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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

12.3.2019 B8-0163/7

Muudatusettepanek 7
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
fraktsiooni ENF nimel

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

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus K

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

K. arvestades, et Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
läbirääkimised on selgelt näidanud, et 
praeguses etapis ei ole ELi ja USA 
laiaulatusliku kaubanduslepingu poliitilisi 
ja majanduslikke tingimusi saavutatud, mis 
on tingitud ülesande keerukusest ning kahe 
poole erinevatest kaubanduslikest 
lähenemisviisidest ja reeglitest; arvestades 
siiski, et varasemad kogemused on 
näidanud, et piiratud ulatusega lepinguid 
on võimalik sõlmida;

K. arvestades, et Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
läbirääkimised on selgelt näidanud, et 
praeguses etapis ei ole ELi ja USA 
laiaulatusliku kaubanduslepingu poliitilisi 
ja majanduslikke tingimusi saavutatud, mis 
on tingitud ülesande keerukusest ning kahe 
poole erinevatest kaubanduslikest 
lähenemisviisidest ja reeglitest; arvestades, 
et Euroopa Liit on avatud piiratud 
ulatusega lepingutele, mis võivad Euroopa 
tööstusele kasulikud olla;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/8

Muudatusettepanek 8
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
fraktsiooni ENF nimel

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. võtab teadmiseks USA ja ELi 25. 
juuli 2018. aasta ühisavalduse; tuletab 
meelde, et selle avalduse eesmärk on 
vältida kaubanduspingete teravnemist; 
peab kahetsusväärseks, et Euroopa 
Parlamenti ei teavitatud enne visiiti 
avalduse sisust ja eesmärkidest;

1. võtab teadmiseks USA ja ELi 25. 
juuli 2018. aasta ühisavalduse; tuletab 
meelde, et selle avalduse eesmärk on 
vältida kaubanduspingete teravnemist; 
peab kahetsusväärseks, et Euroopa 
Parlamenti ei teavitatud enne visiiti 
avalduse sisust ja eesmärkidest; tuletab 
meelde, et Euroopa Komisjoni president 
Jean-Claude Juncker ja volinik Cecilia 
Malmström käisid USAs ilma Euroopa 
Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi 
volituseta;

Or. en
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Muudatusettepanek 9
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
fraktsiooni ENF 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. 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, mis 
hõlmavad Ameerika Ühendriikidest pärit 
sojaubade impordi suurendamist ELi ja 
veeldatud maagaasi importimist, et 
mitmekesistada ELi energiavarustust;
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Muudatusettepanek 10
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
fraktsiooni ENF nimel

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. märgib, et USA konkreetsetes 
läbirääkimiseesmärkides USA ja ELi 
läbirääkimiste algatamiseks nähakse ette 
USA põllumajandustoodetele täieliku 
juurdepääsu tagamine ELi turule, 
vähendades või kaotades tariife ning 
vähendades reeglite ja standardite 
erinevustega seotud tõkkeid; rõhutab, et 
ühisavaldus ei hõlma põllumajandust; 
märgib, et komisjoni esialgsetes 
läbirääkimisvolitustes keskendutakse 
rangelt tööstuskaupade, sh autotööstuse, 
tollitariifide kaotamisele, jättes välja 
põllumajandustooted; märgib, et komisjon 
tegi ajavahemikul 2017. aasta augustist 
kuni 2019. aasta jaanuarini ettevalmistusi 
sojaubade ELi turuosa suurendamiseks 9 
%-lt 75 %-le;

7. märgib, et USA konkreetsetes 
läbirääkimiseesmärkides USA ja ELi 
läbirääkimiste algatamiseks nähakse ette 
USA põllumajandustoodetele täieliku 
juurdepääsu tagamine ELi turule, 
vähendades või kaotades tariife ning 
vähendades reeglite ja standardite 
erinevustega seotud tõkkeid; rõhutab, et 
ühisavaldus ei hõlma põllumajandust; 
märgib, et isegi kui komisjoni esialgsetes 
läbirääkimisvolitustes keskendutakse 
rangelt tööstuskaupade, sh autotööstuse, 
tollitariifide kaotamisele, jättes välja 
põllumajandustooted, on siiski mures selle 
kahetise olukorra pärast, sest komisjon 
tegi ajavahemikul 2017. aasta augustist 
kuni 2019. aasta jaanuarini ettevalmistusi 
sojaubade ELi turuosa suurendamiseks 9 
%-lt 75 %-le;
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Muudatusettepanek 11
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
fraktsiooni ENF nimel

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. märgib, et komisjon peaks võtma 
väga selgelt kohustuse tagada 
põllumajandustoodete väljajätmine 
võimalikest tulevastest läbirääkimistest;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/12

Muudatusettepanek 12
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
fraktsiooni ENF 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 võetakse 
arvesse;

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 
autode 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 kokkuleppest tulenevate 
kohustustega ja muude mitmepoolsete 
keskkonnalepingutega;
3) selge kohustus lisada läbirääkimistesse 
autode ja autoosade teema ning võtta 
nõuetekohaselt arvesse Euroopa 
kalandussektori jaoks tundlikke küsimusi;
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4) selge kohustus jätta põllumajandus 
läbirääkimistest välja;
5) suurem selgus, kuidas päritolureegleid 
läbirääkimiste käigus käsitletakse;
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12.3.2019 B8-0163/13

Muudatusettepanek 13
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
fraktsiooni ENF 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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12.3.2019 B8-0163/14

Muudatusettepanek 14
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
fraktsiooni ENF 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;

Or. en


