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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu ja selle 
liikmesriikide kaitse kohta kolmandate riikide poolse majandusliku survestamise eest
(COM(2021)0775 – C9-0000/2021 – 2021/0406(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2021)0775),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 
lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0000/2021),

– võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust delegeeritud õigusaktide kasutamise kohta,

– võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks 
kiidetud esialgset kokkulepet, komisjoni võetud kohustust võtta üle Euroopa Parlamendi 
seisukoht ja nõukogu esindaja poolt 14. detsembri 2021. aasta kirjas võetud kohustust 
kiita nimetatud seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 
lõikele 4,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 59, 40 ja 41,

– võttes arvesse väliskomisjoni arvamust,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

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.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3



PE703.008v01-00 6/35 PR\1245607ET.docx

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) ÜRO põhikirja artikli 1 kohaselt on 
ÜRO eesmärk arendada riikidevahelisi 
sõbralikke suhteid, mis põhinevad võrdsete 
õiguste põhimõtte järgimisel.

(3) ÜRO põhikirja artikli 1 kohaselt on 
ÜRO eesmärk arendada riikidevahelisi 
sõbralikke suhteid, mis põhinevad võrdsete 
õiguste põhimõtte järgimisel. Lisaks tuleb 
kooskõlas deklaratsiooniga riikidevahelisi 
sõbralikke suhteid ja riikidevahelist 
koostööd käsitlevate rahvusvahelise 
õiguse põhimõtete kohta vastavalt ÜRO 
põhikirjale arendada rahvusvahelisi 
suhteid kooskõlas suveräänse võrdsuse ja 
mittesekkumise põhimõtetega.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) ÜRO rahvusvahelise õiguse 
komisjon kodifitseeris 2001. aastal 
rahvusvaheliselt õigusvastastes tegudes 
riigi vastutust käsitleva rahvusvahelise 
õiguse1a ning liit peaks oma tegevuses 
sellest juhinduma, kui mõni kolmas riik 
avaldab talle majanduslikku survet, mis 
kujutab endast rahvusvaheliselt 
õigusvastast tegu. Deklaratsioonis 
riikidevahelisi sõbralikke suhteid ja 
riikidevahelist koostööd käsitlevate 
rahvusvahelise õiguse põhimõtete kohta 
vastavalt ÜRO põhikirjale1b on sätestatud, 
et ükski riik ei tohi kasutada ega 
innustada kasutama majanduslikke, 
poliitilisi või muid meetmeid, et 
survestada teist riiki eesmärgiga allutada 
endale tema suveräänsete õiguste 
kasutamine ja saada temalt mis tahes 
eeliseid. Need rahvusvahelise tavaõiguse 
kodifitseeritud normid on siduvad.
__________________
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1a Articles on Responsibility of States for 
Internationally Wrongful Acts 
[Rahvusvaheliselt õigusvastastes tegudes 
riigi vastutust käsitlevad artiklid], vastu 
võetud ÜRO rahvusvahelise õiguse 
komisjoni 2001. aastal toimunud 
53. istungjärgul ja võetud teadmiseks 
ÜRO Peaassamblee resolutsioonis 56/83.
1b ÜRO Peaassamblee 24. oktoobri 
1970. aasta resolutsioon 2625 (XXV). 

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Liidul peab alati rahvusvahelist 
õigust järgides olema sobiv võimalus 
heidutada kolmandaid riike majanduslikku 
survestamist kasutamast ning võtta 
vastumeetmeid, et kaitsta enda ja oma 
liikmesriikide õigusi ja huvisid. Seda eriti 
siis, kui kolmandad riigid rakendavad 
kaubandust või investeerimist mõjutavaid 
meetmeid, millega sekkutakse liidu või 
selle liikmesriikide õiguspäraselt 
iseseisvasse valikute tegemisse eesmärgiga 
panna liitu või selle liikmesriiki mingit 
konkreetset meedet lõpetama, muutma või 
kehtestama või lõpetamata, muutmata või 
kehtestamata jätma. Sellised kaubandust 
või investeerimist mõjutavad meetmed ei 
hõlma mitte ainult meetmeid, mida 
rakendatakse ja mis mõjuvad asjaomase 
kolmanda riigi territooriumil, vaid ka 
kolmanda riigi meetmeid (sh kolmanda 
riigi kontrolli all või juhitavate liidus 
asuvate üksuste kaudu), mis kahjustavad 
liidus toimuvat majandustegevust.

(6) Liidul peab alati rahvusvahelist 
õigust järgides olema sobiv võimalus 
heidutada kolmandaid riike majanduslikku 
survestamist kasutamast ning võtta 
vastumeetmeid, et kaitsta enda ja oma 
liikmesriikide õigusi ja huvisid. Seda eriti 
siis, kui kolmandad riigid rakendavad, 
jätavad rakendamata või ähvardavad 
rakendada kaubandust või investeerimist 
mõjutavaid meetmeid, millega sekkutakse 
liidu või selle liikmesriikide õiguspäraselt 
iseseisvasse valikute tegemisse eesmärgiga 
panna liitu või selle liikmesriiki mingit 
konkreetset meedet, sealhulgas mis tahes 
kujul tehtavat konkreetset poliitilist 
valikut või seisukohta seoses poliitilise 
valikuga, nagu näiteks Euroopa 
Parlamendi resolutsioonid, lõpetama, 
muutma või kehtestama või lõpetamata, 
muutmata või kehtestamata jätma. Sellised 
kaubandust või investeerimist mõjutavad 
meetmed või nendega ähvardamine ei 
hõlma mitte ainult meetmeid, mida 
rakendatakse, mis jäetakse rakendamata, 
millega ähvardatakse või mida 
kavandatakse ja mis mõjuvad asjaomase 
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kolmanda riigi territooriumil, vaid ka 
kolmanda riigi meetmeid, mida 
rakendatakse või millega ähvardatakse 
(sh kolmanda riigi kontrolli all või 
juhitavate liidus asuvate üksuste kaudu) 
ning mis kahjustavad liidus toimuvat 
majandustegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) Käesolev määrus täiendab 
kaubandusvaldkonnas kehtivat liidu 
õigust, näiteks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EL) 2021/1671a. Seda 
tuleks kohaldada üksnes juhul, kui muud 
liidu õigusaktid ei ole kolmandate riikide 
poolse survestamise suhtes kohaldatavad.
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
10. veebruari 2021. aasta määrus 
(EL) 2021/167, millega muudetakse 
määrust (EL) nr 654/2014, milles 
käsitletakse liidu õiguste kasutamist 
rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade 
kohaldamisel ja jõustamisel (ELT L 49, 
12.2.2021, lk 1). 

