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Muudatusettepanek 1
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et Euroopa ettevõtjate, 
sealhulgas VKEde jaoks on ülitähtis, et 
reeglitel põhinevas mitmepoolses 
kaubandussüsteemis valitseksid kogu 
maailmas võrdsed võimalused, mis aitab 
edendada majanduskasvu, tagada stabiilse 
ja prognoositava keskkonna ning säilitada 
ettevõtete konkurentsivõime, samuti 
kindlustada ELis olemasolevaid töökohti 
ja luua juurde uusi, kuna järjest rohkem 
töökohti sõltub ülemaailmsetest 
väärtusahelatest;

1. rõhutab, et Euroopa, sealhulgas 
Euroopa ettevõtjate, eriti VKE-de, samuti 
Euroopa töötajate ja tarbijate jaoks on 
ülitähtis, et reeglitel põhinevas 
mitmepoolses kaubandussüsteemis 
valitseksid rahvusvahelisel tasandil 
võrdsed võimalused; rõhutab, et seetõttu 
peaks vastastikune poliitika aitama 
edendada kestlikku majandusarengut ning 
tagada ohutu ja tervisliku keskkonna 
vastavalt ELi rahvusvahelistele 
kohustustele, ning püüelda kestlikkuse 
alusel suurema konkurentsivõime poole, 
samuti aitama tagada sotsiaalse 
stabiilsuse ning inimväärsete töökohtade 
säilimise ja uute töökohtade loomise; 
rõhutab sellega seoses, et üleilmsetes 
väärtusahelates on vaja suurendada 
läbipaistvust, kestlikkust ja ettevõtete 
vastutust, et aidata kaasa võrdsete 
tingimuste loomisele ja hõlbustada 
normide ülespoole ühtlustamist, ning 
kutsub ELi üles looma õigusraamistikku 
kohustusliku hoolsuskohustuse täitmiseks 
üleilmsetes väärtusahelates, mis on selle 
saavutamiseks vajalik samm;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et Euroopa ettevõtjate, 
sealhulgas VKEde jaoks on ülitähtis, et 

1. rõhutab, et Euroopa ettevõtjate, 
sealhulgas VKEde jaoks on ülitähtis, et 
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reeglitel põhinevas mitmepoolses 
kaubandussüsteemis valitseksid kogu 
maailmas võrdsed võimalused, mis aitab 
edendada majanduskasvu, tagada stabiilse 
ja prognoositava keskkonna ning säilitada 
ettevõtete konkurentsivõime, samuti 
kindlustada ELis olemasolevaid töökohti ja 
luua juurde uusi, kuna järjest rohkem 
töökohti sõltub ülemaailmsetest 
väärtusahelatest;

reeglitel põhinevas ja riikide poliitilist 
tegevusvabadust võimaldavas 
mitmepoolses kaubandussüsteemis 
valitseksid kogu maailmas võrdsed 
võimalused, mis aitab tagada stabiilse ja 
prognoositava keskkonna ning säilitada 
ettevõtete konkurentsivõime, samuti 
kindlustada ELis ja kolmandates riikides 
olemasolevaid töökohti ja luua juurde uusi, 
kuna järjest rohkem töökohti sõltub 
ülemaailmsetest väärtusahelatest, ning 
tagada sotsiaalsed ja keskkonnaalased 
õigused;

Or. fr

Muudatusettepanek 3
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et VKEdel on 
rahvusvahelises kaubanduses ülioluline 
roll, kuna nad annavad hinnanguliselt 30 % 
ülejäänud maailma suunduvast ELi 
kaupade ekspordist1; tuletab meelde, et ELi 
kaubandus- ja konkurentsipoliitika peaks 
aitama luua VKE-sõbralikku 
kaubanduskeskkonda, et aidata VKEdel 
ületada suuremaid raskusi uutele turgudele 
sisenemisel ja võimaldada neil omal jõul 
konkureerida;

2. rõhutab, et VKEdel on 
rahvusvahelises kaubanduses ülioluline 
roll, kuna nad annavad hinnanguliselt 30 % 
ülejäänud maailma suunduvast ELi 
kaupade ekspordist1; tuletab meelde, et ELi 
kaubandus- ja konkurentsipoliitika peaks 
aitama luua VKE-sõbralikku 
kaubanduskeskkonda, et aidata VKEdel 
ületada suuremaid raskusi uutele turgudele 
sisenemisel ja võimaldada neil omal jõul 
konkureerida; kutsub komisjoni üles 
ajakohastama ELi VKE määratlust, 
lisades sellesse eelkõige kvalitatiivsed 
kriteeriumid, nagu omandi, juhtimise ja 
kontrolli vaheline seos;

