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10.3.2014 B7-0241/1 

Muudatusettepanek  1 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

väliskomisjoni nimel 

Türgi 2013. aasta eduaruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib liidu ja Türgi vaheliste 

läbirääkimiste muudatusi soodustavat 

jõudu ning rõhutab reformiprotsessi alase 

tiheda dialoogi ja koostöö olulisust Türgi ja 

ELi vahel selleks, et läbirääkimised saaksid 

pakkuda Türgile jätkuvalt selget pidepunkti 

ja usaldusväärseid võrdlusaluseid; rõhutab 

seetõttu, kui olulised on heas usus 

toimuvad usaldusväärsed läbirääkimised, 

mis põhinevad Türgi ja liidu vastastikusel 

pühendumisel tulemuslikele reformidele, 

millega tugevdatakse Türgi ühiskonna 

demokraatlikke aluseid, edendatakse 

põhiväärtusi ja tekitatakse positiivseid 

muutusi Türgi institutsioonides, 

seadusandluses ja ühiskonna mõtteviisis; 

peab seetõttu tervitatavaks 22. peatüki 

avamist; 

2. märgib liidu ja Türgi vaheliste 

läbirääkimiste muudatusi soodustavat 

jõudu ning rõhutab reformiprotsessi alase 

tiheda dialoogi ja koostöö olulisust Türgi ja 

ELi vahel selleks, et läbirääkimised saaksid 

pakkuda Türgile jätkuvalt selget pidepunkti 

ja usaldusväärseid võrdlusaluseid; rõhutab 

seetõttu, kui olulised on heas usus 

toimuvad usaldusväärsed 

ühinemisläbirääkimised, mis põhinevad 

Türgi ja liidu vastastikusel pühendumisel 

tulemuslikele reformidele, millega 

tugevdatakse Türgi ühiskonna 

demokraatlikke aluseid, edendatakse 

põhiväärtusi ja tekitatakse positiivseid 

muutusi Türgi institutsioonides, 

seadusandluses ja ühiskonna mõtteviisis; 

peab seetõttu tervitatavaks 22. peatüki 

avamist; 

 

Or. en 
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Muudatusettepanek  2 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

väliskomisjoni nimel 

Türgi 2013. aasta eduaruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. peab tervitatavaks ELi ja Türgi vahelise 

tagasivõtulepingu allkirjastamist ning 

viisanõude kaotamise alase dialoogi 

alustamist 16. detsembril 2013. aastal; 

rõhutab, et tähtis on vastastikuse 

mõistmise saavutamine Türgi ja ELi vahel 

selles osas, kui olulised on mõlema 

osapoole jaoks tagasivõtuleping ja 

viisanõude kaotamise tegevuskava; nõuab 

sellega seoses, et EL annaks Türgile 

tagasivõtulepingu rakendamiseks 

igakülgset tehnilist ja rahalist abi ning et 

Türgi seaks sisse piisavad meetmed 

selleks, et pakkuda varjupaigataotlejatele 

mõjusat rahvusvahelist kaitset ja tagada 

migrantide inimõiguste austamine; on 

seisukohal, et rände haldamise 

peadirektoraadi loomine ning välismaalasi 

ja rahvusvahelist kaitset käsitleva seaduse 

rakendamine on esimeseks positiivseks 

sammuks selles suunas; tuletab meelde, et 

Türgi on üks peamisi ELi saabuvate 

ebaseaduslike sisserändajate 

transiidiriike, ning rõhutab 

tagasivõtulepingu kiire ratifitseerimise ja 

selle tulemusliku rakendamise olulisust 

kõigi liikmesriikide jaoks; kutsub Türgit 

üles olemasolevaid kahepoolseid 

tagasivõtulepinguid täielikult ja tõhusalt 

rakendama; rõhutab selget kasu, mida 

annab ELi juurdepääsu lihtsustamine 

3. märgib ära ELi ja Türgi vahelise 

tagasivõtulepingu allkirjastamise ning 

viisanõude kaotamise alase dialoogi 

alustamise 16. detsembril 2013. aastal; 

