
AM\1214311ET.docx PE658.734v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

2019/2202(INI)

30.9.2020

MUUDATUSETTEPANEKUD
1–47
Arvamuse projekt
Enikő Győri
(PE657.416v01-00)

Raport ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamise kohta
(2019/2202(INI))



PE658.734v01-00 2/28 AM\1214311ET.docx

ET

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1214311ET.docx 3/28 PE658.734v01-00

ET

Muudatusettepanek1
Marek Belka
Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on veendunud, et põhjalik ja 
laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond on 
soodustanud kaubanduse arengut ja 
majanduse moderniseerimist, suurendanud 
välismaiseid otseinvesteeringuid ja loonud 
mõlemal poolel uusi töökohti; väljendab 
rahulolu kahepoolsetes kaubandus- ja 
majandussuhetes saavutatud jätkuvalt 
heade tulemuste üle, kuna Ukraina import 
kasvas 2019. aastal 12,3 % ja eksport 
9,7 %, ulatudes 43,3 miljardi euroni; 

1. on veendunud, et põhjalik ja 
laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond on 
soodustanud kaubanduse arengut ja 
majanduse moderniseerimist, suurendanud 
välismaiseid otseinvesteeringuid ja loonud 
mõlemal poolel uusi töökohti; väljendab 
rahulolu kahepoolsetes kaubandus- ja 
majandussuhetes saavutatud jätkuvalt 
heade tulemuste üle, kuna Ukraina import 
kasvas 2019. aastal 12,3 % ja eksport 
9,7 %, ulatudes 43,3 miljardi euroni; 
rõhutab, et Euroopa Liit on jätkuvalt 
Ukraina peamine kaubanduspartner; 

Or. en

Muudatusettepanek 2
Helmut Scholz
Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on veendunud, et põhjalik ja 
laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond on 
soodustanud kaubanduse arengut ja 
majanduse moderniseerimist, suurendanud 
välismaiseid otseinvesteeringuid ja loonud 
mõlemal poolel uusi töökohti; väljendab 
rahulolu kahepoolsetes kaubandus- ja 
majandussuhetes saavutatud jätkuvalt 
heade tulemuste üle, kuna Ukraina import 
kasvas 2019. aastal 12,3 % ja eksport 9,7 
%, ulatudes 43,3 miljardi euroni; 

1. on veendunud, et põhjalik ja 
laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond on 
soodustanud kaubanduse arengut ja 
majanduse moderniseerimist, suurendanud 
välismaiseid otseinvesteeringuid ja loonud 
mõlemal poolel uusi töökohti; väljendab 
rahulolu kahepoolsetes kaubandus- ja 
majandussuhetes saavutatud jätkuvalt 
heade tulemuste üle, kuna Ukraina import 
kasvas 2019. aastal 12,3 % ja eksport 9,7 
%, ulatudes 43,3 miljardi euroni; märgib, 
et Ukraina kaubandusbilansi puudujääk 
ELiga on tõusnud 5,1 miljardi euroni, 
millest kõige suurem tasakaalustamatus 
esineb kaubavahetuses Saksamaa ja 
Poolaga; 
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Or. en

Muudatusettepanek 3Urmas Paet, Dita Charanzova, Nicola Danti, Svenja Hahn, Karin 
Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne
Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on veendunud, et põhjalik ja 
laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond on 
soodustanud kaubanduse arengut ja 
majanduse moderniseerimist, suurendanud 
välismaiseid otseinvesteeringuid ja loonud 
mõlemal poolel uusi töökohti; väljendab 
rahulolu kahepoolsetes kaubandus- ja 
majandussuhetes saavutatud jätkuvalt 
heade tulemuste üle, kuna Ukraina import 
kasvas 2019. aastal 12,3 % ja eksport 
9,7 %, ulatudes 43,3 miljardi euroni;

1. rõhutab, et Ukraina on Euroopa 
Liidu jaoks oluline geopoliitiline ja 
geostrateegiline partner ning tähtis 
kaubanduspartner; on veendunud, et 
põhjalik ja laiaulatuslik 
vabakaubanduspiirkond on soodustanud 
kaubanduse arengut ja majanduse 
moderniseerimist, suurendanud 
välismaiseid otseinvesteeringuid ja loonud 
mõlemal poolel uusi töökohti; väljendab 
rahulolu kahepoolsetes kaubandus- ja 
majandussuhetes saavutatud jätkuvalt 
heade tulemuste üle, kuna EL on Ukraina 
suurim kaubanduspartner ning Ukraina 
import kasvas 2019. aastal 12,3 % ja 
eksport 9,7 %, ulatudes 43,3 miljardi 
euroni;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Markéta Gregorová

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on veendunud, et põhjalik ja 
laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond on 
soodustanud kaubanduse arengut ja 
majanduse moderniseerimist, suurendanud 
välismaiseid otseinvesteeringuid ja loonud 
mõlemal poolel uusi töökohti; väljendab 
rahulolu kahepoolsetes kaubandus- ja 
majandussuhetes saavutatud jätkuvalt 

