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Muudatusettepanek 1
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
fraktsiooni EFDD nimel

Resolutsiooni ettepanek B8-0163/2019
Bernd Lange
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel
Soovitused ELi ja USA vaheliste kaubandusläbirääkimiste alustamiseks

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H. arvestades, et Trumpi 
administratsioon on algatanud samalaadse 
uurimise mootorsõidukite ja autoosade 
impordi suhtes, mis võib põhjustada 
suuremate tollimaksude kehtestamise 
selliste kaupade impordile EList; 
arvestades, et kavas on avaldada USA 
kaubandusministeeriumi aruanne koos 
soovitusega selle kohta, kas USA peaks 
kehtestama riikliku julgeolekuga seotud 
põhjustel autode impordipiirangud;

H. arvestades, et Trumpi 
administratsioon on algatanud samalaadse 
uurimise mootorsõidukite ja autoosade 
ning sõjalennukite, satelliitide, elutähtsa 
taristu ja biomeditsiiniliste seadmete jaoks 
kasutatava käsntitaani impordi suhtes, 
mis võib põhjustada suuremate 
tollimaksude kehtestamise selliste 
kaupade impordile EList; 
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Muudatusettepanek 2
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
fraktsiooni EFDD nimel

Resolutsiooni ettepanek B8-0163/2019
Bernd Lange
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel
Soovitused ELi ja USA vaheliste kaubandusläbirääkimiste alustamiseks

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. kordab, et EL ei tohiks pidada 
USAga läbirääkimisi ähvarduste 
õhkkonnas; märgib siiski, et soovitused 
alustada läbirääkimisi WTO nõuetele 
vastava lepingu sõlmimiseks on olulised, 
et järgida ja täiel määral täita avalduses 
ELi ja USA vahel kokku lepitud 
kohustusi;

2. toetab komisjoni seisukohta mitte 
pidada USAga läbirääkimisi ähvarduste 
õhkkonnas; väljendab seetõttu üllatust 
komisjoni soovituse üle alustada 
läbirääkimisi WTO nõuetele vastava 
vabakaubanduslepingu sõlmimiseks;
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Muudatusettepanek 3
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
fraktsiooni EFDD nimel

Resolutsiooni ettepanek B8-0163/2019
Bernd Lange
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel
Soovitused ELi ja USA vaheliste kaubandusläbirääkimiste alustamiseks

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. kordab, et ELi ega USA 
läbirääkimisjuhised ei näe ette Atlandi-
ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse läbirääkimiste 
taasalustamist; on seisukohal, et 
tööstuskaupade (sh autode) tariifide 
kaotamist käsitlev piiratud ulatusega 
leping USAga, milles võetakse arvesse 
Euroopa tööstuse tundlikke aspekte, mis 
on seotud energia- ja reguleerimiskulude 
erinevusega, ning samuti 
vastavushindamise leping, millega ei 
muudeta ELi standardeid ja eeskirju, 
võivad sillutada teed uue protsessi 
alustamisele, et töötada vastastikku 
kasulike kaubandussuhete suunas ja 
seeläbi leevendada praegusi 
kaubanduspingeid; rõhutab, et mis tahes 
leping peab olema kooskõlas WTO 
reeglite ja kohustustega, sealhulgas 
GATTi artikliga XXIV; märgib, et 
komisjoni soovitusi alustada läbirääkimisi 
ei tohiks tõlgendada märgina sellest, et 
komisjon soovib teha erandeid praegusest 
kaubandus- ja investeerimispoliitikast, 
nagu on esitatud strateegias „Kaubandus 
kõigile”;

6. on seisukohal, et piiratud ulatusega 
leping USAga tööstuskaupade tariifide 
kaotamise kohta on erand komisjoni 
laiaulatuslikust strateegiast „Kaubandus 
kõigile“, mis hõlmab ka jõustatavaid 
tööõiguse ja keskkonnastandardeid, ning 
võib olla vastuolus üldise GATTi artikliga 
XXIV, kui autotööstus välja jäetakse; 
võtab teadmiseks komisjoni põhjendused 
eriasjaolude kohta selle lähenemisviisi 
järgimiseks;
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Muudatusettepanek 4
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
fraktsiooni EFDD nimel

Resolutsiooni ettepanek B8-0163/2019
Bernd Lange
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel
Soovitused ELi ja USA vaheliste kaubandusläbirääkimiste alustamiseks