palub, et Türgi seaks sisse piisavad 

meetmed selleks, et pakkuda 

varjupaigataotlejatele mõjusat 

rahvusvahelist kaitset ja tagada migrantide 

inimõiguste austamine, eelkõige seoses 

mittetagasisaatmise põhimõttega ja 

juurdepääsuga varjupaigamenetlusele; on 

seisukohal, et rände haldamise 

peadirektoraadi loomine ning välismaalasi 

ja rahvusvahelist kaitset käsitleva seaduse 

rakendamine on esimeseks positiivseks 

sammuks selles suunas; rõhutab selget 

kasu, mida annab ELi juurdepääsu 

lihtsustamine äriinimestele, teadlastele, 

üliõpilastele ja kodanikuühiskonna 

esindajatele, ning kutsub Türgit ja 

komisjoni üles dialoogiga edasi minema, et 

teha olulisi edusamme viisanõude 

kaotamise suunas; 
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äriinimestele, teadlastele, üliõpilastele ja 

kodanikuühiskonna esindajatele, ning 

kutsub Türgit ja komisjoni üles dialoogiga 

edasi minema, et teha olulisi edusamme 

viisanõude kaotamise suunas; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/3 

Muudatusettepanek  3 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

väliskomisjoni nimel 

Türgi 2013. aasta eduaruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. väljendab sügavat kahetsust 

inimohvrite pärast meeleavaldajate ja 

politseinike hulgas, ülemäärase jõu 

kasutamise pärast politsei poolt ja mõnede 

väikeste rühmade vägivallaaktide pärast; 

on seisukohal, et Gezi pargis toimunud 

meeleavaldused annavad tunnistust nii 

elujõulise kodanikkonna olemasolust 

Türgis kui ka kiireloomulisest vajadusest 

täiendava olulise dialoogi ja reformide 

järele, et edendada põhiväärtusi; peab 

kahetsusväärseks kohtute ilmset suutmatust 

karistada kõiki neid riigi- ja 

politseiametnikke, kes vastutavad Gezi 

pargi meeleavaldajate suhtes kasutatud 

ülemäärase vägivalla, inimohvrite ja tõsiste 

vigastuste eest, ning peab sellega seoses 

tervitatavaks käimasolevaid haldusuurimisi 

(mille algatas siseministeerium), 

kohtulikke uurimisi ja Gezi pargi 

sündmustega seotud kaebuste uurimist 

ombudsmani poolt, mida ta peab uueks 

võimaluseks näidata üles täit otsustavust 

järgida õigusriigi põhimõtteid ning anda 

vastutavad isikud kohtu alla; loodab, et 

nimetatud uurimiste puhul käsitletakse 

mureküsimusi täielikult ja viivitamata; 

palub Türgil kehtestada asjakohane 

sisekontrolli kord ja luua sõltumatu 

järelevalveorgan politseipoolsete 

õigusrikkumiste uurimiseks; on seisukohal, 

13. väljendab sügavat kahetsust 

inimohvrite pärast meeleavaldajate ja 

politseinike hulgas, ülemäärase jõu 

kasutamise pärast politsei poolt ja mõnede 

väikeste rühmade vägivallaaktide pärast; 

on seisukohal, et Gezi pargis toimunud 

meeleavaldused annavad tunnistust nii 

elujõulise kodanikkonna olemasolust 

Türgis kui ka kiireloomulisest vajadusest 

täiendava olulise dialoogi ja reformide 

järele, et edendada põhiväärtusi; peab 

kahetsusväärseks kohtute ilmset suutmatust 

karistada kõiki neid riigi- ja 

politseiametnikke, kes vastutavad Gezi 

pargi meeleavaldajate suhtes kasutatud 

ülemäärase vägivalla, inimohvrite ja tõsiste 

vigastuste eest, ning peab sellega seoses 

tervitatavaks käimasolevaid haldusuurimisi 

(mille algatas siseministeerium), 

kohtulikke uurimisi ja Gezi pargi 

sündmustega seotud kaebuste uurimist 

ombudsmani poolt, mida ta peab uueks 

võimaluseks näidata üles täit otsustavust 

järgida õigusriigi põhimõtteid ning anda 

vastutavad isikud kohtu alla; loodab, et 

nimetatud uurimiste puhul käsitletakse 

mureküsimusi täielikult ja viivitamata; 