1. on veendunud, et põhjalik ja 
laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond on 
soodustanud kaubanduse arengut ja 
majanduse moderniseerimist, suurendanud 
välismaiseid otseinvesteeringuid ja loonud 
mõlemal poolel uusi töökohti; väljendab 
rahulolu kahepoolsetes kaubandus- ja 
majandussuhetes saavutatud jätkuvalt 
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heade tulemuste üle, kuna Ukraina import 
kasvas 2019. aastal 12,3 % ja eksport 
9,7 %, ulatudes 43,3 miljardi euroni;

heade tulemuste üle, kuna Ukraina import 
kasvas 2019. aastal 12,3 % ja eksport 
9,7 %, ulatudes 43,3 miljardi euroni; ja 
soovitab Euroopa Komisjonil toetada 
Ukrainat valdkondade 
kindlaksmääramisel, mis saaksid 
majanduse mitmekesistamisele veelgi 
kaasa aidata, ning seada need põhjaliku 
ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu 
täielikul rakendamisel prioriteediks;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Enikő Győri

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on veendunud, et põhjalik ja 
laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond on 
soodustanud kaubanduse arengut ja 
majanduse moderniseerimist, suurendanud 
välismaiseid otseinvesteeringuid ja loonud 
mõlemal poolel uusi töökohti; väljendab 
rahulolu kahepoolsetes kaubandus- ja 
majandussuhetes saavutatud jätkuvalt 
heade tulemuste üle, kuna Ukraina import 
kasvas 2019. aastal 12,3 % ja eksport 
9,7 %, ulatudes 43,3 miljardi euroni;

1. on veendunud, et alates 2016. aastast 
kohaldatav põhjalik ja laiaulatuslik 
vabakaubanduspiirkond on soodustanud 
kaubanduse arengut ja majanduse 
moderniseerimist, suurendanud 
välismaiseid otseinvesteeringuid ja loonud 
mõlemal poolel uusi töökohti; märgib, et 
alates 2016. aastast on kaubavahetus ELi 
ja Ukraina vahel kasvanud 49 %; 
väljendab rahulolu 2019. aastal 
kahepoolsetes kaubandus- ja 
majandussuhetes saavutatud jätkuvalt 
heade tulemuste üle, kuna Ukraina import 
kasvas 12,3 % ja eksport 9,7 %, ulatudes 
43,3 miljardi euroni;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Enikő Győri

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. märgib, et Ukraina suurim 
kaubanduspartner on EL, kelle arvele 
langes 2019. aastal 40 % Ukraina 
kaubavahetusest, Ukraina on aga ELi 
suuruselt 20. kaubanduspartner, kelle 
arvele langeb 1,1 % ELi kogu 
kaubavahetusest;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. täheldab, et Ukraina eksport ELi ei ole 
mitmekesine, jätkuvalt eksporditakse kõige 
enam põllumajandustooteid ja rauamaaki; 
märgib aga USA turumoonutuste tõttu 
teatud terasetoodete ELi ekspordi 
suurenemist ja märgib, et see on tekitanud 
muret ELi terasetootjate seas;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1b. märgib, et 50 % kõigist ELi 
imporditavatest munadest on pärit 
Ukrainast ning peab kahetsusväärseks 
asjaolu, et neid mune munevad kanad 
elavad kõige armetumates tingimustes, 
mis oleksid Euroopa Liidus täiesti 
ebaseaduslikud; kordab, et loomade 
heaolu on Euroopa kodanike jaoks olulise 
tähtsusega küsimus ja seda on liidu 
õiguses, täpsemalt ELi toimimise lepingu 
artiklis 13 vastavalt tunnustatud; tuletab 
meelde Ukraina kohustust ühtlustada 
oma siseriiklikud loomade heaolu 
õigusaktid liidu õigustikuga; rõhutab, et 
üleminekuperioodi pikendamine 
broilerite, munakanade ja sigade puhul 
aastani 2026 on täiesti vastuvõetamatu;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1c. on tõeliselt mures, et streikivaid 
kaevureid ähvardatakse jätkuvalt ning 
Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) kasutab 
streikivate töötajate suhtes Ukraina 
kriminaalkoodeksi artiklitele 293 ja 296 
tuginedes hirmutavat küsitlemistaktikat, mis 
halvendab olukorda veelgi; peab seda ILO 
peamiste konventsioonide ja seega ELi-
Ukraina assotsieerimislepingu kestlikkuse 
peatüki selgeks rikkumiseks; kutsub 
komisjoni üles tegutsema ja kaasama 
Ukrainat asjakohasesse vaidluse lahendamise 
menetlusse;

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Marek Belka

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnustab Ukraina toetuseks neljanda, 
ühe miljardi euro suuruse 
makromajandusliku finantsabi programmi 
heakskiitmist ja kahes osas väljamaksmist; 
tuletab meelde, et makromajanduslik 
finantsabi on olnud oluline vahend Ukraina 
ambitsioonika reformikava elluviimiseks ja 
majanduskasvu kiirendamiseks, eelkõige 
lähenemisviisi „rohkema eest rohkem“ ja 
sellega seotud tingimuste toel; kutsub 
Ukrainat üles tulemuslikult jätkama 
õigusnormide ühtlustamist; 