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Et luua tulemuslik ja laiaulatuslik (9) Et luua tulemuslik ja laiaulatuslik 
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raamistik, mille alusel liit saaks 
majanduslikule survestamisele vastu 
astuda, on proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaselt vajalik ja sobiv kehtestada 
kolmandate riikide poolse majandusliku 
survestamise uurimise ja väljaselgitamise 
ning nendega seotud vastumeetmete 
reeglid. Täpsemalt peaksid liidu 
vastumeetmetele eelnema asjaolude 
uurimine, majandusliku survestamise 
olemasolu väljaselgitamine ning võimaluse 
korral lahenduse leidmine koostöös 
asjaomase kolmanda riigiga. Kõik liidu 
meetmed peaksid olema kolmanda riigi 
majandusliku survestamise meetmete 
tekitatud kahju suurusele vastavad. Liidu 
vastumeetmete kindlaksmääramise 
kriteeriumides tuleks arvestada täpsemalt 
vajadust vältida või vähendada liidu 
ettevõtjate ja huvide jaoks kaasnevat kahju, 
halduskoormust ja kulusid. Seega ei lähe 
käesolev määrus seatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust kaugemale, nagu 
on nõutud Euroopa Liidu lepingu artikli 5 
lõikes 4.

raamistik, mille alusel liit saaks 
majanduslikule survestamisele vastu 
astuda, on proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaselt vajalik ja sobiv kehtestada 
kolmandate riikide poolse majandusliku 
survestamise uurimise ja väljaselgitamise 
ning nendega seotud vastumeetmete 
reeglid. Täpsemalt peaksid liidu 
vastumeetmetele eelnema asjaolude 
uurimine, majandusliku survestamise 
olemasolu väljaselgitamine ning võimaluse 
korral lahenduse leidmine koostöös 
asjaomase kolmanda riigiga. Kõik liidu 
meetmed peaksid olema kolmanda riigi 
majandusliku survestamise meetmete 
tekitatud kahju suurusele vastavad. Liidu 
vastumeetmete kindlaksmääramise 
kriteeriumides tuleks arvestada täpsemalt 
vajadust vältida või vähendada 
rahvusvahelistes kaubandussuhetes 
eskaleerumise ohtu, liidu ettevõtjate ja 
huvide jaoks kaasnevat kahju, 
halduskoormust ja kulusid. Seega ei lähe 
käesolev määrus seatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust kaugemale, nagu 
on nõutud Euroopa Liidu lepingu artikli 5 
lõikes 4.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Komisjon peaks uurima, kas 
kolmanda riigi meetmed on survestavad, ja 
tegema seda kas omal algatusel või mõnest 
allikast (füüsiline või juriidiline isik või 
liikmesriik) teabe saamise peale. Pärast 
sellist uurimist peaks komisjon tegema 
otsuse selle kohta, kas kolmanda riigi 
meede on survestav või mitte. 
Majandusliku survestamise olemasolu 
kinnitavast otsusest peaks komisjon andma 

(13) Komisjon võib uurida ja eelkõige 
põhjendatud kaebuse korral peaks uurima, 
kas kolmanda riigi meetmed on 
survestavad, ja tegema seda kas omal 
algatusel või mõnest allikast (füüsiline või 
juriidiline isik või liikmesriik) teabe 
saamise peale. Pärast sellist uurimist peaks 
komisjon tegema otsuse selle kohta, kas 
kolmanda riigi meede on survestav või 
mitte. Majandusliku survestamise 
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asjaomasele kolmandale riigile teada ning 
paluma tal survestamine lõpetada ja (kui 
asjakohane) kahjud heastada.

olemasolu kinnitavast otsusest peaks 
komisjon andma asjaomasele kolmandale 
riigile teada ning paluma tal survestamine 
lõpetada ja (kui asjakohane) kahjud 
heastada.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Liit peaks toetama teisi 
kolmandaid riike, kes on sellest huvitatud 
või kannatavad sama või sarnase 
majandusliku survestamise all, ja tegema 
nendega koostööd. Liit peaks osalema 
rahvusvahelises koordineerimises, mis 
toimub kahe-, mõne- ja mitmepoolsetel 
foorumitel, mille eesmärk on 
majanduslikku survestamist ära hoida või 
kaotada.

(14) Liit peaks tegema koostööd teiste 
kolmandate riikidega, kes on sellest 
huvitatud või kannatavad sama või sarnase 
majandusliku survestamise all. Liit peaks 
osalema rahvusvahelises koordineerimises, 
mis toimub mis tahes kahe-, mõne- ja 
mitmepoolsetel foorumitel, mis sobivad 
selleks, et majanduslikku survestamist ära 
hoida või kaotada.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Liit peaks kehtestama 
vastumeetmed ainult siis, kui muud 
võimalused (läbirääkimised, vahendamine, 
vahekohus) ei vii majandusliku 
survestamise kiire reaalse lõpetamiseni ja 
liidule või liikmesriikidele tekitatud 
kahjude heastamiseni ning kui liidu ja 
liikmesriikide huve ja õigusi on vaja kaitsta 
ja see on liidu huvides. On õige, et 
määruses sätestatakse liidu vastumeetmete 

(15) Liitu julgustatakse kasutama 
asjaomase kolmanda riigiga suhtlemiseks 
ennetavalt kõiki olemasolevaid võimalusi, 
nagu läbirääkimised, vahekohus, eelkõige 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
vaidluste lahendamise mehhanismi 
kaudu, või vahendamine ning ta peaks 
kehtestama meetmed juhul, kui nimetatud 
võimalused ei vii majandusliku 
survestamise kiire reaalse lõpetamiseni ja 
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määramise ja kohaldamise reeglid ja kord 
ning lubatakse vajaduse korral operatiivne 
tegutsemine, et säiliks liidu vastumeetmete 
tulemuslikkus.

liidule või liikmesriikidele tekitatud 
kahjude heastamiseni ning kui liidu ja 
liikmesriikide huve ja õigusi on vaja kaitsta 
ja see on liidu huvides. On õige, et 
määruses sätestatakse liidu vastumeetmete 
määramise ja kohaldamise reeglid ja kord 
ning lubatakse vajaduse korral operatiivne 
tegutsemine, et säiliks liidu vastumeetmete 
tulemuslikkus.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesoleva määruse kohaseid liidu 
vastumeetmeid tuleks valida ja kujundada 
objektiivsete kriteeriumide alusel: meetme 
tulemuslikkus kolmanda riigi poolse 
survestamise lõpetamisel; meetme 
potentsiaal aidata liidus paiknevaid 
ettevõtjaid, keda kolmanda riigi meetmed 
kahjustavad; eesmärk on hoida ära 
majanduslik ja muu kahju liidule või viia 
see miinimumi; vältida tuleb 
ebaproportsionaalset halduslikku keerukust 
ja halduskulusid. Samuti on liidu 
vastumeetmete valikul ja kujundamisel 
hädavajalik arvestada liidu huvidega. Liidu 
vastumeetmed tuleks valida paljude eri 
võimaluste seast, et oleks võimalik leida 
konkreetse juhtumi jaoks kõige sobivamad.