palub Türgil kehtestada asjakohane 

sisekontrolli kord ja luua sõltumatu 

järelevalveorgan politseipoolsete 

õigusrikkumiste uurimiseks; on seisukohal, 
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et Gezi pargi sündmused rõhutavad 

vajadust laiaulatuslike reformide järele, et 

tagada kogunemisvabaduse austamine; 

ergutab siseministrit ja politseid võtma 

kasutusele meetodeid, mis võimaldavad 

avalikke meeleavaldusi ohjata 

vaoshoitumalt, ning kutsub neid eelkõige 

üles mitte vahistama meditsiinitöötajaid, 

advokaate ja meeleavaldajate põhiõigusi 

tagavaid muid spetsialiste, ega takistama 

nende tööd; 

et Gezi pargi sündmused rõhutavad 

vajadust laiaulatuslike reformide järele, et 

tagada kogunemisvabaduse austamine; 

ergutab siseministrit ja politseid võtma 

kasutusele meetodeid, mis võimaldavad 

avalikke meeleavaldusi ohjata 

vaoshoitumalt, ning kutsub neid eelkõige 

üles mitte vahistama meditsiinitöötajaid, 

advokaate ja meeleavaldajate põhiõigusi 

tagavaid muid spetsialiste, ega takistama 

nende tööd; on mures meditsiinitöötajate, 

advokaatide, haritlaste, üliõpilaste ja 

kutseühingute vastu suunatud meetmete 

pärast, mida on rakendatud seoses nende 

vägivallatute aktsioonidega, mis toimusid 

Gezi pargi sündmuste käigus; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/4 

