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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***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

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb 
ajutisi kaubanduse liberaliseerimise meetmeid, millega täiendatakse 
kaubanduskontsessioone, mida kohaldatakse Moldova toodete suhtes ühelt poolt 
Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt 
poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu alusel
(COM(2022)0288 – C9-0198/2022 – 2022/0188(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2022)0288),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 
lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0198/2022),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 29. juuni 2022. aasta kirjas võetud kohustust kiita 
Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
294 lõikele 4,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A9-0201/2022),

1. võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

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

Venemaa sissetung Ukrainasse ja Venemaa põhjendamatu sõjaline agressioon Ukraina vastu 
on alates 24. veebruarist 2022 negatiivselt mõjutanud Moldova Vabariiki ja tema võimet 
kaubelda. Kuna Moldova sõltub muu hulgas Ukraina territooriumi kaudu toimuvast transiidist 
ja sealsest taristust, mis ei ole praegu kasutatav, kahjustab Venemaa agressioon rängalt 
Moldova ekspordivõimet.

See keeruline olukord sundis Moldova Vabariiki Euroopa Liidu poole pöörduma ja abi paluma, 
et liit hõlbustaks ja võimaldaks riigil suunata osa tema kaubandusest ümber liitu, mis süvendaks 
ka Moldova kaubandussuhteid Euroopa Liiduga ja toetaks riigi probleemset majandust. 
Seepärast teeb komisjon ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega kehtestatakse üheks aastaks ajutised kaubanduse liberaliseerimise meetmed, et 
suurendada turu liberaliseerimist, eelkõige seitsme põllumajandustoote puhul, mille suhtes 
kohaldatakse tavaliselt iga-aastaseid tollimaksuvabu tariifikvoote.

See puudutab seitset toodet: tomatid, küüslauk, lauaviinamarjad, õunad, kirsid, ploomid ja 
viinamarjamahl, millest kahte (ploomid ja lauaviinamarjad) eksporditi suures koguses 
kolmandate riikide turgudele, peamiselt Venemaale, Valgevenesse ja Ukrainasse. Määruses 
tehakse ettepanek kehtestada täiendavad tollimaksuvabad kvoodid, et suunata kaubandus 
ajutiselt ümber liitu ja tagada juurdepääsetav turg. Ploomide ja lauaviinamarjade tariifikvoodid 
tõuseksid algselt kolmandatele turgudele suunatud koguseni. Ülejäänud toodete puhul – 
tomatid, küüslauk, õunad, viinamarjamahl ja kirsid – kehtestataks uued, suuremad kvoodid, mis 
suureneksid samal määral, nagu on tavaliselt ette nähtud assotsieerimislepingus.

Nende ajutiste ja erakorraliste meetmetega soodustatakse ja toetatakse Moldovast liitu 
suunduvaid olemasolevaid kaubavooge ning aidatakse Moldova majandust. See on ka 
kooskõlas assotsieerimislepingu põhieesmärkidega luua tingimused tõhustatud majandus- ja 
kaubandussuheteks, et integreerida Moldova järk-järgult ELi siseturule, ning aidata kaasa 
demokraatia tugevdamisele ja poliitilisele, majanduslikule ja institutsioonilisele stabiilsusele 
Moldovas, millest nüüdseks on saanud ELi kandidaatriik.

Eespool nimetatud kaalutlustele tuginedes teeb Euroopa Parlamendi raportöör ettepaneku 
võtta kõnealune ettepanek vastu ilma muudatusteta kiireks heakskiitmiseks, kuna see 
võimaldab Moldova Vabariigil ära kasutada oma kahe peamise eksporttoote hilissuvist 
saagikoristusperioodi ning toetab seega Moldova majanduse stabiilsust.
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