2. tunnustab Ukraina toetuseks neljanda, 
ühe miljardi euro suuruse 
makromajandusliku finantsabi programmi 
heakskiitmist ja kahes osas väljamaksmist; 
tuletab meelde, et makromajanduslik 
finantsabi on olnud oluline vahend Ukraina 
ambitsioonika reformikava elluviimiseks ja 
majanduskasvu kiirendamiseks, eelkõige 
lähenemisviisi „rohkema eest rohkem“ ja 
sellega seotud tingimuste toel; kutsub 
Ukrainat üles tulemuslikult jätkama 
õigusnormide ühtlustamist; kutsub seoses 
sellega üles tegema suuremaid 
jõupingutusi korruptsiooniga võitlemisel 
ja kohtusüsteemi reformimisel, jätkuvat 
tööd, et saavutada ELi loomade heaoluga 
seonduvatest õigusaktidest ja 
fütosanitaarstandarditest kinnipidamine 
ning töötajate õiguste kaitsega seonduvate 
õigusaktide standardite ühtlustamine; 

Or. en

Muudatusettepanek 11
Markéta Gregorová

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnustab Ukraina toetuseks neljanda, 
ühe miljardi euro suuruse 
makromajandusliku finantsabi programmi 
heakskiitmist ja kahes osas väljamaksmist; 
tuletab meelde, et makromajanduslik 

2. tunnustab Ukraina toetuseks neljanda, 
ühe miljardi euro suuruse 
makromajandusliku finantsabi 
programmi heakskiitmist ja kahes 
osas väljamaksmist; tuletab meelde, et 
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finantsabi on olnud oluline vahend Ukraina 
ambitsioonika reformikava elluviimiseks ja 
majanduskasvu kiirendamiseks, eelkõige 
lähenemisviisi „rohkema eest rohkem“ ja 
sellega seotud tingimuste toel; kutsub 
Ukrainat üles tulemuslikult jätkama 
õigusnormide ühtlustamist;

makromajanduslik finantsabi on 
olnud oluline vahend Ukraina 
ambitsioonika reformikava 
elluviimiseks ja majanduskasvu 
kiirendamiseks, eelkõige stiimulite 
„rohkema eest rohkem“ toel; tuletab 
meelde tõelistel demokraatlikel 
reformidel ja heal valitsemisel 
põhinevate tingimuste kehtestamise 
olulisust; kutsub Ukrainat üles 
tulemuslikult jätkama liidu õigustiku 
õigusnormide ühtlustamist; 

Or. en

Muudatusettepanek 12
Enikő Győri

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnustab Ukraina toetuseks neljanda, 
ühe miljardi euro suuruse 
makromajandusliku finantsabi programmi 
heakskiitmist ja kahes osas väljamaksmist; 
tuletab meelde, et makromajanduslik 
finantsabi on olnud oluline vahend Ukraina 
ambitsioonika reformikava elluviimiseks ja 
majanduskasvu kiirendamiseks, eelkõige 
lähenemisviisi „rohkema eest rohkem“ ja 
sellega seotud tingimuste toel; kutsub 
Ukrainat üles tulemuslikult jätkama 
õigusnormide ühtlustamist; 

2. tunnustab Ukraina toetuseks neljanda, 
ühe miljardi euro suuruse 
makromajandusliku finantsabi programmi 
heakskiitmist ja kahes osas väljamaksmist; 
märgib, et seeläbi on EL Ukrainale alates 
aastast 2014 taganud kokku 3,8 miljardi 
euro väärtuses makromajandusliku 
finantsabi laene, mis on suurim 
makromajanduslik finantsabi, mida EL 
on ühelegi üksikule partnerriigile välja 
maksnud; tuletab meelde, et 
makromajanduslik finantsabi on olnud 
oluline vahend Ukraina ambitsioonika 
reformikava elluviimiseks ja 
majanduskasvu kiirendamiseks, eelkõige 
lähenemisviisi „rohkema eest rohkem“ ja 
sellega seotud tingimuste toel; kutsub 
Ukrainat üles jätkama õigusnormide 
ühtlustamist;
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Muudatusettepanek 13
Urmas Paet, Dita Charanzova, Nicola Danti, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne
Arvamuse projekt
Punkt 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnustab Ukraina toetuseks 
neljanda, ühe miljardi euro suuruse 
makromajandusliku finantsabi programmi 
heakskiitmist ja kahes osas väljamaksmist; 
tuletab meelde, et makromajanduslik 
finantsabi on olnud oluline vahend Ukraina 
ambitsioonika reformikava elluviimiseks ja 
majanduskasvu kiirendamiseks, eelkõige 
lähenemisviisi „rohkema eest rohkem“ ja 
sellega seotud tingimuste toel; kutsub 
Ukrainat üles tulemuslikult jätkama 
õigusnormide ühtlustamist;

2. tunnustab Ukraina toetuseks 
neljanda, ühe miljardi euro suuruse 
makromajandusliku finantsabi programmi 
heakskiitmist ja kahes osas väljamaksmist; 
tuletab meelde, et makromajanduslik 
finantsabi on olnud oluline vahend Ukraina 
ambitsioonika reformikava elluviimiseks ja 
majanduskasvu kiirendamiseks, eelkõige 
lähenemisviisi „rohkema eest rohkem“ ja 
sellega seotud tingimuste toel; kutsub 
Ukrainat üles tulemuslikult jätkama 
õigusnormide ühtlustamist; rõhutab, kui 
oluline on eraldada Ukrainale COVID-19 
pandeemia kontekstis õigeaegselt 
täiendavat makromajanduslikku 
finantsabi 1,2 miljardi euro ulatuses; 
märgib, et see annaks enneolematu kriisi 
ajal üheselt märku ELi solidaarsusest; 