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. on veendunud, et kaubandus- ja 
vastavushindamise lepingu sõlmimine 
USAga eespool nimetatud tingimustel ei 
kajasta ELi kaubanduslepingute 
üldpõhimõtteid; on siiski veendunud, et 
erakorralisi asjaolusid arvesse võttes võib 
läbirääkimiste alustamine USAga piiratud 
ulatusega lepingu ja täpsustatud 
eritingimuste üle olla Euroopa kodanike, 
ühiskonna ja ettevõtjate, eelkõige VKEde 
huvides, tekitada majanduskasvu ning 
luua partnerite vahel positiivsema 
õhkkonna, mis aitaks neil ühiselt toime 
tulla üleilmsete probleemidega, kaasa 
arvatud WTO reformiga, aidates ületada 
praegust kaubandusummikseisu, kuid see 
saab olla üksnes edukas ja kooskõlas 
väärtustel põhineva ELi 
kaubanduspoliitikaga, kui on täidetud 
järgmised miinimumtingimused:

1) USA kaubanduse laiendamise 
1962. aasta seaduse paragrahvi 232 alusel 
alumiiniumi ja terase suhtes kehtestatud 
tollimaksud tühistatakse enne lepingu 
sõlmimist;
2) kodanikuühiskonnaga 
konsulteeritakse põhjalikult ja kavandatava 
lepingu puhul tehakse jätkusuutlikkuse 
mõjuhinnang ning selles valdkonnas juba 
tehtud mõjuhinnanguid ja uuringuid 

12. on veendunud, et läbirääkimised 
kaubanduslepingu sõlmimiseks USAga 
eespool nimetatud tingimustel ei kajasta 
ELi kaubanduslepingute üldpõhimõtteid; 
on siiski veendunud, et erakorralisi 
asjaolusid arvesse võttes võivad 
läbirääkimised USAga piiratud ulatusega 
lepingu ja täpsustatud eritingimuste üle olla 
Euroopa kodanike ja ettevõtjate huvides, 
aidates ületada praegust 
kaubandusummikseisu, kuid see saab olla 
üksnes edukas ja kooskõlas väärtustel 
põhineva ELi kaubanduspoliitikaga, kui on 
täidetud järgmised minimaalsed 
eeltingimused:

1) enne läbirääkimiste algust 
kaotatakse alumiiniumi ja terase suhtes 
kehtestatud tollimaksud ning tühistatakse 
ähvardus sõiduautode ja autoosade ning 
muude toodete suhtes kehtestatavate 
tariifide kohta;

2) kodanikuühiskonnaga 
konsulteeritakse põhjalikult ja tehakse 
mõjuhinnang kavandatava lepingu kohta, 
sealhulgas selle võimaliku mõju kohta 
CO2 heitele kooskõlas Pariisi 
kliimakokkuleppest tulenevate 
kohustustega ja muude mitmepoolsete 
keskkonnalepingutega;

3) selge kohustus lisada 
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võetakse arvesse; läbirääkimistesse autode ja autoosade 
teema ning võtta nõuetekohaselt arvesse 
Euroopa kalandussektori jaoks tundlikke 
küsimusi;
4) selge kohustus jätta 
põllumajandus läbirääkimistest välja;
5) suurem selgus, kuidas 
päritolureegleid läbirääkimiste käigus 
käsitletakse;
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Muudatusettepanek 5
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
fraktsiooni EFDD nimel

Resolutsiooni ettepanek B8-0163/2019
Bernd Lange
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel
Soovitused ELi ja USA vaheliste kaubandusläbirääkimiste alustamiseks

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. kutsub seetõttu nõukogu üles 
võtma neid kaalutlusi läbirääkimisjuhiste 
vastuvõtmisel arvesse ning tagama, et
– EL võtaks selge kohustuse lisada 
läbirääkimistesse autode ja autoosade 
teema;
– oleks suurem selgus, kuidas 
päritolureegleid läbirääkimiste käigus 
käsitletakse;
– põllumajandus jäetakse 
läbirääkimiste kavast välja;
– läbirääkimisvolitustesse lisatakse 
peatamisklausel, mida saab igal ajal 
kasutada, kui USA peaks läbirääkimiste 
ajal või enne läbirääkimiste algust ELi 
toodete suhtes uusi tariife või muid 
kaubandust piiravaid meetmeid 
kehtestama, tehes seda 1962. aasta 
kaubanduse laiendamise seaduse 
paragrahvi 232, 1974. aasta 
kaubandusseaduse paragrahvi 301 või 
mõne muu USA sellesarnase õigusakti 
alusel;

13. palub seetõttu nõukogul 
läbirääkimisjuhiseid praegusel kujul mitte 
toetada;
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Muudatusettepanek 6
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
fraktsiooni EFDD nimel

Resolutsiooni ettepanek B8-0163/2019
Bernd Lange
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel
Soovitused ELi ja USA vaheliste kaubandusläbirääkimiste alustamiseks

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 13 a. kutsub nõukogu üles tühistama 
Ameerika Ühendriikidega peetavate 
Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse (TTIP) 
läbirääkimisjuhised enne uute volituste 
vastuvõtmist ELi ja USA vahelisteks 
kaubandusläbirääkimisteks;
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