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LÜHISELGITUS

Euroopa naabruspoliitika (ENP) eesmärk on luua ELi piiridel heaolu ja heanaaberlikkuse ala. 
ENP raames pakub EL naabruspoliitikaga hõlmatud riikidele privilegeeritud suhteid, mis 
põhinevad selliste väärtuste ja põhimõtete nagu demokraatia ja inimõigused, õigusriik, hea 
valitsemistava, turumajanduse põhimõtted ja säästev areng, sealhulgas kliimameetmed, 
vastastikusel austamisel. Ühtlasi nähakse naabruspoliitika raames ette poliitilist ühtsust ja 
tihedamat majanduslikku integratsiooni, suuremat liikuvust ja inimestevaheliste kontaktide 
tugevdamist. 

ENP töötati välja 2004. aastal ja see hõlmab 16 Euroopa Liidust idas ja lõunas asuvat 
partnerriiki (Alžeeria, Armeenia, Aserbaidžaan, Egiptus, Gruusia, Iisrael, Jordaania, Liibanon, 
Liibüa, Moldova Vabariik, Maroko, okupeeritud Palestiina alad, Süüria, Tuneesia, Ukraina ja 
Valgevene). Euroopa naabruspoliitikat rahastatakse Euroopa naabruspoliitika ja partnerluse 
rahastamisvahendi (ENPI) kaudu, mis hõlmab ENP-s osalevat 16 riiki ning Venemaad.

ELi ja tema naaberriikide suhetes toimunud muutuste ja muutunud olukorra tõttu 
naaberriikides, eriti seoses Araabia kevadega, on EL sunnitud oma strateegilise 
poliitikaraamistiku suhetes naaberriikidega uuesti määratlema. Uues lähenemisviisis nähakse 
ette suurem toetus eelkõige nendele partneritele, kes on pühendunud demokraatliku ühiskonna 
ülesehitamisele ja reformide elluviimisele, kooskõlas diferentseerituma lähenemise („rohkem 
rohkema eest”, olenevalt tehtud edusammudest) ja vastastikuse vastutuse põhimõttega.

Euroopa naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahend on ENPd asjakohaselt kaasanud, 
siiski peab see kajastama uusi olusid ja olema üles ehitatud nii, et see tugevdab uues 
naabruspoliitikas sätestatud põhimõtete juurutamist, näiteks diferentseeritumat lähenemist 
(„rohkem rohkema eest”, osutatav abi oleneb tehtud edusammudest).

Diferentseeritum lähenemine (olenevalt tehtud edusammudest)

Igale partnerriigile mõeldud abi vorm ja suurus määratakse kindlaks olenevalt partneerriigi 
pühendumusest ja edusammudest demokraatlikes reformiprotsessides ja struktuurireformides, 
mis tagaksid turumajanduse aluspõhimõtetest kinnipidamise ja nende täitmise. 

Diferentseerimine

Rahastamisvahendi kasutatavaid vahendite vorm ja summa oleneb iga naaberriigi 
majanduslikust olukorrast ja vajadustest, lisaks sellest, mil määral on partnerriik pühendunud 
reformide elluviimisele ja milliseid edusamme on tehtud reformide läbiviimisel, kooskõlas 
diferentseerituma lähenemisega („rohkem rohkema eest”, olenevalt tehtud edusammudest). 

Lihtsustamine ja suurem tõhusus

Arvamuse koostaja toetab komisjoni ettepanekuid muuta menetlusi lihtsamaks ja 
paindlikumaks. Lihtsustatakse õiguskeskkonda, parandatakse ELi abi jõudmist 
partnerriikideni ja -piirkondadeni, kodanikuühiskonna organisatsioonideni, VKEdeni jne, 
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hõlbustatakse ja lühendatakse programmide koostamise protsessi ning kiirendatakse 
rakendusmeetmete kohaldamist ja ELi abi üleandmist. 

Liidu abi erieesmärgid

Rahastamisvahendi kohaldamisala on partnerlus- ja koostöölepingute, 
assotsieerimislepingute, põhjalike ja täielike vabakaubanduslepingute või muude asjaomaste 
lepingute rakendamine, heade valitsemistavade ning võrdse sotsiaalse ja majandusliku arengu 
edendamine.

Vaja on ühtlustada konkreetsete seotud valdkondade loetelu, et paremini kajastada ENP 
põhieesmärke ja lähenemisviisi. Selles suhtes jagab arvamuse koostaja komisjoni käsitusviisi 
ja teeb põhieesmärke käsitleva ettepaneku, et rajada ELi piiridel heaolu ja heanaaberlikkuse 
ala. 

