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***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 I lisa seoses mitme riigi väljajätmisega 
läbirääkimised lõpule viinud piirkondade või riikide loetelust 
(COM(2011)0598 – C7-0305/2012 – 2011/0260(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0598),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 207 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0305/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ja arengukomisjoni arvamust 
(A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Tagamaks, et partnerid oleks võimalik 
kiiresti kõnealuse määruse I lisasse 
ennistada, niipea kui nad on astunud 
vajalikud sammud oma vastavate 
majanduspartnerluslepingute 
ratifitseerimiseks ja veel enne nende 
lepingute jõustumist, tuleks Euroopa
Komisjonile delegeerida volitus võtta vastu 
õigusakte vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 290 seoses 
käesoleva määrusega I lisast välja jäetud 

(5) Tagamaks, et partnerid oleks võimalik 
kiiresti kõnealuse määruse I lisasse 
ennistada, niipea kui nad on astunud 
vajalikud sammud oma vastavate 
majanduspartnerluslepingute 
ratifitseerimiseks ja veel enne nende 
lepingute jõustumist, tuleks komisjonile 
delegeerida volitus võtta vastu õigusakte 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklile 290 seoses käesoleva määrusega I 
lisast välja jäetud riikide ennistamisega 
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riikide ennistamisega sinna lisasse. On eriti 
oluline, et Euroopa Komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Euroopa Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ajal tagama asjaomaste dokumentide 
üheaegse, ajakohase ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule,

sinna lisasse. On eriti oluline, et komisjon 
viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ajal tagama asjaomaste dokumentide
üheaegse, ajakohase ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Komisjon peaks esitama 
täieliku teabe ja dokumentatsiooni 
koosolekute kohta, mis ta on pidanud 
riiklike ekspertidega delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamist ja 
rakendamist käsitleva töö käigus.
Komisjon peaks nendele koosolekutele 
kutsuma ka Euroopa Parlamendi 
eksperdid,

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1528/2007
Artikkel 2b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 2a osutatud volitused antakse 
komisjonile määramata ajaks alates
käesoleva määruse jõustumisest.

2. Artiklis 2a osutatud volitused antakse 
komisjonile viieks aastaks alates …*.
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase ajavahemiku lõppu. 
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.
__________
* Väljaannete talitus: palun sisestada 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev.
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Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval 
pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas.

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval 
pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist
2014.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist
2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja 
vahetult kohaldatav kõikides 
liikmesriikides.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja 
vahetult kohaldatav kõikides 
liikmesriikides.

Or. en

Selgitus

Terviklike majanduspartnerluslepingute suhtes kokkuleppele jõudmise küsimuses on edasiste 
läbirääkimiste jaoks vaja rohkem aega, et vältida ohtu, et mitme jätkuvalt suurte 
arenguvajaduste ja märkimisväärse vaesuse tasemega AKV riigi pääs ELi turule märgatavalt 
kahaneb. 
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SELETUSKIRI

Cotonou lepinguga sätestati majanduspartnerluslepingute sõlmimine ühelt poolt Aafrika, 
Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt ELi ja selle 
liikmesriikide vahel. Üksikasjalik kord, mis kehtib nimetatud riikidest pärit toodetele alates 1. 
jaanuarist 2008, nähti ette turulepääsu käsitlevas nõukogu määruses (EÜ) nr 1528/2007. 
Nimetatud määrusega reguleeritakse ELi importi nendest 36st AKV riigist, kes parafeerisid 
majanduspartnerluslepingud 2007. aastal. Nende riikide jaoks, kes ei saanud 
majanduspartnerluslepinguid kohe kohaldada, vaid pidid ootama nende ratifitseerimist, 
kujutas määrus üleminekulahendust. Sellega võimaldati neile põhimõtteliselt ühepoolselt 
ennetavat tollimaksuvaba pääsu ELi turule, mida EL pakkus ka nimetatud lepingutes.

Mitmed riigid ei ole aga võtnud majanduspartnerluslepingu ratifitseerimiseks vajalikke 
meetmeid ega viinud lõpule ka piirkondlikke terviklikke läbirääkimisi. Seega teeb Euroopa 
Komisjon ettepaneku, et 1. jaanuarist 2014 tuleks need riigid, kes ei ole oma lepinguid 
allkirjastanud või ratifitseerinud, nendest sätetest kasu saavate riikide nimekirjast kustutada.

Need 18 riiki, kes ei ole siiani ratifitseerimismenetluseni jõudnud, jagunevad eri 
kategooriatesse ning käesoleva ettepaneku kohaselt sõltuksid neile rakenduvad praktilised 
meetmed riigi seisundist ja lõplikust kokkuleppest, millele üldiste tariifsete soodustuste kava 
läbivaatamise käigus jõutakse: 

 Burundi, Komoorid, Haiti, Lesotho, Mosambiik, Rwanda, Tansaania, Uganda ja 
Sambia kuuluvad vähim arenenud riikide sekka ning nendele jääks turulepääs ELi 
algatuse „Kõik peale relvade” raames endiselt tollimaksu- ja kvoodivabaks, seega neid 
riike otsus ei mõjutaks; 

 Kameruni, Fidži, Ghana, Côte d’Ivoire’i, Kenya, Svaasimaa ja Zimbabwe puhul 
rakenduks taas ELi üldiste tariifsete soodustuste kava, mis pakuks neile riikidele 
enamsoodustusrežiimiga võrreldes küll madalamaid tariife, kuid ei võimaldaks neile
tollimaksu- ja kvoodivaba turulepääsu, mistõttu tõuseks enamiku nende tähtsaimate 
ekspordiartiklite maksumäär;

 Botswana ja Namiibia kuuluvad aga kõrgemate keskmiste tuludega riikide sekka ning 
üldiste tariifsete soodustuste kava ettepaneku kohaselt rakenduks neile sarnaselt 
enamike riikidega (sh näiteks USA ja Jaapan) uuesti enamsoodustusrežiimi 
tollimaksumäär.