Or. en

Muudatusettepanek 14
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnustab Ukraina toetuseks neljanda, 
ühe miljardi euro suuruse 
makromajandusliku finantsabi programmi 
heakskiitmist ja kahes osas väljamaksmist; 
tuletab meelde, et makromajanduslik 

2. võtab teadmiseks Ukraina toetuseks 
neljanda, ühe miljardi euro suuruse 
makromajandusliku finantsabi programmi 
heakskiitmise ja kahes osas 
väljamaksmise; tuletab meelde, et 
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finantsabi on olnud oluline vahend Ukraina 
ambitsioonika reformikava elluviimiseks ja 
majanduskasvu kiirendamiseks, eelkõige 
lähenemisviisi „rohkema eest rohkem“ ja 
sellega seotud tingimuste toel; kutsub 
Ukrainat üles tulemuslikult jätkama 
õigusnormide ühtlustamist;

makromajanduslik finantsabi on olnud 
oluline vahend Ukraina ambitsioonika 
reformikava elluviimiseks ja 
majanduskasvu kiirendamiseks, eelkõige 
lähenemisviisi „rohkema eest rohkem“ ja 
sellega seotud tingimuste toel;

Or. fr

Muudatusettepanek 15
Markéta Gregorová

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. tuletab meelde, et põhjalik ja 
laiaulatuslik vabakaubandusleping on osa 
heal valitsemisel ning korruptsiooni ja 
organiseeritud kuritegevuse vastu 
võitlemisel põhinevast reformiprotsessist 
ning rõhutab, et õigusriik on hea ja 
toimiva rakendamise peamine 
eeltingimus; tuletab meelde 
kodanikuühiskonna olulist rolli poliitika 
kujundamisel ning võitluses korruptsiooni 
ja rahapesu vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Enikő Győri

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. väljendab heameelt, et ELi on 
Ukraina COVID-19 kriisile kiirelt 
reageerinud, eraldades 190 miljonit eurot, 
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et katta tervishoiuga seonduvad 
esmavajadused ja aidata leevendada 
COVID-19 sotsiaal-majanduslikku mõju, 
ühtlasi tagades uue makromajandusliku 
finantsabi programmi keskmise tähtajaga 
laenude kujul, millest Ukrainale eraldati 
1,2 miljardit eurot pandeemia 
tagajärgedega ja pandeemiast tingitud 
raske majanduskriisiga toimetulekuks;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. väljendab seevastu sügavat muret 
seoses konstitutsioonikohtu 16. septembri 
2020. aasta otsusega riikliku 
korruptsioonivastase võitluse büroo 
kohta, mille ülesehituse peab Ülemraada 
läbi vaatama ja mille puhul paljud 
kodanikuühiskonna vaatlejaid kardavad, 
et sellise parlamendipoolse 
läbivaatamisega kaasneb veelgi suurem 
sallivus ja tegevusetus korruptsiooni 
suhtes, mis on institutsioonides 
omandanud epideemilised mõõtmed; 

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Markéta Gregorová

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2b. on seisukohal, et õigusaktide 
ühtlustamine ELi õigustikuga on 
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põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduspiirkonna peamine 
mõõde, sest tegelik pääs ELi turule ja 
reformid sõltuvad suurel määral 
õigusaktide nõuetekohasest 
rakendamisest ja jõustamisest; on teadlik, 
et see on juhtimise seisukohast ning 
Ukraina institutsioonide ja avaliku 
halduse sektori jaoks oluline ülesanne, 
ning innustab Euroopa Komisjoni 
pakkuma piisavat tehnilist ja rahalist 
tuge; tunnustab Ukraina toetusrühma 
tegevust ja palub, et rühm teavitaks 
Euroopa Parlamenti rohkem sellest, 
millist abi on pakutud, eelkõige seoses 
õigustiku ülevõtmise ja rakendamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Enikő Győri

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2b. ergutab mõlemaid pooli tugevdama nii 
kahepoolsel kui ka rahvusvahelisel 
tasandil koostööd COVID-19 pandeemiast 
tingitud probleemidega tegelemisel, 
eelkõige muutes tarneahelad 
vastupanuvõimelisemaks ja 
mitmekesisemaks, samuti tegeledes ühiselt 
protektsionistlike trendide probleemiga; 
märgib, et ELi eesmärk jõuda avatud 
strateegilise sõltumatuseni võiks luua 
võimaluse veelgi tihedamaks koostööks 
liidu naaberriikidega;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz
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Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2b. on seisukohal, et G7 riigijuhtide 17. 
septembri kohtumise järel võiks Euroopa 
Liit korruptsiooni vastu võitlemise 
tingimuste halvenemise tõttu Ukrainas 
kaaluda oma majandusliku toetuse ja 
makromajandusliku finantsabi poliitika 
läbivaatamist; märgib, et Rahvusvaheline 
Valuutafond, kes lubas anda laenu 5 
miljardi dollari ulatuses, ei kinnita 
praegusel hetkel eelmainitud põhjustel 
Kiievile järgmise 1,2 miljardi dollari 
suuruse osamakse tegemist;