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku, et Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend (ENPI) 
toetaks turumajanduse põhimõtteid, kauba- ja teenuseturgude avamist, ettevõtluskoostööd, 
erasektori arendamist, eriti VKEde ja ettevõtluse toetamise kaudu, mõlema poole 
investeeringute õiguskindlust, töötajate tööalast konkurentsivõimet, võitlust korruptsiooni, 
maksupettuse ja rahapesu vastu, energia- ja transpordiühendusi ning sotsiaalkaitsevõrgustike 
tugevdamist. 

Toetuse peatamine

Liit peab olema oma naabrust hõlmavas lähenemisviisis ning heaolu ja demokraatia ala 
loomises võetud kohustustes järjekindel ja nõudlik. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku, et 
WTO õigusaktide või ELiga sõlmitud kaubanduslepingute raske ja korduv rikkumine peavad 
olema piisav põhjus liidu toetuse täielikult või osaliselt peatamiseks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub väliskomisjonil kui vastutaval komisjonil viia 
sisse oma aruandesse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu
artikkel 206 näeb ette, et liit aitab ühistes 
huvides kaasa ülemaailmse kaubanduse 
harmoonilisele arengule, rahvusvahelises 
kaubanduses ja välismaiste 



PA\900717ET.doc 5/13 PE488.009v01-00

ET

otseinvesteeringute suhtes kehtivate 
piirangute järkjärgulisele kaotamisele 
ning tolli- ja muude tõkete 
vähendamisele.

Or. es

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Liit pakub Euroopa naabruspoliitika 
raames naabruses asuvatele riikidele 
privilegeeritud suhteid, mis põhinevad 
selliste väärtuste ja põhimõtete 
vastastikusel austamisel ja edendamisel 
nagu demokraatia ja inimõigused, 
õigusriik, hea valitsemistava, 
turumajanduse põhimõtted ja jätkusuutlik 
areng.

(5) Liit pakub Euroopa naabruspoliitika 
raames naabruses asuvatele riikidele 
privilegeeritud suhteid, mis põhinevad 
selliste väärtuste ja põhimõtete 
vastastikusel austamisel ja edendamisel 
nagu demokraatia ja inimõigused, 
õigusriik, hea valitsemistava, 
turumajanduse põhimõtted ning üleminek 
hästi toimivale turumajandusele ja 
jätkusuutlik areng.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Liidu ja naaberriikide vahel 
põhjalike ja täielike 
vabakaubanduslepingute sõlmimine on 
prioriteet, mis peab tagama mõlema poole 
kauba- ja teenuseturgude järkjärgulise ja 
tasakaalustatud avamise ning meie 
partnerite poolt ELi taimekaitse- ja 
keskkonnastandarditega samaväärsete 
standardite, samuti minimaalsete 
sotsiaalstandardite omaksvõtmise. 
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Or. es

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) Mõlema poole riigihanketurgude 
avamine ja investeeringute õiguskindluse 
tagamine peavad olema liidu 
naabruspoliitika põhieesmärgid.

Or. es

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Euroopa Liidu välistoetuse 
rahastamisvajadused suurenevad, samal 
ajal kui liidu majanduslik olukord ja 
eelarve piiravad toetuseks saadaolevaid 
ressursse. Seetõttu peab komisjon leidma 
saadaolevate ressursside kasutamiseks 
kõige tõhusama viisi, kasutades 
finantsvõimendusega rahastamisvahendeid. 
Nimetatud mõju saaks suurendada 
rahastamisvahendite investeeritud ja 
saadud vahendite kasutamise ja 
taaskasutamise võimaldamise kaudu.

(19) Euroopa Liidu välistoetuse 
rahastamisvajadused suurenevad, samal 
ajal kui liidu majanduslik olukord ja 
eelarve piiravad toetuseks saadaolevaid 
ressursse. Seetõttu peab komisjon leidma 
saadaolevate ressursside kasutamiseks 
kõige tõhusama viisi, kasutades 
finantsvõimendusega rahastamisvahendeid. 
Nimetatud mõju saaks suurendada 
Euroopa Investeerimispanga (EIP) ja 
Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 
Arengupanga (EBRD) finantsvõimenduse 
suuremal määral kasutamise ning
rahastamisvahendite investeeritud ja 
saadud vahendite kasutamise ja 
taaskasutamise võimaldamise kaudu.