_________________ _________________
1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size

Or. en
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Muudatusettepanek 4
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et VKEdel on 
rahvusvahelises kaubanduses ülioluline 
roll, kuna nad annavad hinnanguliselt 30 % 
ülejäänud maailma suunduvast ELi 
kaupade ekspordist1; tuletab meelde, et 
ELi kaubandus- ja konkurentsipoliitika 
peaks aitama luua VKE-sõbralikku 
kaubanduskeskkonda, et aidata VKEdel 
ületada suuremaid raskusi uutele 
turgudele sisenemisel ja võimaldada neil 
omal jõul konkureerida;

2. rõhutab, et VKEdel on 
rahvusvahelises kaubanduses ülioluline 
roll, kuna nad annavad hinnanguliselt 30 % 
ülejäänud maailma suunduvast ELi 
kaupade ekspordist1; on arvamusel, et ELi 
siseturg on VKEde jaoks konkurentsitult 
kõige olulisem turg ning et EL peab välja 
töötama keskkonnahoidliku 
tööstuspoliitika ja majanduse 
mitmekesistamise käsituse; on ühtlasi 
seisukohal, et rahvusvahelise kaubanduse 
poliitikat tuleb nende 
poliitikavaldkondadega ühtlustada ning 
toetada üleminekut, pakkudes VKEdele 
seejuures kaitset eelkõige selliste 
kaubanduspartnerite kontrollimatu 
konkurentsi eest, kes eiravad 
majanduslikke ja sotsiaalseid õigusi; 

_________________ _________________
1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size

Or. fr

Muudatusettepanek 5
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub komisjonil tagada, et ELi 
konkurentsipoliitika edendaks nii ELis kui 
ka kogu maailmas ausat konkurentsi ja 
vastastikkusi kaubandustingimusi ning 
samas aitaks kaasa ELi oma tööstuse 
tugevdamisele; nõuab seetõttu, et 

3. palub komisjonil tagada, et ELi 
konkurentsipoliitika edendaks nii ELis kui 
ka kogu maailmas ausat konkurentsi ja 
vastastikkuseid kaubandustingimusi ning 
samas aitaks veelgi suurendada ELi 
tööstuse jõupingutusi, et toetada 
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ebaausate kaubandustavade probleemile 
tuleb mõjusalt reageerida ning kasutada 
selleks täielikult ära kättesaadavad 
vahendid, töötada välja uusi tulemuslikke 
vahendeid ja võidelda välisriikide omandi 
ja subsiidiumide moonutava mõjuga 
siseturul, eelkõige siis, kui tegu on ELi 
poolse rahastamisega; väljendab sellega 
seoses heameelt, et komisjoni uus koosseis 
kavatseb tugevdada välismaiste 
otseinvesteeringute 
taustauuringumehhanismi, ning nõuab, et 
jätkataks arutelu ELi rahvusvaheliste 
hangete instrumendi üle;

innovatsiooni ja õiglast üleminekut 
kliimaneutraalsele ELi majandusele 
kooskõlas Pariisis võetud kohustuste ja 
eesmärkidega; kordab oma nõudmist 
komisjonile ja liikmesriikidele võtta vastu 
tugevdatud kaubanduspoliitilised 
kaitsemeetmed, et võidelda ebaausate 
kaubandustavade vastu ja pöörata 
seejuures erilist tähelepanu sotsiaalsele ja 
keskkonnaalasele dumpingule; nõuab 
seetõttu, et ebaausate kaubandustavade 
probleemile tuleb mõjusalt reageerida ning 
kasutada selleks täielikult ära 
kättesaadavad vahendid, töötada välja uusi 
tulemuslikke vahendeid ja võidelda 
välisriikide omandi ja subsiidiumide 
moonutava mõjuga siseturul, sealhulgas ka 
piiril kohaldatava kohandusmehhanismi 
kontekstis; väljendab sellega seoses 
heameelt, et komisjon kavatseb tugevdada 
välismaiste otseinvesteeringute 
taustauuringumehhanismi niipea, kui 
kehtivate õigusnormidega on kogutud 
piisavalt kogemusi; nõuab, et ELi 
rahvusvaheliste hangete instrument viidaks 
2020. aastaks lõpule; nõuab 
subsiidiumivastase instrumendi 
tugevdamist toetuste kontrollimehhanismi 
lisamise kaudu; rõhutab, et ELi 
konkurentsipoliitika peab olema 
kooskõlas kliimaneutraalsuse eesmärgi 
täitmisega ja sellele kaasa aitama, ning 
palub komisjonil keskkonnakaitsele ja 
energeetikale eraldatava riigiabi eeskirju 
reformides kõrvaldada poliitilised 
vastuolud, eelkõige seoses kliimamõjuga, 
et vältida ebaõiglaseid konkurentsieeliseid 
kolmandate riikide ettevõtete tegevusele;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub komisjonil tagada, et ELi 
konkurentsipoliitika edendaks nii ELis kui 
ka kogu maailmas ausat konkurentsi ja 
vastastikkusi kaubandustingimusi ning 
samas aitaks kaasa ELi oma tööstuse 
tugevdamisele; nõuab seetõttu, et 
ebaausate kaubandustavade probleemile 
tuleb mõjusalt reageerida ning kasutada 
selleks täielikult ära kättesaadavad 
vahendid, töötada välja uusi tulemuslikke 
vahendeid ja võidelda välisriikide omandi 
ja subsiidiumide moonutava mõjuga 
siseturul, eelkõige siis, kui tegu on ELi 
poolse rahastamisega; väljendab sellega 
seoses heameelt, et komisjoni uus koosseis 
kavatseb tugevdada välismaiste 
otseinvesteeringute 
taustauuringumehhanismi, ning nõuab, et 
jätkataks arutelu ELi rahvusvaheliste 
hangete instrumendi üle;