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Markéta Gregorová

Arvamuse projekt
Punkt 2 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2c. kutsub Ukrainat üles täielikult 
järgima põhjalikus ja laiaulatuslikus 
vabakaubanduslepingus sätestatud 
keskkonnaeesmärke ja -algatusi ning oma 
rahvusvahelisi kohustusi kestliku 
kaubanduse ja arengu valdkonnas, 
eelkõige Pariisi kokkulepet;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Enikő Győri

Arvamuse projekt
Punkt 2 c (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2c. väljendab heameelt, et Ukraina on 
kooskõlas põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepinguga teostanud 
mitmeid reforme ja vastu võtnud mitmeid 
määrusi, nt ELi-Ukraina sanitaar- ja 
fütosanitaarstrateegia, samuti 
ühtlustanud tehnilisi norme ja menetlusi 
ELi normide ja menetlustega; kutsub 
Ukrainat jätkama edusamme 
õigusnormide ühtlustamisel, võttes vastu 
vajalikke õigusakte, et täita põhjaliku ja 
laiaulatusliku vabakaubanduslepinguga 
võetud kohustusi; rõhutab lisaks, kui 
oluline on nõuetekohaselt rakendada ja 
jõustada juba vastuvõetud õigusaktid, 
sealhulgas rakendada õigeaegselt 
loomade heaolu eeskirjad, mis on 
sätestatud sanitaar- ja 
fütosanitaarstrateegias;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Markéta Gregorová

Arvamuse projekt
Punkt 2 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2d. kutsub Ukraina valitsust ühtlasi üles 
tegelema sihipärasemalt kaubanduse 
sotsiaalse mõõtme ja kestliku arenguga, 
lahendama tööinspektsiooni süsteemi 
piirangud ja puudused ning 
kohtusüsteemi probleemid, mis takistavad 
tööstandardite jõustamist; kutsub Ukraina 
valitsust üles ühtlasi keskenduma tööturul 
ja tööhõivepoliitikas valitseva 
diskrimineerimise vastasele võitlusele;

Or. en
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Muudatusettepanek 24
Enikő Győri

Arvamuse projekt
Punkt 2 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2d. ergutab Ukrainat jätkama 
põllumajanduslikke, keskkondlikke ja 
sotsiaalseid reforme, et luua sobilik 
ärikeskkond; rõhutab, et kooskõla 
tagamine põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu eeskirjadega 
võimaldab pooltel tugevdada koostööd ja 
hõlbustada kaubavahetust;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Markéta Gregorová

Arvamuse projekt
Punkt 2 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2e. kutsub ELi üles jätkuvalt toetama 
assotsieerimislepingu / põhjaliku ja 
laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna 
riikide ühinemist ühtse Euroopa 
maksepiirkonnaga (SEPA), millest saavad 
eelkõige kasu kodanikud ja mis pakub 
uusi võimalusi VKEde arenguks;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Marek Belka

Arvamuse projekt
Punkt 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. hindab positiivselt põhjaliku ja 
laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna 
raames rahastamise kättesaadavuse 
parandamisel ja kaubandusvõimaluste 
avamisel saavutatud tulemusi; rõhutab, et 
asjakohane teavituskampaania võimaldaks 
VKEdel põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduspiirkonna pakutavatest 
võimalustest rohkem kasu saada; palub 
komisjonil jälgida põhjaliku ja 
laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna 
mõju VKEdele;

3. hindab positiivselt põhjaliku ja 
laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna 
raames rahastamise kättesaadavuse 
parandamisel ja kaubandusvõimaluste 
avamisel saavutatud tulemusi; rõhutab, et 
asjakohane teavituskampaania võimaldaks 
VKEdel põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduspiirkonna pakutavatest 
võimalustest rohkem kasu saada; palub 
komisjonil jälgida põhjaliku ja 
laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna 
mõju VKEdele; ühtlasi innustab 
komisjoni jälgima, milline on põhjaliku ja 
laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna 
mõju töötajate õigustele, 
ühinemisvabadusele ja palkadele 
majandussektorites, mis on seotud ELi 
suunalise kaubavahetusega; 

Or. en

Muudatusettepanek 27
Markéta Gregorová

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. hindab positiivselt põhjaliku ja 
laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna 
raames rahastamise kättesaadavuse 
parandamisel ja kaubandusvõimaluste 
avamisel saavutatud tulemusi; rõhutab, et 
asjakohane teavituskampaania võimaldaks 
VKEdel põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduspiirkonna pakutavatest 
võimalustest rohkem kasu saada; palub 
komisjonil jälgida põhjaliku ja 
laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna 
mõju VKEdele;

3. hindab positiivselt põhjaliku ja 
laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna 
raames rahastamise kättesaadavuse 
parandamisel ja kaubandusvõimaluste 
avamisel saavutatud tulemusi; rõhutab, et 
asjakohane teavituskampaania võimaldaks 
VKEdel põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduspiirkonna pakutavatest 
võimalustest rohkem kasu saada; märgib, 
et põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduspiirkonna rakendamise 
hindamisel keskendutakse liigselt 
kaubandusvoogudele ja -tõketele; palub, 
et Euroopa Komisjon jälgiks ja hindaks 