(16) Käesoleva määruse kohaseid liidu 
vastumeetmeid tuleks valida ja kujundada 
objektiivsete kriteeriumide alusel: meetme 
tulemuslikkus kolmanda riigi poolse 
survestamise lõpetamisel ja tekitatud 
kahju heastamisel; meetme potentsiaal 
aidata liidus paiknevaid ettevõtjaid, keda 
kolmanda riigi meetmed kahjustavad; 
eesmärk on hoida ära majanduslik ja muu 
kahju liidule või viia see miinimumi; 
vältida tuleb ebaproportsionaalset 
halduslikku keerukust ja halduskulusid. 
Samuti on liidu vastumeetmete valikul ja 
kujundamisel hädavajalik arvestada liidu 
huvidega. Liidu vastumeetmed tuleks 
valida paljude eri võimaluste seast, et oleks 
võimalik leida konkreetse juhtumi jaoks 
kõige sobivamad.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Oluline on tagada tulemuslik 
kommunikatsioon ning arvamuste- ja 
teabevahetus ühelt poolt komisjoni ning 
teiselt poolt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu vahel, eriti seoses asjaomase 
kolmanda riigiga suhtlemisega, mille 
eesmärk on saavutada majandusliku 
survestamise lõpetamine, ning seoses 
käesoleva määruse kohaste liidu 
vastumeetmete kehtestamise võimalusega.

(21) Oluline on tagada tulemuslik 
kommunikatsioon ning arvamuste- ja 
teabevahetus ühelt poolt komisjoni ning 
teiselt poolt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu vahel, eriti seoses asjaomase 
kolmanda riigiga suhtlemisega, mille 
eesmärk on saavutada majandusliku 
survestamise lõpetamine või tekitatud 
kahju heastamine, ning seoses käesoleva 
määruse kohaste liidu vastumeetmete 
kehtestamise võimalusega, sealhulgas 
seoses kolmanda riigi meetmete 
uurimisega ja majandusliku survestamise 
meetmete olemasolu kinnitava otsuse 
tegemisega.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas määruses on sätestatud 
reeglid ja kord, mis peaksid tagama liidu ja 
selle liikmesriikide huvide tulemusliku 
kaitse juhtudel, kui kolmas riik püüab 
kaubandust või investeeringuid mõjutavate 
meetmete kaudu sundida liitu või 
liikmesriiki mingit konkreetset meedet 
kehtestama või kehtestamata jätma. 
Määruses on raamistik liidu vastusele 
sellistes olukordades, et kolmandaid riike 
selliseid meetmeid võtmast heidutada, need 
peatada või viimase võimalusena liidu 
vastumeetmeid võtta.

1. Käesolevas määruses on sätestatud 
reeglid ja kord, mis peaksid tagama liidu ja 
selle liikmesriikide huvide tulemusliku 
kaitse juhtudel, kui kolmas riik püüab 
kaubandust või investeeringuid mõjutava 
mis tahes tegevuse, tegevusetuse või 
sellega ähvardamise kaudu sundida liitu 
või liikmesriiki mingit konkreetset meedet, 
eelkõige konkreetset poliitilist valikut, 
õigusakti või seisukohta seoses poliitilise 
valikuga kehtestama või kehtestamata 
jätma. Määruses on raamistik liidu 
vastusele sellistes olukordades, et 
kolmandaid riike selliseid meetmeid 
võtmast heidutada, saavutada nende 
lõpetamine, heastada tekitatud kahju või 
viimase võimalusena liidu vastumeetmeid 
võtta.
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Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõik käesoleva määruse alusel 
võetavad meetmed peavad olema 
kooskõlas liidu kohustustega, mis 
tulenevad rahvusvahelisest õigusest, ning 
meetmete võtmisel toimitakse liidu 
välistegevuse põhimõtete ja eesmärkide 
kohaselt.

2. Kõik käesoleva määruse alusel 
võetavad meetmed peavad olema 
kooskõlas liidu kohustustega, mis 
tulenevad rahvusvahelisest õigusest.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1a
Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi 
mõisteid:
a) „survestamine“ – igasugune 
kolmanda riigi tegevus või meede, mis 
sekkub liidu või selle liikmesriigi 
õiguspäraselt iseseisvasse valikute 
tegemisse eesmärgiga panna liitu või 
liikmesriiki mingit konkreetset meedet 
lõpetama, muutma või kehtestama või 
lõpetamata, muutmata või kehtestamata 
jätma;
b)  „kolmanda riigi tegevus või 
meede“ – mis tahes liiki meede, tegevuse 
vorm, tegevusetus või selle oht, mida on 
võimalik omistada asjaomasele 
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kolmandale riigile; 
c) „majanduslik survestamine“ – 
kaubandust või investeeringuid mõjutav 
survestamine kolmanda riigi tegevuse või 
meetme kaudu;
d) „konkreetne meede“ – liidu või 
liikmesriigi konkreetne poliitiline valik, 
õigusakt või seisukoht seoses poliitilise 
valikuga;
e)  „kahju“ – liidule või 
liikmesriigile, sealhulgas liidu 
ettevõtjatele tunda olev negatiivne mõju; 
f) „liidu vastumeede“ – mis tahes 
meede, mis vastab liidu rahvusvahelistele 
kohustustele või on lubatud 
rahvusvahelise õiguse alusel 
majandusliku survestamise eest vastutava 
kolmanda riigi suhtes ning mis on 
proportsionaalne liidule või liikmesriigile 
tekitatud kahjuga ja mille eesmärk on 
saavutada majandusliku survestamise 
lõpetamine või tekitatud kahju 
heastamine;
g) „liidu huvid“ – eelkõige vajadus 
säilitada liidu või selle liikmesriikide 
poliitiline tegutsemisruum õiguspäraselt 
iseseisvaks valikute tegemiseks, samuti 
liidu strateegilised majandushuvid, 
sealhulgas majanduslik ja sotsiaalne 
sidusus. 

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse, 
kui kolmas riik:

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
üksnes majandusliku survestamise korral. 

