub, et komisjon 

ja Euroopa välisteenistus seoksid Ukraina 

ametivõimudega igasuguse edasise 

koostöö tegemise kohustusega tagada 

ametiühingute ja ühiskondlike liikumiste 

tegevus ning ühinemis- ja sõnavabadus; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  8 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Assotsieerimislepingud / põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduspiirkonnad Gruusia, 

Moldova ja Ukrainaga 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 8 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  8 a. mõistab hukka NATO laienemise 

ning asjaolu, et selle ja ELi Euroopa 

naabruspoliitika tulemusena on Venemaa 

piirile kerkinud uus raudne eesriie; 

hoiatab, et kui tulemustele suunatud 

dialoogi Venemaaga uuesti ei alustata, 

võivad sellel olla tõsised tagajärjed rahu 

ja julgeoleku jaoks Euroopas ja 

maailmas; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  9 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Assotsieerimislepingud / põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduspiirkonnad Gruusia, 

Moldova ja Ukrainaga 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 8 b (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  8 b. nõuab tungivalt, et EL lõpetaks 

Venemaa vastu suunatud 

sanktsioonipoliitika, mis on toonud kaasa 

kaubandussõja ning osutunud lisaks 

poliitiliselt vähetõhusaks ja kahjulikuks; 

Or. en 

 

 