Muudatusettepanek  4 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

väliskomisjoni nimel 

Türgi 2013. aasta eduaruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

15. väljendab suurt muret selle pärast, et 

Gezi pargi sündmusi kajastati Türgi 

meedias väga piiratult ja et ajakirjanikud, 

kes kritiseerisid valitsuse reageeringut 

neile sündmustele, vallandati; tuletab 

meelde, et sõnavabadus ja meedia, sh 

digitaalse ja sotsiaalmeedia mitmekesisus 

on Euroopa väärtuste keskmes ning et 

sõltumatu ajakirjandus on demokraatliku 

ühiskonna jaoks hädavajalik, kuna see 

võimaldab kodanike aktiivset ja 

informeeritud osalemist kollektiivsetes 

otsustusprotsessides ning tugevdab seega 

demokraatiat; väljendab sügavat muret uue 

internetti käsitleva seaduse pärast, millega 

viiakse sisse ülemäärane kontroll 

internetile juurdepääsu üle ja selle 

järelevalve ning mis võib oluliselt 

mõjutada sõnavabadust, uurivat 

ajakirjandust, demokraatlikku kontrolli ja 

juurdepääsu poliitiliselt mitmekülgsele 

teabele internetis; juhib tähelepanu ELi 

ning Euroopa Julgeoleku- ja 

Koostööorganisatsiooni väljendatud 

tõsisele murele ning palub Türgi valitsusel 

seadus kooskõlas Euroopa standarditega 

meediavabaduse ja sõnavabaduse kohta 

läbi vaadata; väljendab taas muret asjaolu 

pärast, et enamik meediast kuulub suurtele, 

laialdaste ärihuvidega kontsernidele ja on 

nende juurde koondunud, ning juhib 

15. väljendab suurt muret selle pärast, et 

Gezi pargi sündmusi kajastati Türgi 

meedias väga piiratult ja et ajakirjanikud, 

kes kritiseerisid valitsuse reageeringut 

neile sündmustele, vallandati; tuletab 

meelde, et sõnavabadus ja meedia, sh 

digitaalse ja sotsiaalmeedia mitmekesisus 

on Euroopa väärtuste keskmes ning et 

sõltumatu ajakirjandus on demokraatliku 

ühiskonna jaoks hädavajalik, kuna see 

võimaldab kodanike aktiivset ja 

informeeritud osalemist kollektiivsetes 

otsustusprotsessides ning tugevdab seega 

demokraatiat; väljendab sügavat muret uue 

internetti käsitleva seaduse pärast, millega 

viiakse sisse ülemäärane kontroll 

internetile juurdepääsu üle ja selle 

järelevalve ning mis võib oluliselt 

mõjutada sõnavabadust, uurivat 

ajakirjandust, demokraatlikku kontrolli ja 

juurdepääsu poliitiliselt mitmekülgsele 

teabele internetis; juhib tähelepanu ELi 

ning Euroopa Julgeoleku- ja 

Koostööorganisatsiooni väljendatud 

tõsisele murele ning palub Türgi valitsusel 

seadus kooskõlas Euroopa standarditega 

meediavabaduse ja sõnavabaduse kohta 

läbi vaadata; väljendab taas muret asjaolu 

pärast, et enamik meediast kuulub suurtele, 

laialdaste ärihuvidega kontsernidele ja on 

nende juurde koondunud, ning juhib 
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tähelepanu laialt levinud ja murettekitavale 

meediakanalite omanike ja ajakirjanike 

enesetsensuuri nähtusele; on mures selle 

pärast, et ajakirjanikke on 

massiteabevahenditest vallandatud 

valitsuse kritiseerimise pärast; peab 

äärmiselt murettekitavaks kriitilise 

hoiakuga massiteabevahendite omanike 

karistamiseks kasutatud menetlusi; peab 

murettekitavaks riigi institutsioonide 

poolse, peamiselt opositsioonilistele 

massiteabevahenditele suunatud 

akrediteerimise tagajärgi; väljendab 

sügavat muret selle pärast, et praegu viibib 

eelvangistuses erakordselt palju 

ajakirjanikke, mis kahjustab sõna- ja 

meediavabadust, ning kutsub Türgi 

õigusasutusi üles neid juhtumeid 

võimalikult kiiresti läbi vaatama ja 

lahendama; rõhutab avalike meediakanalite 

erilist rolli demokraatia tugevdamisel ning 

palub Türgi valitsusel tagada avalike 

meediakanalite sõltumatus ja kestlikkus, 

järgides Euroopa standardeid; 

tähelepanu laialt levinud ja murettekitavale 

meediakanalite omanike ja ajakirjanike 

enesetsensuuri nähtusele; on mures selle 

pärast, et ajakirjanikke on 

massiteabevahenditest vallandatud 

valitsuse kritiseerimise pärast, näiteks 

Hasan Cemal ajalehest Milliyet ja Nazli 

Ilicak ajalehest Sabah; peab äärmiselt 

murettekitavaks kriitilise hoiakuga 

massiteabevahendite omanike 

karistamiseks kasutatud menetlusi; peab 

murettekitavaks riigi institutsioonide 

poolse, peamiselt opositsioonilistele 

massiteabevahenditele suunatud 

akrediteerimise tagajärgi; väljendab 

sügavat muret selle pärast, et praegu viibib 

eelvangistuses erakordselt palju 

ajakirjanikke, mis kahjustab sõna- ja 

meediavabadust, ning kutsub Türgi 

õigusasutusi üles neid juhtumeid 

võimalikult kiiresti läbi vaatama ja 

lahendama; rõhutab avalike meediakanalite 

erilist rolli demokraatia tugevdamisel ning 

palub Türgi valitsusel tagada avalike 

meediakanalite sõltumatus ja kestlikkus, 

järgides Euroopa standardeid; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/5 

Muudatusettepanek  5 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

väliskomisjoni nimel 

Türgi 2013. aasta eduaruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 26 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