Or. en
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— sekkub liidu või selle liikmesriigi 
õiguspäraselt iseseisvasse valikute 
tegemisse eesmärgiga panna liitu või 
liikmesriiki mingit konkreetset meedet 
lõpetama, muutma või kehtestama või 
lõpetamata, muutmata või kehtestamata 
jätma;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— rakendab või ähvardab rakendada 
kaubandust või investeerimist mõjutavaid 
meetmeid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse seisukohalt 
käsitatakse selliseid kolmanda riigi 
meetmeid majandusliku survestamise 
meetmetena.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Otsustamisel, kas lõikes 1 
sätestatud tingimused on täidetud, 
võetakse arvesse alljärgnevat:

2. Majandusliku survestamise üle 
otsustamisel võtab komisjon arvesse 
alljärgnevat:

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kolmanda riigi meetme ja sellest 
tingitud surve intensiivsus, raskusaste, 
sagedus, kestus, ulatus ja suurus;

a) kolmanda riigi meetme või 
tegevusetuse ja sellest tingitud surve 
intensiivsus, raskusaste, sagedus, kestus, 
ulatus ja suurus; komisjon hindab, kas 
selline surve on liidu vastumeetme 
võtmiseks piisav;

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kas kolmas riik sekkub 
süstemaatiliselt, et panna liit, selle 
liikmesriigid või muud riigid tegema 
midagi konkreetset;

b) kas kolmas riik sekkub selgelt ja 
süstemaatiliselt, et panna liit, selle 
liikmesriigid või muud riigid tegema 
midagi konkreetset;

Or. en



PR\1245607ET.docx 17/35 PE703.008v01-00

ET

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) mil määral kolmanda riigi meede 
tungib liidu või liikmesriigi ainupädevuses 
olevasse valdkonda;

c) mil määral kolmanda riigi meede 
või tegevusetus tungib liidu või liikmesriigi 
ainupädevuses olevasse valdkonda;

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kas kolmas riik tegutseb ajendatuna 
õiguspärasest murest, mida on 
rahvusvaheliselt tunnistatud;

d) kas kolmas riik tegutseb ajendatuna 
murest, mida on rahvusvaheliselt 
tunnistatud õiguspärasena;

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib uurida kõiki 
kolmandate riikide meetmeid, et selgitada 
välja, kas need vastavad artikli 2 lõikes 1 
sätestatud tingimustele. Komisjon tegutseb 
operatiivselt.

1. Komisjon võib uurida või 
nõuetekohaselt põhjendatud kaebuse 
korral peab uurima kõiki kolmandate 
riikide meetmeid või nende rakendamise 
ähvardusi, et selgitada välja, kas need 
vastavad artiklis 2 sätestatud tingimustele. 
Komisjon tegutseb operatiivselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib lõikes 1 nimetatud 
uurimist teha kas omal algatusel või 
mõnest allikast teabe saamise peale. 
Komisjon tagab konfidentsiaalse teabe 
(mis võib sisaldada teabe esitaja isikut) 
kaitse, järgides artiklit 12.

2. Komisjon teeb lõikes 1 nimetatud 
uurimist kas omal algatusel kogutud või 
mõnest usaldusväärsest allikast saadud 
põhjendatud teabe alusel. Komisjon tagab 
konfidentsiaalse teabe (mis võib sisaldada 
teabe esitaja isiku varjamist) kaitse, 
järgides artiklit 12.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib avaldada Euroopa Liidu 
Teatajas või muus sobivas avalikus 
kommunikatsioonikanalis sellesisulise 
teate, paludes selles esitada talle 
konkreetse aja jooksul teavet. Sel juhul 
teatab komisjon uurimise alustamisest 
asjaomasele kolmandale riigile.

Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu kolmanda riigi meetmete 
uurimise käigus igasugusest asjade 
arengust. Ta võib avaldada Euroopa Liidu 
Teatajas või muus sobivas avalikus 
kommunikatsioonikanalis sellesisulise 
teate, paludes selles esitada talle 
konkreetse aja jooksul teavet ja andes 
artiklis 4 osutatud otsuse tegemiseks 
ajakava, mis ei ole pikem kui kuus kuud. 
Sel juhul teatab komisjon uurimise 
alustamisest asjaomasele kolmandale 
riigile.

Or. en
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast artikli 3 kohast uurimist võtab 
komisjon vastu otsuse, kus on kirjas, kas 
asjaomane kolmanda riigi meede vastab 
artikli 2 lõikes 1 sätestatud tingimustele. 
Komisjon tegutseb operatiivselt.

Pärast artikli 3 kohast uurimist võtab 
komisjon vastu otsuse, kus on kirjas, kas 
asjaomane kolmanda riigi meede vastab 
artiklis 2 sätestatud tingimustele. Komisjon 
tegutseb operatiivselt. Komisjon avaldab 
kõnealuse otsuse Euroopa Liidu Teatajas 
ja muu sobiva avaliku 
kommunikatsioonikanali kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne otsuse tegemist võib komisjon paluda 
asjaomase kolmanda riigi seisukohti.

Enne otsuse tegemist võib komisjon paluda 
asjaomase kolmanda riigi seisukohti 
konkreetse aja jooksul, mis ei tohi 
komisjoni otsust põhjendamatult edasi 
lükata.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon leiab, et asjaomase kolmanda 
riigi meede vastab artikli 2 lõikes 1 
sätestatud tingimustele, annab ta 
asjaomasele kolmandale riigile oma 
sellesisulisest otsustest teada ning nõuab 

Kui komisjon leiab, et asjaomase kolmanda 
riigi meede vastab artikli 2 lõikes 1 
sätestatud tingimustele, annab ta 
asjaomasele kolmandale riigile oma 
sellesisulisest otsustest teada ning nõuab 
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temalt majandusliku survestamise 
lõpetamist ja (asjakohasel juhul) liidu või 
liikmesriikide kantud kahjude heastamist.

temalt majandusliku survestamise 
lõpetamist ja (asjakohasel juhul) liidu või 
liikmesriikide kantud kahjude heastamist 
konkreetse ajavahemiku jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon on valmis asjaomase kolmanda 
riigiga liidu nimel suhtlema, et leida 
võimalusi, kuidas majanduslik 
survestamine lõpetada. Sellised võimalused 
võivad olla:

Komisjon on valmis asjaomase kolmanda 
riigiga liidu nimel suhtlema, et leida 
võimalusi, kuidas majanduslik 
survestamine lõpetada ja (asjakohasel 
juhul) heastada kahju, mida kolmas riik 
on liidule või selle liikmesriikidele teinud. 
Sellised võimalused võivad olla:

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– rahvusvahelise vahekohtu poole 
pöördumine;

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – taane 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— rahvusvahelise vahekohtu poole 
pöördumine.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hoiab Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu selle teema arenguga kursis.

Komisjon hoiab Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu asjaomase kolmanda riigiga 
suhtlemist puudutava teema arenguga 
õigeaegselt ja täielikult kursis.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Survestamise lõpetamiseks alustab 
komisjon liidu nimel konsultatsioone või 
koostööd mõne teise kolmanda riigiga, kes 
on sellest huvitatud või keda mõjutavad 
samad majandusliku survestamise 
meetmed. Asjakohasel juhul võib see 
hõlmata koordineerimist asjaomastel 
rahvusvahelistel foorumitel ja 
survestamisevastast koordineerimist.

Survestamise lõpetamiseks alustab 
komisjon liidu nimel konsultatsioone või 
koostööd mõne teise kolmanda riigiga, kes 
on sellest huvitatud või keda mõjutavad 
samad majandusliku survestamise 
meetmed. Asjakohasel juhul võib see 
hõlmata koordineerimist asjaomastel 
rahvusvahelistel foorumitel ja 
survestamisevastast koordineerimist. 
Selline koostöö ei tohi käesoleva õigusakti 
kohaldamist põhjendamatult edasi lükata.