Or. es
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Liit peab suhetes oma partneritega 
soodustama inimväärse töö tagamist kogu 
maailmas, samuti soodustama suhetes oma 
partneritega rahvusvaheliselt tunnustatud 
tööstandardite ja mitmepoolsete 
keskkonnalepingute ratifitseerimist ja 
tõhusat rakendamist kõikjal maailmas.

(22) Liit peab suhetes oma partneritega 
soodustama inimväärse töö tagamist kogu 
maailmas, samuti soodustama suhetes oma 
partneritega rahvusvaheliselt tunnustatud 
tööstandardite ja mitmepoolsete 
keskkonnalepingute ratifitseerimist ja 
tõhusat rakendamist kõikjal maailmas, 
head valitsemistava ja võitlust 
korruptsiooni, maksupettuse ja rahapesu 
vastu.

Or. es

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse kohase toetuse 
kaudu edendatakse tõhusamat poliitilist 
koostööd ja järkjärgulist majanduslikku 
integratsiooni liidu ja partnerriikide vahel 
ning eelkõige partnerlus- ja 
koostöölepingute, assotsieerimislepingute 
või muude olemasolevate või tulevaste 
lepingute rakendamist ja ühiselt 
heakskiidetud tegevuskavade elluviimist.

1. Käesoleva määruse kohase toetuse 
kaudu edendatakse tõhusamat poliitilist 
koostööd ja järkjärgulist majanduslikku 
integratsiooni liidu ja partnerriikide vahel 
ning eelkõige partnerlus- ja 
koostöölepingute, assotsieerimislepingute, 
põhjalike ja täielike 
vabakaubanduslepingute või muude 
olemasolevate või tulevaste lepingute 
rakendamist ja ühiselt heakskiidetud 
tegevuskavade elluviimist.

Or. es
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) inimõiguste ja põhivabaduste, õigusriigi 
ja soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete 
edendamine, tõelise ja jätkusuutliku 
demokraatia rajamine, hea valitsemistava 
edendamine ja sotsiaalpartnereid hõlmava 
jõudsalt edeneva kodanikuühiskonna 
arendamine;

(a) inimõiguste ja põhivabaduste, õigusriigi 
ja soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete 
edendamine, tõelise ja jätkusuutliku 
demokraatia rajamine, turumajanduse 
põhimõtete, hea valitsemistava 
edendamine, võitlemine korruptsiooni, 
maksupettuse ja rahapesu vastu ning
sotsiaalpartnereid hõlmava jõudsalt 
edeneva kodanikuühiskonna arendamine;

Or. es

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) järkjärgulise integratsiooni poole 
püüdlemine Euroopa Liidu siseturul ning 
tõhusa sektoripõhise ja mitmeid sektoreid 
hõlmava koostöö arendamine, sh 
õigusaktide ühtlustamine liidu ja muude 
asjakohaste normidega ja nendele 
lähendamine, seotud institutsioonide 
väljaarendamine ja investeeringud, 
eelkõige võrkudevahelistesse
ühendustesse;

(b) järkjärgulise integratsiooni poole 
püüdlemine Euroopa Liidu siseturul ning 
tõhusa sektoripõhise ja mitmeid sektoreid 
hõlmava koostöö arendamine, sh kauba- ja 
teenuseturgude avamine ja õigusaktide 
ühtlustamine liidu ja muude asjakohaste 
normidega ja nendele lähendamine, seotud 
institutsioonide väljaarendamine ja 
investeeringud, eelkõige energia- ja 
transpordivõrkude vahelistesse
ühendustesse;

Or. es
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tingimuste loomine hästihallatavaks 
inimeste liikumiseks ja inimestevaheliste 
kontaktide edendamine;

(c) tingimuste loomine hästihallatavaks 
inimeste liikumiseks ja inimestevaheliste 
kontaktide ja ettevõtluskoostöö 
edendamine;

Or. es

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kõiki aspekte hõlmav jätkusuutlik ja 
kaasav areng, vaesuse vähendamine, sh 
erasektori arendamine; sisemise 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse, maaelu arengu, 
kliimameetmete ja katastroofidele 
vastupanu võime edendamine;

(d) kõiki aspekte hõlmav jätkusuutlik ja 
kaasav areng, vaesuse vähendamine 
sotsiaalkaitsevõrgustike tugevdamise, 
töötajate tööalase konkurentsivõime 
parandamise ja erasektori arendamise 
kaudu, eelkõige VKEde ja ettevõtluse 
toetamise kaudu; erasektori arendamine; 
sisemise majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse, maaelu 
arengu, kliimameetmete ja katastroofidele 
vastupanu võime edendamine;