26. toetab jõuliselt valitsuse algatust 

lahendada kurdide küsimus läbirääkimiste 

teel Kurdistani Töölisparteiga (PKK), et 

lõpetada otsustavalt PKK terroristlik 

tegevus; ergutab valitsust kehtestama 

vajalikke reforme, mille eesmärk on 

edendada kurdi kogukonna sotsiaalseid, 

kultuurilisi ja majanduslikke õigusi, sh 

kurdikeelse hariduse andmise abil riiklikes 

koolides, mida tuleks teha asjakohaste 

konsultatsioonide põhjal asjaomaste 

sidusrühmade ja opositsiooniga ning 

üldisel eesmärgil avada reaalselt kõigi 

Türgi kodanike jaoks võimalus teostada 

oma põhiõigusi; väljendab muret suure 

arvu kohtuasjade pärast, mis on algatatud 

kurdide küsimusest kirjutanud kirjanike ja 

ajakirjanike vastu, ning mitmete kurdi 

poliitikute, linnapeade ja kohalike 

volikogude liikmete, ametiühingutegelaste, 

juristide, meeleavaldajate ja inimõiguste 

kaitsjate vahistamise pärast seoses KCK 

kohtuprotsessiga; palub opositsioonil 

aktiivselt toetada läbirääkimisi ja reforme 

kui olulist sammu, mis toob kasu Türgi 

ühiskonnale tervikuna; palub Türgi 

ametivõimudel ja Euroopa Komisjonil teha 

tihedat koostööd, et hinnata, milliseid 

ühinemiseelse abi rahastamisvahendi 

programme võiks kasutada selleks, et 

edendada 22. peatüki läbirääkimiste raames 

26. toetab jõuliselt valitsuse algatust 

lahendada kurdide küsimus läbirääkimiste 

teel Kurdistani Töölisparteiga (PKK), et 

lõpetada otsustavalt PKK terroristlik 

tegevus; peab tervitatavaks asjaolu, et 

erakoolides võimaldatakse nüüd 

kurdikeelset haridust ning ergutab 

valitsust kehtestama vajalikke reforme, 

mille eesmärk on edendada kurdi 

kogukonna sotsiaalseid, kultuurilisi ja 

majanduslikke õigusi, sh kurdikeelse 

hariduse andmise abil riiklikes koolides, 

mida tuleks teha asjakohaste 

konsultatsioonide põhjal asjaomaste 

sidusrühmade ja opositsiooniga ning 

üldisel eesmärgil avada reaalselt kõigi 

Türgi kodanike jaoks võimalus teostada 

oma põhiõigusi; palub, et Türgi 

allkirjastaks Euroopa Nõukogu Euroopa 

regionaal- või vähemuskeelte harta; 

väljendab muret suure arvu kohtuasjade 

pärast, mis on algatatud kurdide 

küsimusest kirjutanud kirjanike ja 

ajakirjanike vastu, ning mitmete kurdi 

poliitikute, linnapeade ja kohalike 

volikogude liikmete, ametiühingutegelaste, 

juristide, meeleavaldajate ja inimõiguste 

kaitsjate vahistamise pärast seoses KCK 

kohtuprotsessiga; palub opositsioonil 

aktiivselt toetada läbirääkimisi ja reforme 

kui olulist sammu, mis toob kasu Türgi 



 

AM\1022847ET.doc  PE529.640v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

jätkusuutlikku arengut kagus; ühiskonnale tervikuna; palub Türgi 

ametivõimudel ja Euroopa Komisjonil teha 

tihedat koostööd, et hinnata, milliseid 

ühinemiseelse abi rahastamisvahendi 

programme võiks kasutada selleks, et 

edendada 22. peatüki läbirääkimiste raames 

jätkusuutlikku arengut kagus; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  6 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

väliskomisjoni nimel 

Türgi 2013. aasta eduaruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 28 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

28. on arvamusel, et sotsiaaldialoog ja 

sotsiaalpartnerite kaasamine on jõuka ja 

pluralistliku ühiskonna arenemiseks ülimalt 

vajalikud, et edendada üldiselt ühiskonna 

sotsiaalset ja majanduslikku kaasamist; 

