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 ET 

ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. toetab parlamendi otsust sõlmida Kasahstaniga laiendatud partnerlus- ja koostööleping, 

kuna see ajakohastab kaubandussätteid ning põhineb WTO liikmesusega seotud 

kohustustel ja nõuetel; rõhutab, et on äärmiselt tähtis edendada ELi ja Kasahstani 

vahelisi poliitilisi ja majanduslikke suhteid, mis peaksid põhinema ühisel pühendumusel 

rahvusvahelistele väärtustele, sealhulgas WTO raames võetud kohustustele; rõhutab ELi 

tähtsust Kasahstani jaoks ning tähtsat rolli, mida EL täidab Kasahstani majanduse 

arengu ja mitmekesistamise toetamises; märgib, et see annab ELile märkimisväärse 

mõjuvõimu inimõiguste olukorra parandamise vallas, eelkõige seoses töönormidega; 

jätab seepärast endale õiguse paluda komisjonilt ja nõukogult lepingu peatamist 

inimõiguste jämeda rikkumise korral; 

2. märgib, et EL on Kasahstani peamine kaubandus- ja investeerimispartner; usub, et 

majanduse mitmekesistamine, liberaliseerimine, teadusesse, haridusse ja kutseharidusse 

ning kestlikkusse arengusse investeerimine, korruptsiooni vastu võitlemine ja avatus 

tootlikele, tegelikele ja jätkusuutlikele välismaistele otseinvesteeringutele võiksid olla 

olulised vahendid kaubandus- ja majandussuhete edasiseks arendamiseks ning 

tugevdamiseks laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu üldpõhimõtete laiemas 

raamistikus; kutsub Kasahstani ametivõime üles järgima rahvusvahelisi standardeid, 

eelkõige neid, mis on seotud võitlusega rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest 

kõrvalehoidumise vastu; palub komisjonil jätkata jõupingutuste tegemist, et abistada 

Kasahstani ametivõime laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu tulemuslikul 

rakendamisel nendes valdkondades, töötades selleks välja rakendamise võrdlusalused 

ning nähes ette parlamendi, komisjoni ja Euroopa välisteenistuse vahelise tulemusliku ja 

ulatusliku järelevalvemehhanismi kogu laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu jaoks; 

märgib, et õigusnormide ühtlustamine täidab kahepoolsete kaubandussuhete arendamise 

edendamisel tähtsat rolli; 

3. märgib, et Kasahstani majandus põhineb suuresti toorainete ja süsivesinike kasutamisel 

ja ekspordil; on seisukohal, et laiendatud partnerlus- ja koostööleping peaks aitama 

Kasahstanil mitmekesistada oma majandust keskkonnasõbralikul ja jätkusuutlikul viisil; 

4. väljendab heameelt Kasahstani majanduse ja halduse moderniseerimise üle, mis tuleneb 

tema ühinemisest WTOga 1. jaanuaril 2016. aastal, ning tema eesistumise üle WTO 

kaubanduse ja keskkonna komitees; 

5. võttis teadmiseks Kasahstani kohustuse täielikult liberaliseerida kapitali liikumine 

otseinvesteeringutena ning peab kahetsusväärseks, et laiendatud partnerlus- ja 

koostöölepingu kaubanduse ja äri jaotis ei sisalda korruptsioonivastaseid sätteid; võtab 

teadmiseks, et lepingu rakendamisel tuleks pöörata erilist tähelepanu äriühingu 

üldjuhtimise ja korruptsiooni teemadele, et vältida rahapesu ohu suurenemist; 

6. kiidab heaks Kasahstani pühendumuse austada ja täita laiendatud partnerlus- ja 

koostöölepingu ning WTO määratud kohustusi, nagu näitas esimene laiendatud 

partnerlus- ja koostöölepingu rakendamise aasta; palub Kasahstanil täita oma laiendatud 
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partnerlus- ja koostöölepingus sätestatud kohustused intellektuaalomandiõiguste vallas 

nende õiguste piirkondliku ammendumise korra alusel; 

7. kutsub Kasahstani üles täielikult ühtlustama oma imporditariife WTO ja laiendatud 

partnerlus- ja koostöölepingu kohustustega, tehes seda sõltumata oma osalemisest 

Euraasia Majandusliidus, et vältida kulukate hüvitiste maksmist WTO 

kaubanduspartneritele; 

8. palub Kasahstanil tulemuslike sanitaar-ja fütosanitaarkontrollide võimaldamiseks liituda 

kaubanduse kontrolli- ja ekspertsüsteemiga ning kasutada kahepoolseid ELi-Kasahstani 

sanitaar- ja fütosanitaarsertifikaate; 

9. väljendab heameelt seoses Kasahstani osalemisega vabatahtlikus partnerlusprogrammis 

„Green Bridge“; usub, et see annab stabiilse ja pikaajalise aluse keskkonnasäästlikele 

investeeringutele ning uute tehnoloogiate ja uuenduste siirdele, et saavutada 

süsinikuvaba ühiskond; 

10. võtab teadmiseks laiendatud partnerlus- ja koostöölepingus ettenähtud üldise viieaastase 

üleminekuperioodi riigihangete ja kaheksa-aastase üleminekuperioodi ehitustööde jaoks 

ning ootab kaubavahetuse suurenemist, kui need ajavahemikud on lõpule jõudnud; 

märgib, et riigihanked on Kasahstani jaoks tähtis avaliku poliitika vahend; 

11. kutsub nõukogu ja komisjoni üles kasutada kõiki võimalikke ELi mõjutusvahendeid, et 

jätkata Kasahstani ametivõimude innustamist ja abistamist nende jõupingutustes ILO 

põhikonventsioonide tõhusaks rakendamiseks ning tagada inimõiguste, hea 

valitsemistava, õigusriigi põhimõtte ning ühinemisvabaduse austamine, sealhulgas 

ametiühingute, nende rolli ja liikmelisuse ning streigiõiguse puhul; tuletab meelde, et 

inimõigused, sealhulgas tööõigused, on laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu oluline 

osa; nõuab tungivalt, et komisjon aktiveeriks viivitamata kaubanduse ja kestliku arengu 

peatükis sätestatud vaidluste lahendamise mehhanismi. 
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