Or. es

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) välismaisteks otseinvesteeringuteks
soodsate tingimuste loomine, mis tagaks 
mõlema poole investeeringute 
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õiguskindluse;

Or. es

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Nimetatud eesmärkide saavutamist 
hinnatakse eeskätt poliitika rakendamist 
kajastavate asjakohaste ELi perioodiliste 
aruannete alusel; lõike 2 punktide a, d ja e 
puhul rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
muude asjaomaste asutuste määratud 
vastavate näitajate alusel; lõike 2 punktide 
b, c ja d puhul vajaduse korral selle alusel, 
mil määral on partnerriigid ELi 
õigusraamistiku üle võtnud ning lõike 2 
punktide c ja f puhul asjakohaste lepingute 
ja koostöömeetmete arvu alusel. Näitajad 
hõlmavad muu hulgas piisava järelevalve 
all korraldatud demokraatlikke valimisi, 
korruptsioonitaset, kaubavooge, näitajad, 
mille abil on võimalik mõõta riigisiseseid 
majanduslikke erinevusi, sealhulgas 
tööhõive tase.

3. Nimetatud eesmärkide saavutamist 
hinnatakse eeskätt poliitika rakendamist 
kajastavate asjakohaste ELi perioodiliste 
aruannete alusel; lõike 2 punktide a, d ja e 
puhul rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
muude asjaomaste asutuste määratud 
vastavate näitajate alusel; lõike 2 punktide 
b, c ja d puhul vajaduse korral selle alusel, 
mil määral on partnerriigid ELi 
õigusraamistiku üle võtnud ning lõike 2 
punktide c ja f puhul asjakohaste lepingute 
ja koostöömeetmete arvu alusel. Näitajad 
hõlmavad muu hulgas piisava järelevalve 
all korraldatud demokraatlikke valimisi, 
korruptsioonitaset, kaubavooge ja 
investeeringuid, näitajad, mille abil on 
võimalik mõõta riigisiseseid majanduslikke 
erinevusi, sealhulgas tööhõive tase.

Or. es

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Partnerlus- ja koostöölepingud, 
assotsieerimislepingud ning muud kehtivad 
või tulevased lepingud, millega
kehtestatakse suhted partnerriikidega, 
asjakohased teatised, nõukogu järeldused ja 

1. Partnerlus- ja koostöölepingud, 
assotsieerimislepingud, põhjalikud ja 
täielikud vabakaubanduslepingud ning 
muud kehtivad või tulevased lepingud, 
millega kehtestatakse suhted 
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Euroopa Parlamendi resolutsioonid, samuti 
ministrite ja partnerriikide kohtumistel 
tehtud asjakohased järeldused 
moodustavad üldise poliitikaraamistiku 
käesoleva määruse kohaste liidu 
programmide koostamiseks ja 
rakendamiseks.

partnerriikidega, asjakohased teatised, 
nõukogu järeldused ja Euroopa Parlamendi 
resolutsioonid, samuti ministrite ja 
partnerriikide kohtumistel tehtud 
asjakohased järeldused moodustavad üldise 
poliitikaraamistiku käesoleva määruse 
kohaste liidu programmide koostamiseks ja 
rakendamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu poolt käesoleva määruse kohaselt 
igale partnerriigile antava toetuse vorm ja 
summa on diferentseeritud vastavalt 
sellele, mil määral on partnerriik 
pühendunud reformide elluviimisele ja 
milliseid edusamme on tehtud reformide 
korraldamisel. Selline diferentseerimine 
näitab riigi ja liidu vahelise partnerluse 
taset, edusamme kokku lepitud reformi 
eesmärkide täitmisel, riigi vajadusi ja 
suutlikkust ning liidu toetuse võimalikku 
mõju.

1. Liidu poolt käesoleva määruse kohaselt 
igale partnerriigile antava toetuse vorm ja 
summa on diferentseeritud vastavalt 
sellele, mil määral on partnerriik 
pühendunud reformide elluviimisele ja 
milliseid edusamme on tehtud reformide 
korraldamisel. Selline diferentseerimine 
näitab riigi ja liidu vahelise partnerluse 
taset, edusamme jätkusuutliku ja sügava 
demokraatia ülesehitamisel,
turumajanduse aluspõhimõtetest 
kinnipidamist ja nende täitmist, 
edusamme kokku lepitud reformi 
eesmärkide täitmisel, riigi vajadusi ja 
suutlikkust ning liidu toetuse võimalikku 
mõju.