rõhutab edasiste edusammude tähtsust 

sotsiaalpoliitika ja tööhõive valdkonnas, 

eelkõige et kõrvaldada kõik takistused 

ametiühingute mõjusa ja tõketeta 

toimimise teelt, kehtestada riiklik 

tööhõivestrateegia, lahendada 

deklareerimata töö probleem, laiendada 

sotsiaalkaitse mehhanismide kohaldamisala 

ning suurendada naiste ja puuetega isikute 

tööhõive määra; märgib ametiühingute 

õigusi käsitlevate uute õigusaktide 

rakendamist nii avalikus kui ka erasektoris, 

eelkõige väikestes ja keskmise suurusega 

ettevõtetes, ja palub Türgil teha kõik 

jõupingutused oma õigusaktide ILO 

standarditega täielikuks kooskõlla 

viimiseks; toonitab, kui oluline on avada 

sotsiaalpoliitikat ja tööhõivet käsitlev 19. 

peatükk; 

28. on arvamusel, et sotsiaaldialoog ja 

sotsiaalpartnerite kaasamine on jõuka ja 

pluralistliku ühiskonna arenemiseks ülimalt 

vajalikud, et edendada üldiselt ühiskonna 

sotsiaalset ja majanduslikku kaasamist; 

rõhutab edasiste edusammude tähtsust 

sotsiaalpoliitika ja tööhõive valdkonnas, 

eelkõige et kõrvaldada kõik takistused 

ametiühingute mõjusa ja tõketeta 

toimimise teelt, eelkõige väikestes ja 

keskmise suurusega ettevõtetes, kehtestada 

riiklik tööhõivestrateegia, lahendada 

deklareerimata töö probleem, laiendada 

sotsiaalkaitse mehhanismide kohaldamisala 

ning suurendada naiste ja puuetega isikute 

tööhõive määra; märgib ametiühingute 

õigusi käsitlevate uute õigusaktide 

rakendamist nii avalikus kui ka erasektoris 

ja palub Türgil teha kõik jõupingutused 

oma õigusaktide ILO standarditega 

täielikuks kooskõlla viimiseks; toonitab, 

kui oluline on avada sotsiaalpoliitikat ja 

tööhõivet käsitlev 19. peatükk; 

Or. en 



 

AM\1022847ET.doc  PE529.640v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

10.3.2014 B7-0241/7 

Muudatusettepanek  7 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

väliskomisjoni nimel 

Türgi 2013. aasta eduaruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 38 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

38. on veendunud, et arvestades Türgi 

strateegilist rolli energiakeskusena ja 

rohkete taastuvenergia ressursside allikana, 

tuleks kaaluda ELi ja Türgi vahelise 

tihedama koostöö tegemist energia vallas ja 

seda, kui tähtis on energiat käsitleva 15. 

peatüki avamine asjakohase regulatiivse 

raamistiku tagamiseks; rõhutab ka, kui 

oluline on kaasata Türgi Euroopa 

energiapoliitika kujundamisse; rõhutab 

asjaolu, et tegeleda tuleb kliimamuutuse 

ning taastuvenergia ja energiatõhususe 

prioriteetidega, ja toonitab sellega seoses 

ELi ja Türgi vahelise koostöö võimalusi 

rohelise energia küsimustes; palub 

komisjonil seada esmatähtsale kohale 

rahastamine taastuvenergiaprojektidele, 

energiavõrgule ja võrkude vastastikusele 

seotavusele Türgis; palub Türgil rakendada 

täielikult keskkonnamõju hindamist 

käsitlevaid õigusakte, ilma et suurte 

projektide puhul tehtaks erandeid; 

38. on veendunud, et arvestades Türgi 

strateegilist rolli energiakeskusena ja 

rohkete taastuvenergia ressursside allikana, 

tuleks kaaluda ELi ja Türgi vahelise 

tihedama koostöö tegemist energia vallas ja 

seda, kui tähtis on energiat käsitleva 15. 