PE658.734v01-00 18/28 AM\1214311ET.docx

ET

põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu rakendamist 
asjakohaselt, pöörates erilist tähelepanu 
õigustiku ülevõtmisele ja rakendamisele 
ning VKEdele ja Ukraina ühiskonnale 
avaldatavale mõjule, ning palub lisaks, et 
komisjon esitaks igal aastal avalikud ja 
põhjalikud aruanded, muu hulgas ELi 
antava tehnilise ja rahalise abi kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Urmas Paet, Dita Charanzova, Nicola Danti, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. hindab positiivselt põhjaliku ja 
laiaulatusliku 
vabakaubanduspiirkonna raames 
rahastamise kättesaadavuse 
parandamisel ja 
kaubandusvõimaluste avamisel 
saavutatud tulemusi; rõhutab, et 
asjakohane teavituskampaania 
võimaldaks VKEdel põhjaliku ja 
laiaulatusliku 
vabakaubanduspiirkonna 
pakutavatest võimalustest rohkem 
kasu saada; palub komisjonil jälgida 
põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduspiirkonna mõju 
VKEdele;

3. hindab positiivselt põhjaliku ja 
laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna 
raames rahastamise kättesaadavuse 
parandamisel ja kaubandusvõimaluste 
avamisel saavutatud tulemusi; rõhutab, et 
asjakohane teavituskampaania võimaldaks 
VKEdel põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduspiirkonna pakutavatest 
võimalustest rohkem kasu saada; palub 
komisjonil jälgida põhjaliku ja 
laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna 
mõju VKEdele; märgib, et piirkonnasisese 
kaubavahetuse toetamine ja edendamine 
idapartnerluse riikides loob ka uusi 
majanduslikke võimalusi, sealhulgas 
VKEde jaoks; 

Or. en

Muudatusettepanek 29
Markéta Gregorová

Arvamuse projekt
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Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. rõhutab, kui oluline on piirkondlikke 
ning väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtteid silmas pidades toetada 
soodustavat ärikeskkonda, et veelgi 
erinevatesse majandussektoritesse 
uuendusi tuua; kutsub komisjoni üles 
toetama investeeringuid sektoritesse, mis 
võiksid edendada arengut, majanduskasvu 
ja konkurentsivõimet ELis, eeskätt kolme 
strateegilise tähtsusega sektorisse – säästev 
energia ja kliima, digitaalne ühtne turg ja 
küberjulgeolek ning transport; ja 
täiendavalt uurima tihedama valdkondliku 
koostöö tegemise võimalusi 
digimajanduse, hariduse, teadusuuringute 
ja innovatsiooni valdkonnas, edendama nii 
IKT-sektorit, digiteerimist kui ka 
keskkonnasäästlikku tehnoloogiat ning 
jagama oskusteavet ja parimaid tavasid;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Enikő Győri

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. väljendab heameelt, et Ukraina on 
liitunud mitmepoolse vahekokkuleppega, 
panustades seega appellatsioonikogu 
halvamisest tingitud ummikseisu 
ületamisse ja tagades, et WTO liikmed 
saaksid appellatsioonikogu uuesti 
toimima hakkamiseni kasutada WTOs 
kaheastmelist vaidluse lahendamise 
süsteemi;

Or. en
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Muudatusettepanek 31
Markéta Gregorová

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3b. kutsub komisjoni üles pakkuma 
piirkondlikele tööhõivekeskustele tehnilist 
tuge tööhõive edendamiseks; ja ühtlasi 
toetama noori, investeerides kestliku 
majandusarengu programmidesse, mis 
soodustavad sotsiaalset ettevõtlust ja 
keskenduvad maapiirkondadest pärit 
noortele, et haridussüsteemi tööturu 
nõudmistele vastavalt tugevdada, kaitsta 
kõige haavatavamaid ja ennetada 
sotsiaal-majanduslikku perspektiivitust;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Markéta Gregorová

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunnistab kodulinnuliha ja 
kodulinnulihavalmististe 
kaubandussoodustuste muutmisega 
kodulinnuliha „muude“ tükkide ekspordi 
jaoks leitud lahendust; kutsub Ukrainat 
üles hoiduma samalaadsetest tavadest ning 
heas usus täielikult järgima ja rakendama 
kõiki põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu sätteid;

4. tunnistab kodulinnuliha ja 
kodulinnulihavalmististe 
kaubandussoodustuste muutmisega 
kodulinnuliha „muude“ tükkide ekspordi 
jaoks leitud lahendust; kutsub Ukrainat 
üles hoiduma samalaadsetest tavadest ning 
heas usus täielikult järgima ja rakendama 
kõiki põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu sätteid; peab 
kahetsusväärseks, et loomade heaolu 
käsitlevate ELi standarditega 
ühtlustamise osas on tehtud vähe 
edusamme, ning soovib, et Ukraina võtaks 
kiiresti vastu seaduse eelnõu selle 
kohustuse täitmiseks;
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Or. en

Muudatusettepanek 33
Enikő Győri

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunnistab kodulinnuliha ja 
kodulinnulihavalmististe 
kaubandussoodustuste muutmisega 
kodulinnuliha „muude“ tükkide ekspordi 
jaoks leitud lahendust; kutsub Ukrainat 
üles hoiduma samalaadsetest tavadest ning 
heas usus täielikult järgima ja rakendama 
kõiki põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu sätteid;