3. kordab, et ELi konkurentsipoliitika 
eesmärk on edendada ausat konkurentsi 
vabal ja dünaamilisel siseturul; märgib, et 
siseturul tegutseb üha rohkem 
välisosalejaid, ning rõhutab vajadust 
tagada, et ELi konkurentsieeskirju 
kohaldataks kõigi ELi siseturul 
tegutsevate osaliste suhtes; nõuab, et 
komisjon tagaks ELis võrdsed 
konkurentsivõimalused kooskõlastatuma, 
tulemuslikuma ja kaasavama 
lähenemisviisiga olemasolevatele 
vahenditele, samuti konkurentsi- ja 
hankepoliitika ning kaubandusvahendite 
kaudu; palub komisjonil kaaluda ka 
riigitoetuste ja valitsuse omandi lisamist 
ELi avalike hangete juhtimise 
kõrvalejätmis- ja/või lepingu sõlmimise 
kriteeriumide hulka ning ELi 
konkurentsipoliitika eksterritoriaalset 
kohaldamist, et võidelda välisriikide 
omandi ja subsiidiumide moonutava 
mõjuga siseturul; väljendab sellega seoses 
heameelt Madalmaade valitsuse hiljutise 
ettepaneku üle tugevdada võrdseid 
konkurentsivõimalusi siseturul; väljendab 
samuti heameelt, et komisjoni uus koosseis 
kavatseb tugevdada välismaiste 
otseinvesteeringute 
taustauuringumehhanismi, ning nõuab, et 
jätkataks arutelu ELi rahvusvaheliste 
hangete instrumendi üle;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Tiziana Beghin

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub komisjonil tagada, et ELi 
konkurentsipoliitika edendaks nii ELis kui 
ka kogu maailmas ausat konkurentsi ja 

3. palub komisjonil tagada, et ELi 
konkurentsipoliitika edendaks nii ELis kui 
ka kogu maailmas ausat konkurentsi ja 
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vastastikkusi kaubandustingimusi ning 
samas aitaks kaasa ELi oma tööstuse 
tugevdamisele; nõuab seetõttu, et ebaausate 
kaubandustavade probleemile tuleb 
mõjusalt reageerida ning kasutada selleks 
täielikult ära kättesaadavad vahendid, 
töötada välja uusi tulemuslikke vahendeid 
ja võidelda välisriikide omandi ja 
subsiidiumide moonutava mõjuga siseturul, 
eelkõige siis, kui tegu on ELi poolse 
rahastamisega; väljendab sellega seoses 
heameelt, et komisjoni uus koosseis 
kavatseb tugevdada välismaiste 
otseinvesteeringute 
taustauuringumehhanismi, ning nõuab, et 
jätkataks arutelu ELi rahvusvaheliste 
hangete instrumendi üle;