Euroopa Komisjon on seisukohal, et praegune olukord ei ole kooskõlas WTO eeskirjadega 
ning et küsimus on ka õigluses – seda nii oma kohustused täitnud ja lepingud ratifitseerinud 
riikide kui ka nende arenguriikide suhtes, kes ei ole AKV partnerid. Nõukogu määruse (EÜ) 
nr 1528/2007 muutmine on üks osa kaheosalisest meetmest, mis hõlmab ka 
majanduspartnerluslepingute üle käimasolevate läbirääkimiste intensiivistamist eesmärgiga 
sõlmida terviklikud piirkondlikud lepingud. Tõtt-öelda ongi käesoleva ettepaneku tegemise 
ilmselt kõige olulisem põhjus just surve suurendamine läbirääkimiste hoogustamiseks.
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Raportöör ei ole siiski veendunud, et nii lühikese ühepoolse tähtaja määramine on soovitud 
tulemusteni jõudmiseks kõige parem viis. Tegelikult on olemas sügavamad põhjused, miks 
2007. aasta lepinguid ei ole rakendatud ega kõikehõlmavaid piirkondlikke lepinguid sõlmitud. 
Mitmed 2007. aasta lepingud sõlmiti üksikute riikide, mitte tervete piirkondadega, kes on 
läbirääkimisi jätkanud. Kõnealuste riikide otsus rakendada majanduspartnerluslepingud 
piirkonna ülejäänud riikidest sõltumatult võib mõjuda väga halvasti piirkondlikule 
integratsiooniprotsessile. Majanduspartnerluslepingute eesmärk, mida toetab ka Euroopa 
Parlament, on edendada piirkondlikku integratsiooniprotsessi ning aidata kõikides 
asjaomastes riikides ja piirkondades kaasa majanduskasvule ja arengule. Osalised lepingud 
võivad viia hoopis vastupidiste tagajärgedeni. 

Majanduspartnerluslepingutega peaks AKV riikide ekspordile võimaldatama stabiilset ja 
järjest kasvavat turulepääsu, kuid kui käesolev muudatusettepanek heaks kiidetakse, väheneb 
mitme AKV riikide sekka kuuluva jätkuvalt suurte arenguvajaduste ja märkimisväärse 
vaesuse tasemega riigi juurdepääs ELi turule. Mõnel juhul puudub neil riikidel ka 
alternatiivne soodustuste süsteem, mille peale loota – eriti juhul, kui üldiste tariifsete 
soodustuste kava läbivaatamise ettepanek vastu võetakse. Et anda kohanemisaega eeskätt 
nendele riikidele, kelle turulepääs kahaneks, ning ohjata võimalikke negatiivseid tagajärgi, 
tuleb kohandada ajastust ning jätta uue üldiste tariifsete soodustuste kava jõustumise ja 
muudetud määruse jõustumise vahele üleminekuperiood. 

Kahe- ja mitmepoolsed kaubandusläbirääkimised on loomult keerulised ning tihti ei jõuta neid 
paindumatute tähtaegade raames lõpetada. WTO teab seda omast käest, kuna Doha 
arenguvooru kõnelused on hetkel patiseisus. Ühepoolne surveavaldamine selleks, et viia 
läbirääkimised lõpule teatava lühikese tähtaja jooksul ja sõltumata sellest, kas vaidlusalused 
küsimused on lahendatud või mitte, ei loo läbirääkimiste lõpuleviimiseks väga head 
õhustikku, sest selles protsessis tuleb arvesse võtta mõlema poole huvisid ja mureküsimusi.
Sellegipoolest on ka oluline pidada kinni WTO eeskirjadest ning kõnealune määrus kavandati
tõepoolest ajutise lahendusena. Kriteeriume mittetäitvatele riikidele eelisseisundi 
võimaldamine ei ole jätkusuutlik lähenemisviis, kuid välja pakutud tähtaeg on ebareaalne ning 
jääb käimasolevate läbirääkimiste edukalt lõpuleviimiseks kaugelt liiga lühikeseks. Selleks et 
ratifitseerida lepingud 1. jaanuariks 2014, tuleks läbirääkimised viia lõpule 2012. aasta juuni 
paiku. See ei ole lahendamata küsimuste tähtsust ja ulatust arvestades võimalik. Seega teeb 
raportöör ettepaneku tähtaega pikendada, nii et muudatus jõustuks hoopis 1. jaanuarist 2016.

Ettepanekule on lisatud ka muudatusettepanekud, et viia otsustamismenetlus kooskõlla 
Lissaboni lepingu sätetega. Esitatud on ka ettepanek, et komisjonil peaks olema volitus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290, et 
muuta I lisa ja ennistada selles olevasse loetellu riigid, kes võtavad 
majanduspartnerluslepingute ratifitseerimiseks vajalikke meetmeid. Raportööri esitatud 
muudatusettepanekutega arendatakse suures osas edasi horisontaalsetes ehk koondmäärustes 
võetud seisukohti. 


