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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

27.1.2016 A8-0009/55 

Muudatusettepanek  55 

Marine Le Pen 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et teenustekaubanduse 

lepingu läbirääkimistega tuleks saavutada 

parem rahvusvaheline reguleerimine, 

mitte vähendada siseriiklikku 

reguleerimist; 

A. arvestades, et teenustekaubanduse 

lepingu läbirääkimised puudutavad 

siseriiklikku reguleerimist ja reguleerimise 

võimatust; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/56 

Muudatusettepanek  56 

Marine Le Pen 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus C 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

C. arvestades, et mis tahes 

kaubandusleping peab andma Euroopa 

tarbijatele rohkem õigusi ja tagama 

madalamad hinnad, looma juurde 

töökohti ja kindlustama töötajate kaitse; 

arvestades, et kaubandusleping peab 

soodustama ka säästvat arengut, 

edendama ülemaailmselt ettevõtjate 

sotsiaalset vastutust ning ühtlustama 

Euroopa ettevõtjate tegutsemistingimusi; 

arvestades, et kaubanduspoliitika peaks 

aitama kaasa ILO inimväärse töö 

tagamise suuniste ja ÜRO säästva arengu 

tegevuskava (aastani 2030) elluviimisele 

ja olema nendega täiesti kooskõlas; 

C. arvestades, et selle kaubanduslepingu 

tõttu on teenustesektoris ohus paljud 

töökohad; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/57 

Muudatusettepanek  57 

Marine Le Pen 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et kaubandusleping peab 

avama meie ettevõtjatele turu välisriikides 

ja tagama liikmesriikides kodanike kaitse; 

arvestades, et teenustekaubanduse 

lepinguga tuleks suurendada ligipääsu 

välisturgudele, edendada parimaid tavasid 

ja kujundada üleilmastumist eesmärgiga 

tagada, et see kajastab ELi väärtuseid, 

põhimõtteid ja huve ning aitab ELi 

ettevõtjatel ülemaailmsete väärtusahelate 

ajajärgul jõudsalt areneda; arvestades, et 

tarbijaõigused ning sotsiaalsed ja 

keskkonnastandardid ei ole 

kaubandustõkked, vaid aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

strateegia „Euroopa 2020” 

mittekaubeldavad põhielemendid; 

arvestades, et ELi kaubanduspoliitikas 

tuleb järgida Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artiklis 174 sätestatud 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse eesmärke; arvestades, et 

ELis on teenuste osutamise 

aluspõhimõteteks nende 

üldkättesaadavus, kvaliteet, ohutus, 

taskukohasus ja võrdne kohtlemine, mis 

peavad olema alati tagatud kõikides 

linnades ja piirkondades; arvestades, et 

EL peaks edendama soolist 

võrdõiguslikkust rahvusvahelisel tasandil; 

D. arvestades, et rahvusvaheline 

reguleerimine tähendab sätteid, mis ei ole 

kohandatud Euroopa tarbijate soovidele; 
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27.1.2016 A8-0009/58 

Muudatusettepanek  58 

Marine Le Pen 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

E. arvestades, et nii majanduse kui ka 

rahvusvahelise kaubanduse üleilmastumise, 

teenustepõhiseks muutumise ja 

digiteerimisega seoses tuleb viivitamata 

võtta poliitilisi meetmeid rahvusvaheliste 

eeskirjade täiustamiseks; arvestades, et 

ELil on märkimisväärne huvi tugevdada 

ülemaailmseid kaubanduseeskirju, et 

reguleerida ülemaailmseid tarneahelaid; 

arvestades, et mitmepoolne 

kaubandussüsteem on endiselt kõige 

tõhusam raamistik avatud ja õiglase 

kaubanduse saavutamiseks kogu 

maailmas; 

E. arvestades, et nii majanduse kui ka 

rahvusvahelise kaubanduse üleilmastumise, 

teenustepõhiseks muutumise ja 

digiteerimisega seoses tuleb liigne 

üleilmastumine viivitamatult peatada, sest 

riikidele peab jääma reguleerimisõigus; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/59 

Muudatusettepanek  59 

Marine Le Pen 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus G 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

G. arvestades, et teenustekaubandus loob 

ELis töökohti ja edendab majanduskasvu, 

mida saaks tugevdada 

teenustekaubanduse lepinguga; 

G. arvestades, et teenustekaubandus seab 

ohtu arvukalt töökohti ning 

teenustesektoris töötavate inimeste 

palgataseme; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/60 

Muudatusettepanek  60 

Marine Le Pen 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus H 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