vastastikkusi kaubandustingimusi ning 
samas aitaks kaasa ELi oma tööstuse 
tugevdamisele; nõuab seetõttu, et ebaausate 
kaubandustavade probleemile tuleb 
mõjusalt reageerida ning kasutada selleks 
täielikult ära kättesaadavad vahendid, 
töötada välja uusi tulemuslikke poliitikaid 
ja vahendeid ning võidelda välisriikide 
omandi ja subsiidiumide moonutava 
mõjuga siseturul, eelkõige siis, kui tegu on 
ELi poolse rahastamisega ning teha seda 
uue õigusliku vahendiga, mis võimaldaks 
võtta asjakohaseid meetmeid, et tegeleda 
nendest toetustest kasu saavate ELi-
väliste ettevõtetega; väljendab sellega 
seoses heameelt, et komisjoni uus koosseis 
kavatseb tugevdada välismaiste 
otseinvesteeringute 
taustauuringumehhanismi, ning nõuab, et 
jätkataks arutelu ELi rahvusvaheliste 
hangete instrumendi üle;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub komisjonil tagada, et ELi 
konkurentsipoliitika edendaks nii ELis kui 
ka kogu maailmas ausat konkurentsi ja 
vastastikkusi kaubandustingimusi ning 
samas aitaks kaasa ELi oma tööstuse 
tugevdamisele; nõuab seetõttu, et ebaausate 
kaubandustavade probleemile tuleb 
mõjusalt reageerida ning kasutada selleks 
täielikult ära kättesaadavad vahendid, 
töötada välja uusi tulemuslikke vahendeid 
ja võidelda välisriikide omandi ja 
subsiidiumide moonutava mõjuga siseturul, 
eelkõige siis, kui tegu on ELi poolse 
rahastamisega; väljendab sellega seoses 
heameelt, et komisjoni uus koosseis 
kavatseb tugevdada välismaiste 

3. palub komisjonil tagada, et ELi 
konkurentsipoliitika edendaks nii ELis kui 
ka kogu maailmas ausat konkurentsi ja 
vastastikkusi kaubandustingimusi ning 
samas aitaks kaasa ELi oma tööstuse 
tugevdamisele; nõuab seetõttu, et ebaausate 
kaubandustavade probleemile tuleb 
mõjusalt reageerida ning kasutada selleks 
täielikult ära kättesaadavad vahendid, 
töötada välja uusi tulemuslikke vahendeid 
ja võidelda välisriikide omandi ja 
subsiidiumide moonutava mõjuga siseturul, 
eelkõige siis, kui tegu on ELi poolse 
rahastamisega; väljendab sellega seoses 
heameelt, et komisjoni uus koosseis 
kavatseb tugevdada välismaiste 
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otseinvesteeringute 
taustauuringumehhanismi, ning nõuab, et 
jätkataks arutelu ELi rahvusvaheliste 
hangete instrumendi üle;

otseinvesteeringute 
taustauuringumehhanismi;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. juhib tähelepanu vajadusele 
vähendada püsivaid asümmeetriaid 
rahvusvahelistel avalike hangete turgudel 
ning palub komisjonil toetada 
välisturgude avamist ELi ettevõtetele, eriti 
VKEdele; väljendab heameelt uute 
arutelude üle ELi rahvusvaheliste 
hangete instrumendi teemal ja palub see 
2020. aastaks vastu võtta, et tagada 
vastastikkus juhtudel, kui 
kaubanduspartnerid piiravad oma 
juurdepääsu oma hanketurule;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. palub lisaks, et komisjon tugevdaks 
veelgi ülemaailmset koostööd 
konkurentsiküsimustes või tagaks õiglased 
konkurentsitingimused kahepoolsete 
kaubanduslepingute kaudu ja 
rahvusvahelistel foorumitel; toetab 
täielikult komisjoni jõupingutusi seoses 
Maailma Kaubandusorganisatsioonis 

4. palub lisaks, et komisjon tugevdaks 
veelgi ülemaailmset koostööd 
konkurentsiküsimustes, et kahepoolsete 
kaubanduslepingute ja rahvusvaheliste 
foorumide (nagu OECD, UNCTAD, 
WTO, Maailmapank) kaudu tagada 
võrdsed tingimused rahvusvahelisel 
tasandil ning leppida kokku ühistes 
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(WTO) praegu käimas oleva reformiga, 
mille eesmärk on ajakohastada 
mitmepoolseid eeskirju, mis puudutavad 
subsiidiume ja valdkondlikke algatusi, et 
subsiidiume rahvusvahelisel tasandil 
asjakohaselt käsitleda;