Or. en
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab vastu rakendusakti, 
milles määratakse kindlaks, et ta võtab 
liidu vastumeetme, kui:

1. Komisjon võtab vastu rakendusakti, 
millega võetakse liidu vastumeede, 
järgmistel tingimustel:

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) artiklite 4 ja 5 kohane tegevus ei ole 
mõistliku aja jooksul viinud majandusliku 
survestamise lõpetamiseni ja liidule või 
liikmesriikidele tekitatud kahjude 
heastamiseni;

a) artiklite 4 ja 5 kohane tegevus ei ole 
artiklis 4 osutatud otsusega kindlaks 
määratud aja jooksul viinud majandusliku 
survestamise lõpetamiseni ja (asjakohasel 
juhul) liidule või selle liikmesriikidele 
tekitatud kahju heastamiseni;

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) meede on liidu huvides. c) meede on sellel konkreetsel juhul 
liidu huvides.

Or. en
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakendusaktis määrab komisjon ka 
kindlaks, milliseid I lisas sätestatud liidu 
meetmeid on kõige sobivam rakendada. 
Selliseid meetmeid võib kohaldada ka 
artikli 8 kohaselt määratud füüsilistele või 
juriidilistele isikutele. Komisjon võib 
samuti võtta teiste õigusaktide kohaseid 
meetmeid.

Esimeses lõigus osutatud rakendusaktis 
esitab komisjon põhjendused selle kohta, 
et punktides a, b ja c esitatud tingimused 
on täidetud. Ta määrab ka kindlaks, 
milliseid I lisas sätestatud liidu meetmeid 
on kõige sobivam rakendada, ja põhjendab 
seda. Selliseid meetmeid võib kohaldada 
ka artikli 8 kohaselt määratud füüsilistele 
või juriidilistele isikutele. Komisjon võib 
samuti võtta teiste õigusaktide kohaseid 
meetmeid, mida ei ole loetletud I lisas. 
Selliste meetmete vastuvõtmine peab alati 
olema kooskõlastatud ja kooskõlas 
käesoleva määruse alusel võetavate 
meetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakendusakt võetakse vastu artikli 15 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlust 
järgides.

Rakendusakt võetakse vastu artikli 15 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlust 
järgides. Komisjon avaldab otsuse 
Euroopa Liidu Teatajas ja muu sobiva 
avaliku kommunikatsioonikanali kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu vastumeetmeid kohaldatakse 
lõikes 1 mainitud rakendusaktis märgitud 
kuupäevast alates. Komisjon määrab 
kohaldamise alguskuupäeva olenevalt 
asjaoludest, et oleks võimalik asjaomast 
kolmandat riiki lõike 3 kohaselt teavitada 
ja too jõuaks majandusliku survestamise 
lõpetada.

2. Liidu vastumeetmeid kohaldatakse 
lõikes 1 mainitud rakendusaktis märgitud 
kuupäevast alates. Komisjon määrab 
kohaldamise alguskuupäeva olenevalt 
asjaoludest, et oleks võimalik asjaomast 
kolmandat riiki lõike 3 kohaselt teavitada 
ja too jõuaks majandusliku survestamise 
lõpetada ning (asjakohasel juhul) 
tekitatud kahju heastada.

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pärast rakendusakti vastuvõtmist 
teatab komisjon asjaomasele kolmandale 
riigile lõike 1 kohasest liidu vastumeetme 
võtmisest. Teates palub komisjon liidu 
nimel kolmandalt riigilt majandusliku 
survestamise kohest lõpetamist, pakub 
lahenduse leidmiseks läbirääkimisi ning 
annab teada, et kui majanduslik 
survestamine ei lõpe, kohaldub liidu 
vastumeede.

3. Pärast rakendusakti vastuvõtmist 
teatab komisjon asjaomasele kolmandale 
riigile lõike 1 kohasest liidu vastumeetme 
võtmisest. Teates palub komisjon liidu 
nimel kolmandalt riigilt majandusliku 
survestamise kohest lõpetamist, pakub 
lahenduse leidmiseks, sealhulgas 
kolmanda riigi poolt liidule ja selle 
liikmesriikidele tekitatud kahju 
heastamiseks, läbirääkimisi ning annab 
teada, et kui majanduslik survestamine ei 
lõpe või (asjakohasel juhul) kui ta ei 
heasta tekitatud kahju, kohaldub liidu 
vastumeede.

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4



PR\1245607ET.docx 25/35 PE703.008v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 mainitud rakendusaktis 
märgitakse, et liidu vastumeetmete 
kohaldamine lükatakse edasi konkreetse 
aja võrra, kui komisjon on saanud 
usaldusväärset teavet selle kohta, et kolmas 
riik on majandusliku survestamise enne 
liidu vastumeetmete kohaldamise algust 
lõpetanud. Sellisel juhul avaldab komisjon 
sellesisulise teate Euroopa Liidu Teatajas, 
märkides seal ära sellise teabe saamise 
fakti ja edasilükkamise alguskuupäeva. Kui 
kolmas riik lõpetab majandusliku 
survestamise enne liidu vastumeetmete 
kohaldamise algust, lõpetab komisjon liidu 
vastumeetmed artikli 10 kohaselt.

4. Lõikes 1 mainitud rakendusaktis 
märgitakse, et liidu vastumeetmete 
kohaldamine lükatakse edasi konkreetse 
aja võrra, kui komisjon on saanud 
usaldusväärset teavet selle kohta, et kolmas 
riik on majandusliku survestamise 
lõpetanud või on (asjakohasel juhul) 
tekitatud kahju heastanud enne liidu 
vastumeetmete kohaldamise algust. Sellisel 
juhul avaldab komisjon sellesisulise teate 
Euroopa Liidu Teatajas, märkides seal ära 
sellise teabe saamise fakti ja 
edasilükkamise alguskuupäeva. Kui 
kolmas riik lõpetab majandusliku 
survestamise või (asjakohasel juhul) 
heastab tekitatud kahju enne liidu 
vastumeetmete kohaldamise algust, lõpetab 
komisjon liidu vastumeetmed artikli 10 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Nõuetekohaselt põhjendatud 
tungiva kiireloomulisuse tõttu (et hoida ära 
majanduslikust survestamisest tingitud 
parandamatut kahju liidule või 
liikmesriikidele) võtab komisjon artikli 15 
lõikes 3 osutatud korras vastu viivitamata 
kohaldatavad rakendusaktid, millega 
kehtestab liidu vastumeetmed. Kohalduvad 
lõigetes 2–5 sätestatud nõuded. Nimetatud 
aktid kehtivad kõige kauem kolm kuud.