peatüki avamine asjakohase regulatiivse 

raamistiku tagamiseks; rõhutab ka, kui 

oluline on kaasata Türgi Euroopa 

energiapoliitika kujundamisse; rõhutab 

asjaolu, et tegeleda tuleb kliimamuutuse 

ning taastuvenergia ja energiatõhususe 

prioriteetidega, ja toonitab sellega seoses 

ELi ja Türgi vahelise koostöö võimalusi 

rohelise energia küsimustes; palub 

komisjonil seada esmatähtsale kohale 

rahastamine taastuvenergiaprojektidele, 

energiavõrgule ja võrkude vastastikusele 

seotavusele Türgis; palub Türgil rakendada 

täielikult keskkonnamõju hindamist 

käsitlevaid õigusakte, ilma et suurte 

projektide puhul tehtaks erandeid; kutsub 

Türgit üles, nii kiiresti kui võimalik, 

avaldama kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamise eesmärgi; märgib seaduse 

nr 6446 rakendamist elektriturul, kuid 

avaldab kahetsust, et see sisaldab ajutist 

artiklit, mis võimaldab avalikel ja 

erastatud elektritootmise ettevõtetel kuni 

2018. aastani mitte täita keskkonnaalaseid 

õigusakte;  
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40. tunnustab Türgi valmidust anda 

humanitaarabi peaaegu miljonile Süüria 

pagulasele; palub Türgil tähelepanelikult 

jälgida oma piire, et vältida võitlejate ja 

relvade sisenemist rühmituste jaoks, kelle 

süü süstemaatilistes inimõiguste 

rikkumistes on tõendatud ja kes ei ole 

pühendunud demokraatiale üleminekule 

Süürias; on veendunud, et EL, Türgi ja 

muud rahvusvahelised sidusrühmad 

peaksid aktiivselt püüdma arendada ühist 

strateegilist visiooni, et edendada poliitilise 

lahenduse viivitamatut saavutamist Süürias 

ning toetada poliitilist ja majanduslikku 

stabiilsust piirkonnas, eelkõige seoses 

Jordaania, Liibanoni, Iraani ja Iraagiga; 

juhib eelkõige tähelepanu rasketele 

tingimustele Süüria alaviitide 

pagulaskogukonna hulgas, kes on otsinud 

varjupaika suurte linnade äärealadel, ja 

palub Türgil tagada, et abi jõuaks ka 

tegelikult nendeni; rõhutab, kui tähtis on 

tagada pagulaskogukondadele juurdepääs 

haridusele ja tööhõivele, ning väljendab 

ühtlasi muret pagulaskogukondade 

sotsiaal-majandusliku mõju pärast 

pagulaslaagrite läheduses asuvatele 

linnadele ja küladele; palub komisjonil, 

liikmesriikidel ja rahvusvahelisel 

kogukonnal teha Türgiga 

pagulaskogukondadele abi andmisel tihedat 

40. tunnustab Türgi valmidust anda 

humanitaarabi peaaegu miljonile Süüria 

pagulasele; palub Türgil tähelepanelikult 

jälgida oma piire, et vältida võitlejate ja 

relvade sisenemist rühmituste jaoks, kelle 

süü süstemaatilistes inimõiguste 

rikkumistes on tõendatud ja kes ei ole 

pühendunud demokraatiale üleminekule 

Süürias; on veendunud, et EL, Türgi ja 

muud rahvusvahelised sidusrühmad 

peaksid aktiivselt püüdma arendada ühist 

strateegilist visiooni, et edendada poliitilise 

ja demokraatliku lahenduse viivitamatut 

saavutamist Süürias ning toetada poliitilist 

ja majanduslikku stabiilsust piirkonnas, 

eelkõige seoses Jordaania, Liibanoni, 

Iraani ja Iraagiga; juhib eelkõige 

tähelepanu rasketele tingimustele Süüria 

alaviitide pagulaskogukonna hulgas, kes on 

otsinud varjupaika suurte linnade 

äärealadel, ja palub Türgil tagada, et abi 

jõuaks ka tegelikult nendeni; rõhutab, kui 

tähtis on tagada pagulaskogukondadele 

juurdepääs haridusele ja tööhõivele, ning 

väljendab ühtlasi muret 

pagulaskogukondade sotsiaal-majandusliku 

mõju pärast pagulaslaagrite läheduses 

asuvatele linnadele ja küladele; palub 

komisjonil, liikmesriikidel ja 

rahvusvahelisel kogukonnal teha Türgiga 

pagulaskogukondadele abi andmisel tihedat 
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