normides ja menetlustes; palub komisjonil 
võtta aktiivselt osa rahvusvahelise 
konkurentsivõrgustiku tugevdamisest ja 
rõhutab, kui oluline on konkreetsete 
uuringute tulemuslikkuse suurendamisel 
tõhus koostöö kolmandate riikide 
konkurentsiasutustega; toetab täielikult 
komisjoni jõupingutusi seoses Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis (WTO) praegu 
käimas oleva reformiga, mille eesmärk on 
ajakohastada mitmepoolseid eeskirju, mis 
puudutavad subsiidiume ja valdkondlikke 
algatusi, et subsiidiume rahvusvahelisel 
tasandil asjakohaselt käsitleda, ning 
eelkõige just tööstussubsiidiume, riiklikke 
ettevõtteid ja sunniviisilist tehnosiiret, et 
heastada kolmandate riikide turule 
mittesobivad meetmed ja tavad;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. palub lisaks, et komisjon tugevdaks 
veelgi ülemaailmset koostööd 
konkurentsiküsimustes või tagaks õiglased 
konkurentsitingimused kahepoolsete 
kaubanduslepingute kaudu ja 
rahvusvahelistel foorumitel; toetab 
täielikult komisjoni jõupingutusi seoses 
Maailma Kaubandusorganisatsioonis 
(WTO) praegu käimas oleva reformiga, 
mille eesmärk on ajakohastada 
mitmepoolseid eeskirju, mis puudutavad 
subsiidiume ja valdkondlikke algatusi, et 
subsiidiume rahvusvahelisel tasandil 
asjakohaselt käsitleda;

4. palub lisaks, et komisjon tõhustaks 
veelgi ülemaailmset koostööd 
konkurentsiküsimustes, sealhulgas 
asjaomaseid dialooge USA, Jaapani ja 
teiste partneritega; palub, et komisjon 
tagaks, et õiglased konkurentsitingimused 
lisataks ka kahepoolsetesse 
kaubanduslepingutesse ja neid 
rakendataks rahvusvahelistel foorumitel; 
toetab täielikult komisjoni jõupingutusi 
seoses Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni (WTO) praegu 
käimas oleva reformiga, sealhulgas 
apellatsioonikogu reformiga, mille 
eesmärk on muuta subsiidiume 
puudutavad mitmepoolsed eeskirjad 
tulemuslikult siduvaks, tugevdades WTO 
subsiidiumidest teatamise nõudeid, viies 
jõud kooskõlla WTO subsiidiumivastastes 
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eeskirjades kasutatud „avaliku asutuse“ 
tõlgendusega ja laiendades WTO 
subsiidiumide kohaldamisala; järgida 
valdkondlikke algatusi, et subsiidiume 
rahvusvahelisel tasandil asjakohaselt 
käsitleda;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. palub lisaks, et komisjon tugevdaks 
veelgi ülemaailmset koostööd 
konkurentsiküsimustes või tagaks õiglased 
konkurentsitingimused kahepoolsete 
kaubanduslepingute kaudu ja 
rahvusvahelistel foorumitel; toetab 
täielikult komisjoni jõupingutusi seoses 
Maailma Kaubandusorganisatsioonis 
(WTO) praegu käimas oleva reformiga, 
mille eesmärk on ajakohastada 
mitmepoolseid eeskirju, mis puudutavad 
subsiidiume ja valdkondlikke algatusi, et 
subsiidiume rahvusvahelisel tasandil 
asjakohaselt käsitleda;

4. palub lisaks, et komisjon tugevdaks 
veelgi ülemaailmset koostööd 
konkurentsiküsimustes, võttes seejuures 
arvesse õiguste hierarhiat, või tagaks 
õiglased konkurentsitingimused 
kahepoolsete kaubanduslepingute kaudu ja 
rahvusvahelistel foorumitel, mis austavad 
sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid õigusi; 
kutsub komisjoni üles konsulteerima 
Euroopa Parlamendi ja riikide 
parlamentidega, milline oleks parim viis 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
(WTO) reformimiseks, et WTO kajastaks 
eurooplaste ühiskondlikke valikuid; 

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Enikő Győri

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. palub lisaks, et komisjon tugevdaks 
veelgi ülemaailmset koostööd 
konkurentsiküsimustes või tagaks õiglased 
konkurentsitingimused kahepoolsete 

4. palub lisaks, et komisjon tugevdaks 
veelgi ülemaailmset koostööd 
konkurentsiküsimustes ja tagaks õiglased 
konkurentsitingimused kahepoolsete 
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kaubanduslepingute kaudu ja 
rahvusvahelistel foorumitel; toetab 
täielikult komisjoni jõupingutusi seoses 
Maailma Kaubandusorganisatsioonis 
(WTO) praegu käimas oleva reformiga, 
mille eesmärk on ajakohastada 
mitmepoolseid eeskirju, mis puudutavad 
subsiidiume ja valdkondlikke algatusi, et 
subsiidiume rahvusvahelisel tasandil 
asjakohaselt käsitleda;