6. Nõuetekohaselt põhjendatud 
tungiva kiireloomulisuse tõttu (et hoida ära 
majanduslikust survestamisest tingitud 
parandamatut kahju liidule või 
liikmesriikidele) võtab komisjon artikli 15 
lõikes 3 osutatud korras vastu artikli 7 
lõikes 1 osutatud viivitamata kohaldatavad 
rakendusaktid, millega kehtestab liidu 
vastumeetmed. Kohalduvad lõikes 1, välja 
arvatud selle punktis a, osutatud 
tingimused ja lõigetes 2–5 sätestatud 
nõuded. Nimetatud aktid kehtivad kõige 
kauem kolm kuud, pärast mida võib 
vajaduse korral võtta vastu artikli 7 lõikes 
1 osutatud rakendusakti. Komisjon 
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avaldab rakendusaktid Euroopa Liidu 
Teatajas ja muu sobiva avaliku 
kommunikatsioonikanali kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib artikli 7 lõikes 1 
nimetatud või eraldi rakendusaktis 
sätestada, et:

1. Komisjon võib artikli 7 lõigetes 1 
ja 6 nimetatud või eraldi rakendusaktis 
sätestada, et:

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) meetme tulemuslikkus 
majandusliku survestamise lõpetamisel;

a) meetme tulemuslikkus 
majandusliku survestamise lõpetamisel ja 
tekitatud kahju heastamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamiseks võib komisjon vajaduse 
korral otsustada kohaldada artikli 7 või 8 
kohaseid liidu vastumeetmeid, millega 

3. Käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamiseks võib komisjon vajaduse 
korral otsustada kohaldada artikli 7 või 8 
kohaseid liidu vastumeetmeid, millega 
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piirab liidus välismaiseid 
otseinvesteeringuid või teenuskaubandust 
(sh selliste liidus asutatud juriidiliste 
isikute teenuste osutamist või 
otseinvesteeringute tegemist, kes on 
asjaomase kolmanda riigi isikute omandis 
või kontrolli all). Komisjon võib otsustada 
sellise kohaldamise kasuks, kui liidu 
vastumeetmetest, mis sellist olukorda ei 
hõlma, ei piisaks käesoleva määruse 
eesmärkide saavutamiseks (täpsemalt kui 
selliseid meetmeid saaks vältida). 
Hindamisel, kas sellist otsust vastu võtta 
või mitte, võtab komisjon lõigetes 1 ja 2 
sätestatud kriteeriumide kõrval arvesse 
muu hulgas ka alljärgnevat:

piirab liidus välismaiseid 
otseinvesteeringuid või teenuskaubandust 
(sh selliste liidus asutatud juriidiliste 
isikute teenuste osutamist või 
otseinvesteeringute tegemist, kes on 
asjaomase kolmanda riigi isikute omandis 
või kontrolli all). Komisjon võib otsustada 
sellise kohaldamise kasuks, kui liidu 
vastumeetmetest, mis sellist olukorda ei 
hõlma, ei piisaks käesoleva määruse 
eesmärkide saavutamiseks (täpsemalt kui 
selliste meetmete mõju saaks vältida või 
kui sellest saaks kõrvale hoida). 
Hindamisel, kas sellist otsust vastu võtta 
või mitte, võtab komisjon lõigetes 1 ja 2 
sätestatud kriteeriumide kõrval arvesse 
muu hulgas ka alljärgnevat:

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) selliste liidusiseste piirangute 
sisulist kasu majandusliku survestamise 
lõpetamise seisukohast;

b) selliste liidusiseste piirangute 
võimalikku sisulist kasu majandusliku 
survestamise lõpetamise seisukohast;

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui asjaomane kolmas riik lõpetab 
majandusliku survestamise või kui see on 
vajalik liidu huvides, võib liit peatada 
asjaomase liidu vastumeetme kohaldamise 
seniks, kuni kolmas riik on oma meetme 

2. Kui asjaomane kolmas riik lõpetab 
majandusliku survestamise, peatab liit 
asjaomase liidu vastumeetme kohaldamise 
seniks, kuni kolmas riik on oma meetme 
kohaldamise peatanud, või kui see on liidu 
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kohaldamise peatanud või kuni see on liidu 
huvides vajalik. Komisjon peatab liidu 
vastumeetme, kui asjaomane kolmas riik 
on pakkunud kokkulepet, et pöörduda 
rahvusvahelisse kolmandast isikust 
vahekohtusse, mille otsus on siduv, liit on 
sellise kokkuleppe sõlminud ja ka kolmas 
riik peatab selleks ajaks majandusliku 
survestamise meetmete kohaldamise. 
Komisjon annab välja liidu vastumeetme 
peatamise rakendusakti. Nimetatud 
rakendusakt võetakse vastu artikli 15 lõikes 
2 osutatud kontrollimenetlust järgides.

huvides vajalik, võib komisjon 
kohaldamise peatada nii kauaks kui vaja. 
Komisjon peatab liidu vastumeetme, kui 
asjaomane kolmas riik on pakkunud 
kokkulepet, et pöörduda rahvusvahelisse 
kolmandast isikust vahekohtusse, mille 
otsus on siduv, liit on sellise kokkuleppe 
sõlminud ja ka kolmas riik peatab selleks 
ajaks majandusliku survestamise meetmete 
kohaldamise. Komisjon annab välja liidu 
vastumeetme peatamise rakendusakti. 
Nimetatud rakendusakt võetakse vastu 
artikli 15 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlust järgides.

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Nõuetekohaselt põhjendatud 
tungiva kiireloomulisuse korral võtab 
komisjon vastu viivitamata kohaldatavad 
rakendusaktid, millega peatatakse või 
lõpetatakse artikli 7 kohaselt vastu võetud 
liidu vastumeetmed või neid muudetakse. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 15 lõikes 3 osutatud korra kohaselt 
ja need ei tohi kehtida üle kahe kuu.

5. Nõuetekohaselt põhjendatud 
tungiva kiireloomulisuse korral võtab 
komisjon vastu viivitamata kohaldatavad 
rakendusaktid, millega peatatakse artikli 7 
kohaselt vastu võetud liidu vastumeetmed 
või neid muudetakse. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 15 
lõikes 3 osutatud korra kohaselt ja need ei 
tohi kehtida üle kahe kuu, pärast mida võib 
vastavalt vajadusele vastu võtta lõigetes 2, 
3 või 4 osutatud rakendusakti.

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne liidu vastumeetmete 
vastuvõtmist või muutmist küsib komisjon 
ja enne selliste meetmete peatamist või 
lõpetamist võib ta küsida Euroopa Liidu 
Teatajas või muus sobivas avalikus 
kommunikatsioonikanalis esitatud teate 
kaudu teavet ja arvamusi majandusliku 
mõju kohta liidu ettevõtjatele ja liidu 
huvidele. Teates märgitakse, mis aja 
jooksul tuleb küsitu esitada.