4. tunnistab kodulinnuliha ja 
kodulinnulihavalmististe 
kaubandussoodustuste muutmisega 
kodulinnuliha „muude“ tükkide ekspordi 
jaoks leitud lahendust; märgib aga 
murega, et Ukraina on ära kasutanud 
põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu õiguslünki; 
kutsub Ukrainat üles hoiduma 
samalaadsetest tavadest ning heas usus 
täielikult järgima ja rakendama kõiki 
põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu sätteid; kutsub 
komisjoni üles teostama põhjaliku ja 
laiaulatusliku vabakaubanduslepingu 
kasutamise üle põhjalikku seiret ning 
kasutama kõiki olemasolevaid meetmeid, 
et neutraliseerida turgu moonutavad 
tavad;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Urmas Paet, Nicola Danti, Jeremy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunnistab kodulinnuliha ja 
kodulinnulihavalmististe 
kaubandussoodustuste muutmisega 
kodulinnuliha „muude“ tükkide ekspordi 

4. märgib, et kodulinnuliha ja 
kodulinnulihatooteid peetakse ELis 
tundlikeks toodeteks; tunnistab 
kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe 
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jaoks leitud lahendust; kutsub Ukrainat 
üles hoiduma samalaadsetest tavadest ning 
heas usus täielikult järgima ja rakendama 
kõiki põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu sätteid; 

kaubandussoodustuste muutmisega 
kodulinnuliha nn muude tükkide ekspordi 
jaoks leitud lahendust, millega 
kõrvaldatakse lepingus leiduvad lüngad; 
kutsub Ukrainat üles hoiduma 
samalaadsetest tavadest ning heas usus 
täielikult järgima ja rakendama kõiki 
põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu sätteid; kutsub 
Ukrainat üles tegema viivitamata 
edusamme, et täita ELi nõudmised 
loomade heaolu nõuetele vastavuse osas;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Urmas Paet, Dita Charanzova, Nicola Danti, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

 4a. väljendab heameelt Ukraina 
reformialaste jõupingutuste üle; rõhutab, 
et õigusriigi põhimõtte ulatuslikum 
jõustamine, struktuurireformid ja ka 
korruptsioonivastane võitlus on Ukrainas 
atraktiivsema äri- ja investeerimiskliima 
loomiseks määrava tähtsusega; märgib, et 
Ukraina kodanikuühiskond ja 
vabaühendused osalevad aktiivselt 
reformide seires ja assotsieerimislepingu 
rakendamise järelevalves; kutsub 
komisjoni üles prioriseerima nende 
vabaühenduste ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonide toetamist;

Or. en

Muudatusettepanek 36
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Arvamuse projekt
Punkt 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab murettekitavaks, et komisjon on 
Ukraina ainsa Euroopa riigina arvanud 
„teise kategooria“ prioriteetsete riikide 
hulka, mis tähendab, et seal rikutakse 
regulaarselt intellektuaalomandi õigusi; 
kutsub komisjoni üles intensiivistama 
selles küsimuses dialoogi Ukrainaga, et 
vältida edasist kahju Euroopa ettevõtjatele; 
ootab, et Ukraina tagaks ELi-Ukraina 
assotsieerimislepingu raames võetud 
kohustuste täitmise.

5. peab murettekitavaks, et komisjon on 
Ukraina ainsa Euroopa riigina arvanud 
„teise kategooria“ prioriteetsete riikide 
hulka, mis tähendab, et seal rikutakse 
regulaarselt intellektuaalomandi õigusi, 
tunneb ühtlasi muret teadete pärast, mille 
kohaselt on Ukrainast saanud Hiina 
päritolu piraatkaubanduse sõlmpunkt, 
eelkõige seetõttu, et tolliteenistused on 
korrumpeerunud; kutsub komisjoni üles 
intensiivistama selles küsimuses dialoogi 
Ukrainaga, et vältida edasist kahju Euroopa 
ettevõtjatele; ootab, et Ukraina tagaks ELi-
Ukraina assotsieerimislepingu raames 
võetud kohustuste täitmise.

Or. fr

Muudatusettepanek 37
Markéta Gregorová

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab murettekitavaks, et komisjon on 
Ukraina ainsa Euroopa riigina 
arvanud „teise kategooria“ 
prioriteetsete riikide hulka, mis 
tähendab, et seal rikutakse 
regulaarselt intellektuaalomandi 
õigusi; kutsub komisjoni üles 
intensiivistama selles küsimuses 
dialoogi Ukrainaga, et vältida edasist 
kahju Euroopa ettevõtjatele; ootab, 
et Ukraina tagaks ELi-Ukraina 
assotsieerimislepingu raames võetud 
kohustuste täitmise;

5. peab murettekitavaks, et komisjon 
on Ukraina ainsa Euroopa riigina arvanud 
„teise kategooria“ prioriteetsete riikide 
hulka, mis tähendab, et seal esineb 
süstemaatilisi probleeme 
intellektuaalomandi kaitsmisel ja 
jõustamisel; kutsub komisjoni üles 
Ukrainat jätkuvalt abistama põhjaliku ja 
laiaulatusliku vabakaubanduslepingu 
raames võetud kohustuste täitmisel ja 
uute intellektuaalomandi õiguste 
seaduseelnõude koostamisel; 
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Or. en