kaubanduslepingute kaudu ja 
rahvusvahelistel foorumitel; toetab 
täielikult komisjoni jõupingutusi seoses 
Maailma Kaubandusorganisatsioonis 
(WTO) praegu käimas oleva reformiga, 
mille eesmärk on ajakohastada 
mitmepoolseid eeskirju, mis puudutavad 
subsiidiume ja valdkondlikke algatusi, et 
subsiidiume rahvusvahelisel tasandil 
asjakohaselt käsitleda;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub, et komisjon töötaks osana 
ELi terviklikust ja ambitsioonikast 
kaubanduspoliitikast läbirääkimistel 
jätkuvalt selle nimel, et kõigisse 
tulevastesse kaubanduslepingutesse 
lisataks ambitsioonikad ja jõustatavad 
konkurentsi- ja riigiabi sätted;

5. palub, et komisjon töötaks osana 
ELi terviklikust ja ambitsioonikast 
kaubanduspoliitikast läbirääkimistel 
jätkuvalt selle nimel, et kõigisse 
tulevastesse kaubanduslepingutesse 
lisataks ambitsioonikad ja jõustatavad 
konkurentsi- ja riigiabi sätted; tuletab 
meelde, et konkurents peab käima 
käsikäes kestlikkusega, ning kutsub 
seetõttu komisjoni üles võrdselt 
tugevdama kaubanduse ja kestliku arengu 
peatükkide õiguslikku jõustatavust kõigis 
oma kaubandus- ja 
investeerimislepingutes ning tõhustama 
sotsiaalseid ja keskkonnastandardeid;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Geert Bourgeois

Arvamuse projekt
Punkt 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub, et komisjon töötaks osana 
ELi terviklikust ja ambitsioonikast 
kaubanduspoliitikast läbirääkimistel 
jätkuvalt selle nimel, et kõigisse 
tulevastesse kaubanduslepingutesse 
lisataks ambitsioonikad ja jõustatavad 
konkurentsi- ja riigiabi sätted;

5. palub, et komisjon töötaks osana 
ELi terviklikust ja ambitsioonikast 
kaubanduspoliitikast läbirääkimistel 
jätkuvalt selle nimel, et kõigisse 
tulevastesse kaubanduslepingutesse 
lisataks ambitsioonikad ja jõustatavad 
konkurentsi- ja riigiabi sätted; rõhutab 
konkreetset vajadust rahastada 
teadusuuringuid, mis on meie ettevõtete ja 
tööstusharude innovatsiooni ja arengu 
alus ning konkurentsivõime 
suurendamise põhielement;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub, et komisjon töötaks osana 
ELi terviklikust ja ambitsioonikast 
kaubanduspoliitikast läbirääkimistel 
jätkuvalt selle nimel, et kõigisse 
tulevastesse kaubanduslepingutesse 
lisataks ambitsioonikad ja jõustatavad 
konkurentsi- ja riigiabi sätted;

5. väljendab heameelt konkreetsete 
konkurentsi käsitlevate peatükkide 
olemasolu üle hiljuti sõlmitud 
kahepoolsetes kaubandus- ja 
investeerimislepingutes ja palub, et 
komisjon töötaks osana ELi terviklikust ja 
ambitsioonikast kaubanduspoliitikast 
läbirääkimistel jätkuvalt selle nimel, et 
kõigisse tulevastesse 
kaubanduslepingutesse lisataks 
ambitsioonikad ja jõustatavad konkurentsi- 
ja riigiabi sätted;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub, et komisjon töötaks osana 
ELi terviklikust ja ambitsioonikast 
kaubanduspoliitikast läbirääkimistel 
jätkuvalt selle nimel, et kõigisse 
tulevastesse kaubanduslepingutesse 
lisataks ambitsioonikad ja jõustatavad 
konkurentsi- ja riigiabi sätted;

5. palub, et komisjon töötaks osana 
kliimamuutuste, tööstuspoliitika, tööhõive, 
majanduse mitmekesistamise ja 
kultuurilise mitmekesisuse säilitamise 
eesmärkidega arvestavast ELi 
kaubanduspoliitikast läbirääkimistel 
jätkuvalt selle nimel, et kõigisse 
tulevastesse kaubanduslepingutesse 
lisataks ajakohased ja tõhusad 
konkurentsi- ja riigiabi sätted;

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub komisjonil tagada, et 
konkurentsieeskirjad oleksid kooskõlas 
kaasaegse majandusega ja teeniksid 
võimalikult hästi Euroopa tarbijaid, võttes 
täielikult arvesse majanduse 
digitaliseerimise mõju maailmaturgude 
toimimisele; väljendab sellega seoses 
heameelt, et WTOs on käimas 
mitmepoolsed läbirääkimised e-
kaubanduse üle, eesmärgiga tagada, et 
ettevõtted saavad kogu maailmas 
konkureerida võrdsetel tingimustel, mis 
põhinevad ülemaailmsetel 
kaubanduseeskirjadel.