1. Enne liidu vastumeetmete 
vastuvõtmist või muutmist küsib komisjon 
ja enne selliste meetmete peatamist või 
lõpetamist võib ta küsida Euroopa Liidu 
Teatajas või muus sobivas avalikus 
kommunikatsioonikanalis esitatud teate 
kaudu teavet ja arvamusi majandusliku 
mõju kohta liidu ettevõtjatele. Teates 
märgitakse, mis aja jooksul tuleb küsitu 
esitada.

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) selliste meetmete koostoime 
liikmesriikide asjaomaste õigusaktidega;

b) selliste meetmete koostoime liidu 
ja liikmesriikide asjaomaste õigusaktidega;

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) liidu huvid. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab kogutud teavet 
igati arvesse. Artikli 15 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt komiteele 
esitatud rakendusakti eelnõuga peab kaasas 
olema kavandatud meetmete analüüs.

5. Komisjon võtab kogutud teavet 
igati arvesse. Artikli 15 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt komiteele 
esitatud rakendusakti eelnõuga peab kaasas 
olema kavandatud meetmete analüüs. 
Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti 
kooskõlas määruse (EL) nr 182/2011 
artikliga 10.

Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Enne rakendusakti vastuvõtmist 
artikli 7 lõike 6 või artikli 10 lõike 5 
kohaselt küsib komisjon sihitatult teavet ja 
arvamusi asjaomastelt sidusrühmadelt (v.a 
tungivalt kiireloomulistel juhtudel, kus 
teabe küsimine ja konsulteerimine ei ole 
objektiivsetel põhjustel võimalik ega 
vajalik, nt et tagada liidu rahvusvaheliste 
kohustuste täitmine).

6. Enne rakendusakti vastuvõtmist 
artikli 7 lõike 6 või artikli 10 lõike 5 
kohaselt küsib komisjon teavet ja arvamusi 
asjaomastelt sidusrühmadelt (v.a tungivalt 
kiireloomulistel juhtudel, kus teabe 
küsimine ja konsulteerimine ei ole 
objektiivsetel põhjustel võimalik ega 
vajalik, nt et tagada liidu rahvusvaheliste 
kohustuste täitmine).

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse alusel saadud 
teavet kasutatakse ainult otstarbel, milleks 
seda küsiti.

1. Käesoleva määruse alusel saadud 
teavet kasutatakse ainult otstarbel, milleks 
seda anti, küsiti, saadi.

Or. en
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Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teabe andja võib nõuda, et 
edastatud teavet käsitataks 
konfidentsiaalsena. Neil juhtudel tuleb 
teabele lisada mittekonfidentsiaalne 
kokkuvõte sellest või põhjendus, miks 
teavet ei saa kokkuvõtlikult esitada. 
Komisjon, nõukogu, Euroopa Parlament, 
liikmesriigid ja nende ametnikud ei avalda 
käesoleva määruse alusel saadud 
konfidentsiaalset teavet selle andja eriloata.

2. Teabe andja võib nõuda, et 
edastatud teavet käsitataks 
konfidentsiaalsena. Neil juhtudel tuleb 
teabele lisada mittekonfidentsiaalne 
sisuline kokkuvõte sellest või põhjendus, 
miks teavet ei saa kokkuvõtlikult esitada. 
Komisjon, nõukogu, Euroopa Parlament, 
liikmesriigid ja nende ametnikud ei või 
avaldada käesoleva määruse alusel saadud 
konfidentsiaalset teavet selle andja eriloata.

Or. en

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõige 2 ei keela komisjonil 
avaldada üldist kokkuvõtet, millest ei ole 
võimalik teabe esitajat ära tunda. Sellisel 
avaldamisel võetakse arvesse asjaomaste 
isikute õigustatud huvi mitte lubada oma 
konfidentsiaalset teavet avaldada.

3. Lõige 2 ei keela komisjonil 
avaldada üldist, kuid sisulist kokkuvõtet, 
millest ei ole võimalik teabe esitajat ära 
tunda. Sellisel avaldamisel võetakse 
arvesse asjaomaste isikute õigustatud huvi 
mitte lubada oma konfidentsiaalset teavet 
avaldada.

Or. en

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hiljemalt kolme aasta jooksul 
pärast esimese käesoleva määruse kohase 
rakendusakti jõustumist või kuus aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
(olenevalt sellest, kumb on varasem) 
vaatab komisjon käesoleva määruse läbi 
ning esitab selle kohta Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande.

2. Hiljemalt kolme aasta jooksul 
pärast käesoleva määruse jõustumist vaatab 
komisjon käesoleva määruse ja selle 
rakendamise läbi, pidades eelkõige silmas 
blokeerimismääruse1a läbivaatamist, ning 
esitab selle kohta Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande. Lisaks mainib 
komisjon kõiki käesoleva määrusega 
seotud sündmusi oma sellekohases 
aruandes, mille kaubandusvaldkonna 
juhtiv järelevalveametnik esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.
__________________
1a Nõukogu 22. novembri 1996. aasta 
määrus (EÜ) nr 2271/96, mis käsitleb 
kaitset kolmanda riigi vastuvõetud 
õigusaktide eksterritoriaalse kohaldamise 
mõju ja nendel õigusaktidel põhinevate 
või neist tulenevate meetmete eest 
(EÜT L 309, 29.11.1996, lk 1).

Or. en
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SELETUSKIRI

EL vajab kiiremas korras survestamisvastast õigusakti, et täita ELi õiguses esinev 
kahetsusväärne lünk: ajal, mil reeglipõhine rahvusvaheline kaubandus on muutumas 
võimupõhiseks, puuduvad ELil vahendid, millega majanduslikku survestamist pärssida ja 
vajaduse korral sellele reageerida, et kaitsta liidu ja selle liikmesriikide õigustatud huve. 

Alused, mis õigusakti kohaldamise käivitaksid, peavad olema laia määratlusega ja 
riigineutraalsed. Majanduslik survestamine võib esineda mitmel viisil, näiteks Washingtoni 
ähvardus võtta vastumeetmeid mitme ELi liikmesriigi digimaksule, Hiina blokaad Leedust 
pärit impordile pärast seda, kui Taiwan avas Vilniuses de facto saatkonna, spontaansed 
boikotid lääne kaubamärkidele ja keelud Hiina suhtes kriitilistele Euroopa Parlamendi 
liikmetele, Venemaa impordikeeld ELi liikmesriikidest pärit põllumajandustoodetele. 

Kui EL kasutab võimaluse korral olemasolevaid vaidluste lahendamise mehhanisme ning 
püüab leida ülemaailmset ja ühist strateegiat, peaks tal olema võimalik kiiremini sekkuda 
olukorras, kus mõni riik püüab avaldada ELile või selle liikmesriikidele survet poliitilise 
valiku tegemiseks või sellest loobumiseks, kohaldades või ähvardades kohaldada kaubandust 
ja investeeringuid mõjutavaid meetmeid. Sellise vahendi puudumine on meie õigussüsteemi 
nõrkus, kuna majandusliku survestamise vastu võitlemine on rahvusvahelise õiguse kohaselt 
lubatud. Ainuüksi sellise vahendi olemasolul oleks heidutav mõju. Lisaks peaksime arvesse 
võtma asjaolu, et meie kaubanduspartneritel on sellised vahendid juba olemas – EL jõuab 
teistele järele, mitte ei süvenda võidurelvastumist.