H. arvestades, et palju olulisi turge, 

sealhulgas tärkava turumajandusega 

riikides, on Euroopa ettevõtjatele ikka veel 

suletud; arvestades, et tarbetud 

teenustekaubanduse tõkked, mis tariifseks 

teisendatuna moodustavad 15 % Kanada, 

16 % Jaapani, 25 % Lõuna-Korea, 44 % 

Türgi ja 68 % Hiina puhul, ei võimalda 

Euroopa ettevõtjatel jätkuvalt oma 

konkurentsivõimest täit kasu lõigata; 

arvestades, et EL, kus teenustepiirangute 

tariifiekvivalent on vaid 6 %, on oma 

partneritest oluliselt avatum; arvestades, et 

EL peaks kasutama oma positsiooni 

teenuste kõige olulisema importija ja 

eksportijana, et tagada võrdsed 

võimalused vastastikuse turulepääsu ja 

ausa konkurentsi abil; 

H. arvestades, et palju olulisi turge, 

sealhulgas tärkava turumajandusega 

riikides, on Euroopa ettevõtjatele ikka veel 

suletud; arvestades, et tarbetud 

teenustekaubanduse tõkked, mis tariifseks 

teisendatuna moodustavad 15 % Kanada, 

16 % Jaapani, 25 % Lõuna-Korea, 44 % 

Türgi ja 68 % Hiina puhul, ei võimalda 

Euroopa ettevõtjatel jätkuvalt oma 

konkurentsivõimest täit kasu lõigata; 

arvestades, et EL, kus teenustepiirangute 

tariifiekvivalent on vaid 6 %, on oma 

partneritest oluliselt avatum; arvestades, et 

EL peaks oma kodanikke ja ettevõtjaid 

kaitsma samal määral kui teised maailma 

riigid; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/61 

Muudatusettepanek  61 

Marine Le Pen 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus I 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

I. arvestades, et mittetariifsed 

kaubandustõkked, mis moodustavad 

keskmiselt rohkem kui 50 % piiriüleste 

teenuste kuludest, mõjutavad 

ebaproportsionaalselt väikeseid ja 

keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd), 

keda on ELi teenuste eksportijate seas üks 

kolmandik ja kellel puuduvad sageli 

nende takistuste ületamiseks vajalikud 

inim- ja rahalised ressursid; arvestades, et 

tarbetute tõkete kõrvaldamine hõlbustaks 

VKEde rahvusvahelistumist, eeldusel et 

need tõkked saab kõrvaldada ilma neile 

aluseks olevate avalikku huvi pakkuvate 

poliitiliste eesmärkide täitmist ohtu 

seadmata; arvestades, et õigustatud 

avalikku huvi pakkuvate poliitiliste 

eesmärkide saavutamiseks vajalikud 

meetmed tuleks säilitada; 

välja jäetud 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/62 

Muudatusettepanek  62 

Marine Le Pen 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus M 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

M. arvestades, et andmekaitse ei ole mitte 

majandusele koormaks, vaid see on 

majanduskasvu allikas; arvestades, et 

digitaalmaailma vastu usalduse 

taastamine on äärmiselt oluline; 

arvestades, et andmevood on 

teenustekaubanduses hädavajalikud, kuid 

need ei tohiks kunagi ohtu seada 

andmekaitset ja eraelu puutumatust 

käsitlevat ELi õigustikku; 

M. arvestades, et andmekaitset ei tuleks 

käsitada majanduskasvu allikana, vaid 

juriidilise põhimõttena; arvestades, et 

massiivsed riigipiire ületavad andmevood 

ei ole teenustekaubanduse jaoks 
hädavajalikud ja need ei tohiks kunagi ohtu 

seada andmekaitset ja eraelu puutumatust 

käsitlevat ELi õigustikku; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/63 

Muudatusettepanek  63 

Marine Le Pen 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus O 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

O. arvestades, et teenustekaubanduse 

leping hõlmab füüsiliste isikute liikumist 

lepingus osalevate riikide vahel, mistõttu 

tuleb kõiki ELi kodanikke lepinguosaliste 

territooriumile pääsemise osas võrdselt 

kohelda; 

O. arvestades, et teenustekaubanduse 

leping hõlmab töötajate liikumist lepingus 

osalevate riikide vahel, mistõttu suurendab 

see vähekvalifitseeritud ja/või 

madalapalgalise ning ebapiisava 

keeleoskusega tööjõu juurdesaabumise 

ohtu; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/64 

Muudatusettepanek  64 

Marine Le Pen 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused Euroopa Komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. esitab teenustekaubanduse lepingu 

käimasolevate läbirääkimiste kohta 

komisjonile alljärgnevad soovitused: 

[...] 

Punkt 1 asendatakse täielikult järgmisega: 

1. esitab teenustekaubanduse lepingu 

käimasolevate läbirääkimiste kohta 

komisjonile alljärgnevad soovitused: 

teenustekaubanduse lepingu 

läbirääkimised tuleb lõplikult peatada; 

Or. en 

 

 