Or. es

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon, liikmesriigid ja Euroopa 2. Komisjon, liikmesriigid ja Euroopa 



PE488.009v01-00 12/13 PA\900717ET.doc

ET

Investeerimispank (EIP) peavad tagama 
sidususe käesoleva määruse kohase toetuse 
ning liidu, liikmesriikide ja Euroopa 
Investeerimispanga antava muu toetuse 
vahel.

Investeerimispank (EIP) peavad tagama 
sidususe, käesoleva määruse kohase 
toetuse ning liidu, liikmesriikide ja 
Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga
antava muu toetuse vahel.

Or. es

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kriisiolukordades või olukordades, mis 
kujutavad endast ohtu demokraatiale, 
õigusriigile, inimõigustele ja 
põhivabadustele, või looduõnnestuste või 
inimtegevusest tingitud katastroofide korral 
võib programmdokumendid erakorraliselt 
läbi vaadata. Selline hädaolukorras 
läbivaatamine tagab käesoleva määruse 
kohase liidu toetuse ja muude liidu 
rahastamisvahendite kohase toetuse 
vahelise sidususe säilimise. Hädaolukorras 
korraldatav läbivaatamine võib viia 
muudetud programmdokumentide 
vastuvõtmiseni. Sellisel juhul saadab 
komisjon muudetud programmdokumendid 
teavitamise eesmärgil Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ühe kuu jooksul 
nende vastuvõtmisest.

9. Kriisiolukordades või olukordades, mis 
kujutavad endast ohtu demokraatiale, 
õigusriigile, inimõigustele ja 
põhivabadustele, Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni (WTO) 
õigusaktide ja liiduga sõlmitud 
kaubanduslepingute raske ja korduva 
rikkumise korral, või looduõnnestuste või 
inimtegevusest tingitud katastroofide korral 
võib programmdokumendid erakorraliselt 
läbi vaadata. Selline hädaolukorras 
läbivaatamine tagab käesoleva määruse 
kohase liidu toetuse ja muude liidu 
rahastamisvahendite kohase toetuse 
vahelise sidususe säilimise. Hädaolukorras 
korraldatav läbivaatamine võib viia 
muudetud programmdokumentide 
vastuvõtmiseni. Sellisel juhul saadab 
komisjon muudetud programmdokumendid 
teavitamise eesmärgil Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ühe kuu jooksul 
nende vastuvõtmisest.

Or. es
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Ilma et see piiraks partnerriikide ja -
piirkondadega sõlmitud partnerlus- ja 
koostöölepingutes ning 
assotsieerimislepingutes sisalduva toetuse 
peatamist käsitlevate sätete kohaldamist, 
kutsub liit, juhul kui partnerriik ei järgi 
demokraatia ega õigusriigi põhimõtteid ega 
austa inimõigusi ega põhivabadusi, vastava 
riigi konsultatsioonile, et leida mõlemaid 
pooli rahuldav lahendus, välja arvatud eriti 
pakilistel juhtudel. Kui konsultatsioonid 
vastava riigiga ei vii mõlemaid pooli 
rahuldava lahenduseni, kui 
konsultatsioonidest keeldutakse või eriti 
pakilistel juhtudel, võib nõukogu võtta 
asjakohased meetmed kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 215 lõikega 
1, mis võivad sisaldada toetuse täielikku 
või osalist peatamist.

Ilma et see piiraks partnerriikide ja -
piirkondadega sõlmitud partnerlus- ja 
koostöölepingutes ning 
assotsieerimislepingutes sisalduva toetuse 
peatamist käsitlevate sätete kohaldamist, 
kutsub liit, juhul kui partnerriik ei järgi 
demokraatia ega õigusriigi põhimõtteid ega 
austa inimõigusi ega põhivabadusi või
rikub tõsiselt ja korduvalt WTO õigusakte 
või liiduga sõlmitud kaubanduslepinguid,
vastava riigi konsultatsioonile, et leida 
mõlemaid pooli rahuldav lahendus, välja 
arvatud eriti pakilistel juhtudel. Kui 
konsultatsioonid vastava riigiga ei vii 
mõlemaid pooli rahuldava lahenduseni, kui 
konsultatsioonidest keeldutakse või eriti 
pakilistel juhtudel, võib nõukogu võtta 
asjakohased meetmed kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 215 lõikega 
1, mis võivad sisaldada toetuse täielikku 
või osalist peatamist.
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