Muudatusettepanek 38
Markéta Gregorová

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

 5a. kutsub komisjoni üles investeerima 
tehnilise taristu tugevdamisse, et aidata 
Ukrainat uue riikliku 
julgeolekustrateegiaga seoses 
kübervastupidavusvõimega ja kaaluma 
platvormi loomist, kus oleks võimalik 
jagada kogemusi valimistesse 
sekkumisele vastupanuvõime, 
küberturbe ja valeteabe edastamise 
kohta idapartnerite, ELi institutsioonide 
ja selle liikmete vahel; rõhutab ühtlasi 
vajadust toetada ja investeerida 
digioskuste ning meedia ja teabe 
kirjaoskuse arendamisse ainsa tõhusa 
viisina juba esinenud väärinfoga 
võitlemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Enikő Győri

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. märgib murega, et Ukraina algatas 
hiljuti kaks kaitsemeetmetega seotud 
uurimist lämmastiku ja kompleksväetiste 
EList importimise vastu; tunnustab, et 
Ukraina on otsustanud mõlemad 
kaitsemeetmetega seotud uurimised 
viimasel minutil peatada samal ajal, kui 
edasised kaitsemeetmetega seotud 
uurimised on ettevalmistamisel; hoiatab, 
et sarnane tegutsemine võib õõnestada 
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kahe poole vahelist usaldust;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Urmas Paet, Dita Charanzova, Nicola Danti, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. väljendab heameelt Ukraina poolt 
digiülemineku osas võetud positiivsete 
sammude üle ja kutsub komisjoni ja 
liikmesriike veelgi Ukraina jõupingutusi 
selles valdkonnas toetama, sealhulgas e-
valitsuse ja digimajanduse osas; 
tunnustab selles osas uut 25 miljoni euro 
suurust EL programmi, millega toetatakse 
Ukraina e-valitsust ja digimajandust;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Helmut Scholz
Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. peab kahetsusväärseks Ukraina 
tegevusetust kasumi ümberpaigutamise 
ennetamisel ettevõtete poolt, mis on 
seotud Ukraina põllumajandustoodete 
ekspordiga; juhib tähelepanu 
seonduvatele suurtele maksutulu 
kadudele Ukraina jaoks; peab 
kahetsusväärseks asjaolu, et Šveitsi, 
Ühendkuningriigi ja Küprose maksualased 
õigusaktid pakuvad kanaleid kasumi 
ümberpaigutamiseks ja kutsub komisjoni üles 
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küsimusega tegelema;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Markéta Gregorová

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5b. kutsub komisjoni üles 
assotsieerimislepingute / põhjalike ja 
laiaulatuslike vabakaubanduslepingute 
tähelepanuta jäänud osi täiustama seoses 
oluliste poliitikavaldkondadega, nagu 
soolise aspekti arvestamine ja 
tervishoiukriisidega tegelemine, ühtlasi 
tagama, et need ei läheks vastuollu 
vajadusega keskkonnaalaste ja 
kliimameetmete või algatuste järele 
Euroopa rohelises kokkuleppes;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Enikő Győri

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5b. märgib, et EL algatas ELi ja Ukraina 
assotsieerimislepingu alusel ametliku 
vaidluste lahendamise menetluse Ukraina 
ekspordikeelu kohta töötlemata puidule 
ning on mures selle resolutsioonini 
jõudmise aeglase protsessi pärast; kutsub 
Ukrainat üles kõrvaldama puiduga 
kauplemise keelu, kuna see ei ühti ELi ja 
Ukraina assotsieerimislepingu nõuetega;
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Or. en

Muudatusettepanek 44
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5b. tuletab meelde rahu olulisust Ukraina 
majanduse ja sotsiaalse arengu jaoks; 
peab kahetsusväärseks asjaolu, et kestev 
konflikt on viinud kaubanduse 
ümbersuunamiseni Venemaalt ELi, 
vähendades Ukrainast Venemaale 
eksportimist 25,7 %-ilt 2012. aastal 7,7 %-
ni 2018. aastal; kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles suurendama 
jõupingutusi selle konflikti vahendamisel, 
et aidata Ukraina majandusel ja 
piirkonnal täielikult rakendada piirkonna 
koostöö majanduslikku potentsiaali;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Markéta Gregorová
Arvamuse projekt
Punkt 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5c. tuletab meelde vajadust tugevdada 
Euroopa delegatsioone, et teavitada 
tõhusalt Euroopale lähenemisega 
seonduvast ja edendada mõlemal poolel 
positiivset Euroopa ja Ukraina kuvandit;

Or. en
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Muudatusettepanek 46
Enikő Győri

Arvamuse projekt
Punkt 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5c. kutsub komisjoni põhjaliku ja 
laiaulatusliku vabakaubanduslepingu 
rakendamist põhjalikult jälgima ja 
hindama, pöörates erilist tähelepanu 
lepingu rikkumistele ja teavitama 
Euroopa Parlamenti nendest 
probleemidest ning kasutama kõiki 
saadud õppetunde põhjaliku ja 
laiaulatusliku vabakaubanduslepingu 
uuendamiseks aastaks 2021;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Enikő Győri

Arvamuse projekt
Punkt 5 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5d. märgib, et Minski kokkulepete 
mittetäieliku rakendamise tõttu on EL 
vastuseks Krimmi ebaseaduslikule 
annekteerimisele ja Ukraina tahtlikule 
destabiliseerimisele pikendanud Venemaa 
vastaseid majanduslikke sanktsioone kuni 
31. jaanuarini 2021;

Or. en