6. palub komisjonil tagada, et 
konkurentsieeskirjad oleksid kooskõlas 
kiiresti muutuva üleilmse majandusega ja 
teeniksid võimalikult hästi Euroopa 
tarbijaid, võttes täielikult arvesse 
majanduse digitaliseerimise mõju 
maailmaturgude toimimisele; tunnistab, et 
veebiplatvormid on digitaalkaubanduse 
peamised võimaldajad, kuid rõhutab 
eelkõige, et digitaalmajanduse tekkimine 
on toonud kaasa turu ja võimu 
ülemäärase koondumise; rõhutab 
vajadust keskenduda sellistele 
põhiküsimustele nagu juurdepääs 
andmetele ja nende ülekantavus, 
platvormide roll ja kohalolek turgudel 
ning tehnoloogiline neutraalsus; 
väljendab sellega seoses heameelt, et 
WTOs on käimas mitmepoolsed 
läbirääkimised e-kaubanduse üle ja nõuab 
põhjalikke ja ambitsioonikaid eeskirju, et 
võidelda digitaalsete kaubandustõketega, 
tagada, et ettevõtted saavad kogu maailmas 
konkureerida võrdsetel tingimustel, ning 
suurendada tarbijate usaldust 
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internetikeskkonna vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Geert Bourgeois

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub komisjonil tagada, et 
konkurentsieeskirjad oleksid kooskõlas 
kaasaegse majandusega ja teeniksid 
võimalikult hästi Euroopa tarbijaid, võttes 
täielikult arvesse majanduse 
digitaliseerimise mõju maailmaturgude 
toimimisele; väljendab sellega seoses 
heameelt, et WTOs on käimas 
mitmepoolsed läbirääkimised e-
kaubanduse üle, eesmärgiga tagada, et 
ettevõtted saavad kogu maailmas 
konkureerida võrdsetel tingimustel, mis 
põhinevad ülemaailmsetel 
kaubanduseeskirjadel.

6. palub komisjonil tagada, et 
konkurentsieeskirjad oleksid kooskõlas 
kaasaegse majandusega ja teeniksid 
võimalikult hästi Euroopa tarbijaid, võttes 
täielikult arvesse majanduse 
digitaliseerimise mõju maailmaturgude 
toimimisele; väljendab sellega seoses 
heameelt, et WTOs on käimas 
mitmepoolsed läbirääkimised e-
kaubanduse üle, eesmärgiga tagada, et 
ettevõtted saavad kogu maailmas 
konkureerida võrdsetel tingimustel, mis 
põhinevad ülemaailmsetel 
kaubanduseeskirjadel. rõhutab, et EL 
peaks võtma nendes läbirääkimistes 
juhtrolli;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub komisjonil tagada, et 
konkurentsieeskirjad oleksid kooskõlas 
kaasaegse majandusega ja teeniksid 
võimalikult hästi Euroopa tarbijaid, võttes 
täielikult arvesse majanduse 
digitaliseerimise mõju maailmaturgude 
toimimisele; väljendab sellega seoses 

6. palub komisjonil tagada, et 
konkurentsieeskirjad teeniksid võimalikult 
hästi Euroopa tarbijaid ja töötajaid, võttes 
täielikult arvesse majanduse 
digitaliseerimise mõju maailmaturgude 
toimimisele; ja tugevdades ka 
tarbijakaitset üleilmsetel 
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heameelt, et WTOs on käimas 
mitmepoolsed läbirääkimised e-
kaubanduse üle, eesmärgiga tagada, et 
ettevõtted saavad kogu maailmas 
konkureerida võrdsetel tingimustel, mis 
põhinevad ülemaailmsetel 
kaubanduseeskirjadel.

internetiturgudel, kahjustamata seejuures 
Euroopa andmekaitsestandardeid;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub komisjonil tagada, et 
konkurentsieeskirjad oleksid kooskõlas 
kaasaegse majandusega ja teeniksid 
võimalikult hästi Euroopa tarbijaid, võttes 
täielikult arvesse majanduse 
digitaliseerimise mõju maailmaturgude 
toimimisele; väljendab sellega seoses 
heameelt, et WTOs on käimas 
mitmepoolsed läbirääkimised e-
kaubanduse üle, eesmärgiga tagada, et 
ettevõtted saavad kogu maailmas 
konkureerida võrdsetel tingimustel, mis 
põhinevad ülemaailmsetel 
kaubanduseeskirjadel.

