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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt a p 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

a p) väljendada heameelt ÜRO 

Peaassamblee 9. septembri 2014. aasta 

pöördelise tähtsusega resolutsiooni 68/304 

üle, milles tunnustati iga riigi suveräänset 

õigust ise oma võlga restruktureerida, mida 

ei tohiks takistada mitte mingi teisest riigist 

tulenev meede, ja märgiti murelikult, et 

rahvusvahelisel finantssüsteemil puudub 

riigivõla korrapäraseks ja prognoositavaks 

restruktureerimiseks kindel õigusraamistik, 

ning algatati protsess riigivõla 

restruktureerimisprotsesside mitmepoolse 

õigusraamistiku vastuvõtmiseks; kutsuda 

ÜRO süsteemi tervikuna üles seda 

protsessi täielikult toetama; kutsuda ELi ja 

selle liikmesriike üles selles protsessis 

aktiivselt osalema; 

a p) väljendada heameelt ÜRO 

Peaassamblee 9. septembri 2014. aasta 

pöördelise tähtsusega resolutsiooni 68/304 

üle, milles tunnustati iga riigi suveräänset 

õigust ise oma võlga restruktureerida, mida 

ei tohiks takistada mitte mingi teisest riigist 

tulenev meede, ja märgiti murelikult, et 

rahvusvahelisel finantssüsteemil puudub 

riigivõla korrapäraseks ja prognoositavaks 

restruktureerimiseks kindel õigusraamistik, 

ning algatati protsess riigivõla 

restruktureerimisprotsesside mitmepoolse 

õigusraamistiku vastuvõtmiseks; kutsuda 

ÜRO süsteemi tervikuna üles seda 

protsessi täielikult toetama; kutsuda ELi ja 

selle liikmesriike üles selles protsessis 

aktiivselt osalema, eelkõige 

valitsemissektori võla 

restruktureerimisprotsessidega tegeleva 

ÜRO ajutise komisjoni poolelioleva töö 

raames; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 a r a) edendada ÜRO raames 

rahvusvahelist koostööd finantsteenuste 

valdkonnas, näiteks ÜRO alalise 

finantsteenuste foorumi ja alalise 

rahvusvahelise finantsteenuste kohtu 

(ITFS) loomise kaudu, ning seeläbi 

võimaldada kaebuste esitamist 

finantsteenuste osutajate väärkäitumise 

suhtes; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  a w a) tegeleda sooviga, mida on 

väljendanud arvukad rahvusvahelised 

organisatsioonid, rahvusvahelised 

valitsusvälised organisatsioonid ja 

rahvusvahelised võrgustikud, kes nõuavad 

ÜRO Julgeolekunõukogu töö raames nn 

Arria valemi osas omandatud ulatuslikke 

kogemusi arvesse võttes üldise 

esindusõiguse kehtestamist valitsusväliste 

osaliste jaoks neid vahetult puudutavate 

küsimuste arutamisel ÜROs; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

B. arvestades, et EL peaks aktiivselt 

osalema sellise ÜRO väljaehitamisel, mis 

suudaks tõhusalt kaasa aidata 

ülemaailmsete lahenduste leidmisele ning 

rahu, julgeoleku, arengu, inimõiguste, 

demokraatia ja õigusriigi põhimõtetel 

rajaneva rahvusvahelise korra 

saavutamisele; 

B. arvestades, et EL peaks aktiivselt 

osalema sellise ÜRO väljaehitamisel, mis 

suudaks tõhusalt kaasa aidata 

ülemaailmsete lahenduste leidmisele ning 

rahu, julgeoleku, arengu, inimõiguste, 

demokraatia ja õigusriigi põhimõtetel 

rajaneva rahvusvahelise korra ning 

ökoloogiliselt, majanduslikult ja 

sotsiaalselt jätkusuutliku arengu 

saavutamisele 

sotsiaalkindlustussüsteemide laiendamise, 

täieliku tööhõive, inimväärse töö ning 

ÜRO sotsiaalpaktis sätestatud õiguste 

rakendamise abil; 

Or. en 

 

 