Lisaks tuleb mõista, et survestamisvastase õigusakti kohaseid meetmeid rakendatakse ELi 
reageerimisel kolmanda riigi sunnimeetmetele viimase abinõuna ning nende ainus eesmärk on 
kaitsta liidu õiguspärast poliitilist tegutsemisruumi. See ei ole ründevahend, mida EL saab 
valimatult kasutada. 

Oleme viimastel aastatel kogenud ülemaailmseid kaubanduspingeid ja COVID-19 pandeemia 
mõju ülemaailmsetele tarneahelatele, mille haavatavus on veelgi enam välja tulnud pärast 
2022. aasta veebruaris alanud Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse. Olen sellega seoses 
arvamusel, et EL ei saa olla ülemaailmsel tasandil usaldusväärne suhtluspartner ilma jõulise 
kaubandusalase õigusaktita, mis kaitseb liidu huve, õigusi ja suveräänseid poliitilisi valikuid. 
Hiljutises riigipeade ja valitsusjuhtide 10. ja 11. märtsi 2022. aasta Versailles’ deklaratsioonis 
rõhutatakse, et ELi kaubanduspoliitikal on tähtis roll, kui arvestada, et eesmärgiks on Euroopa 
strateegilise autonoomia loomine kindlama majandusliku baasi kaudu, mis muudetakse 
säilenõtkemaks, konkurentsivõimelisemaks ning rohe- ja digipöördele kohasemaks, samas 
jätmata kedagi kõrvale.

Euroopa Parlament kutsus komisjoni 2020. aastal üles esitama ettepaneku survestamisvastase 
õigusakti kohta ning selle tulemusel koostati ELi institutsioonide ühisdeklaratsioon, mis on 
lisatud muudetud jõustamismäärusele1. Liikmesriigid ja Euroopa Parlament väljendasid 
sellega seoses muret teatavate kolmandate riikide kaubandustavade pärast, millega püütakse 
survestada liitu ja/või selle liikmesriike teatavaid poliitikameetmeid võtma või tühistama. 
Ootan huviga nõukogu ühist seisukohta selle uue õigusakti suhtes.

1 Ühisdeklaratsioon, ELT C 49, 12.2.2021, lk 1.
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Mul on hea meel, et Euroopa Komisjoni president võttis 2020. aasta septembris meie muret 
kuulda ja et komisjon esitas, nii nagu oli lubanud, survestamisvastase õigusakti kohta 
ettepaneku enne 2021. aasta lõppu. See uus vahend täiendab ELi kaubandusmeetmeid, samuti 
teevad seda uued reeglid, mis käsitlevad vastastikkust ülemaailmsetele riigihanketurgudele 
juurdepääsul ja moonutavaid välisriigi subsiidiume ning mille kehtestamiseks on parlament 
ELi kaubanduspoliitika läbivaatamise raames pingsalt tööd teinud. Nagu on välja toodud ka 
meie raportis COVID-19 mõju kohta kaubandusele2, on sellise läbivaatamise eesmärk tagada, 
et kaubandus aitaks kaasa ELi strateegilise autonoomia üldeesmärgi saavutamisele. 

Seepärast toetan üldjoontes komisjoni ettepanekut kaubandusalase õigusakti kohta ning minu 
raporti projektis esitatud muudatusettepanekud keskenduvad järgmisele seitsmele punktile: 

1. Majandusliku survestamise veelgi laiem määratlus, et tagada tegelik heidutus. 
Kõnealune õigusakt peab hõlmama ka kolmanda riigi ähvardust meetmeid võtta, mida võib 
juba iseenesest käsitada majandusliku survestamisena, ning mis tahes meetmeid, millega 
sekkutakse ELi konkreetsesse poliitilisse valikusse, milline see ka ei oleks. 

2. ELi reageerimine peab vajaduse korral olema kiire ja tõhus, et õigusakt oleks 
usaldusväärne. ELi vastumeetmed peavad kiireloomulistel juhtudel olema proportsionaalsed 
ja kiired ning nende eesmärk peab olema mitte ainult survestamise lõpetamine, vaid 
võimaluse korral ka survestamise põhjustatud kahju leevendamine.

3. Õigusriigi põhimõtet tuleb säilitada õiguskindluse ja rahvusvahelise õigusega 
kooskõlas olevate vastumeetmete abil; menetluses tuleb tasakaalustatult silmas pidada nii 
kiire reageerimise vajadust kui ka vajalike menetlusetappide ajakava kohta teabe andmise 
olulisust.

4. Lahenduse leidmine läbirääkimiste teel, kuid protsessi asjatult edasi lükkamata. 
Tuleks jätta piisavalt ruumi kolmanda riigiga dialoogi pidamiseks ning koostööks 
rahvusvahelistel foorumitel ja teiste ELi kaubanduspartneritega, seejuures ei tohiks aga 
vastumeetmete kehtestamist põhjendamatult edasi lükata. 

5. Kõnealuse õigusakti keskmes on liidu huvid. Tõhus võitlemine meetmete vastu, 
millega kolmandad riigid sekkuvad põhjendamatult liidu ja/või liikmesriikide õiguspäraselt 
iseseisvasse valikute tegemisse, moodustab selles kontekstis otsustava osa liidu huvidest. 
Liidu huve silmas pidades peab samuti tagama, et kõnealuse määruse alusel võetavate 
meetmete puhul võetakse arvesse liidu majanduslikku ja sotsiaalset sidusust ja hoidutakse 
selle kahjustamisest. 

6. Sidusus tuleb tagada muude õigusaktidega, mis käsitlevad ELi mittekuuluvate riikide 
võetud meetmete eksterritoriaalset mõju, näiteks blokeerimismäärus. Seetõttu võib osutuda 
vajalikuks kõnealuse määruse varajane läbivaatamine.

7. Demokraatlik kontroll kõigis etappides. Sidusrühmade kaasamine – mille puhul on 
tagatud täielik konfidentsiaalsus – on väga oluline, et tuvastada survestamine, määrata 

2 Euroopa Parlamendi 7. juuli 2021. aasta resolutsioon COVID-19 kaubandusaspektide ja -mõju kohta 
(2020/2117(INI)).
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kindlaks selle suurus ja mõju ning kavandada seega tõhusaid vastumeetmeid. Euroopa 
Parlamenti, kes teostab kõnealuse õigusakti üle demokraatlikku kontrolli, teavitatakse koos 
nõukoguga kõigis asjakohastes etappides alates ELi meetmete analüüsimisest kuni nende 
pideva läbivaatamiseni.