6. palub komisjonil tagada, et 
konkurentsieeskirjad oleksid kooskõlas 
kaasaegse majandusega ja teeniksid 
võimalikult hästi Euroopa tarbijaid, võttes 
täielikult arvesse 
ettevaatuspõhimõtet ning digitaliseerimise 
sotsiaalset ja majanduslikku mõju, et 
digitaliseerimine ei kaotaks inimväärseid 
töökohti; on sellega seoses arvamusel, et 
komisjon peaks konsulteerima 
kodanikuühiskonna ja parlamentaarsete 
organitega, et käimasolevatel 
mitmepoolsetel e-kaubandust käsitlevatel 
WTO läbirääkimistel saaks tugineda 
sõltumatutele mõjuhinnangutele. 

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a. väljendab heameelt süveneva 
arutelu üle ELi konkurentsieeskirjade, 
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tööstuspoliitika ja rahvusvahelise 
kaubanduse vahelise seose üle; palub 
komisjonil uurida, kas on asjakohane 
moderniseerida või ajakohastada 
sihipäraste konkurentsieeskirjade 
tõlgendamist, takistamata konkurentsi 
asjaomastel Euroopa turgudel, et võtta 
paremini arvesse riigi tuge omavate või 
subsideeritud ettevõtete tekitatud 
moonutavat mõju, mis võib luua 
pikaajalisi turutingimusi, mis kahjustavad 
Euroopa tarbijaid ja ELi ettevõtete 
konkurentsivõimet;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a. kutsub komisjoni üles vaatama 
läbi Euroopa konkurentsipoliitikat, 
kohustades konkurentsiasutusi võtma 
ühinemiste õiguspärasuse hindamisel 
arvesse nii piirkondlikke kui ka 
rahvusvahelisi turge, et kaitsta Euroopa 
tööstusbaasi pikaajalist elujõulisust;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Inma Rodríguez-Piñero, Nicola Danti

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a. kutsub komisjoni üles 
nõuetekohaselt analüüsima ja uurima 
avalike hangete turge kolmandates 
riikides, kellega ta on pidanud või peab 
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läbirääkimisi vabakaubanduslepingu 
sõlmimiseks, et pidada läbirääkimisi 
Euroopa ettevõtetele parimate 
juurdepääsutingimuste üle;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Enikő Győri

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a. on seisukohal, et WTO 
käimasoleva reformi kontekstis võiks 
uurida ILO täpsete ja põhjendatud 
põhistandardite võimalikku lisamist WTO 
õigusesse, et aidata ka sel moel kaasa 
üleilmsete võrdsete tingimuste loomisele;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6b. kutsub komisjoni üles arendama 
üleilmse e-kaubanduse potentsiaali, et 
suurendada konkurentsi jaeturgudel, 
parandada tarbijate valikuvõimalusi ja 
mõjutada toodete turustamist; 
turujärelevalvega ja piiriülese 
kaubandusega tegelevate pädevate 
asutuste jõustamisvolitustega seotud 
probleemidele lisandub mõnikord 
ettevõtjate kooskõlastatud ja ühepoolne 
tegevus, mis võib nõuda 
konkurentsiõigusest kaugemale ulatuvaid 
regulatiivseid lahendusi, millega 
kaasnevad sektoripõhised, tarbijakaitsele 
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ja andmekaitsele suunatud 
lähenemisviisid;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6b. rõhutab, et kaubanduslepingute 
kestliku arengu sätete tulemuslik 
rakendamine on oluline selleks, et 
parimal moel järgida keskkonna- ja 
sotsiaalseid standardeid ja kaitsta ELi 
ettevõtjaid ebaausa konkurentsi eest seal, 
kus meie kaubanduspartnerid selliseid 
standardeid ei järgi; sellest lähtuvalt peab 
õigeks keskkonna- ja 
sotsiaalkriteeriumide võtmist subsiidiumi- 
ja dumpinguvastaste meetmete 
reformimise kavva;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Inma Rodríguez-Piñero, Nicola Danti

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6b. palub komisjonilt, et asjaomased 
peadirektoraadid – kaubanduse 
peadirektoraat ja konkurentsi 
peadirektoraat – tegutseksid 
kooskõlastatult tagamaks, et 
konkurentsieeskirjad ja nende 
rakendamine kindlustaksid Euroopa 
ettevõtetele ausa konkurentsi kolmandatel 
turgudel ja vastupidi;
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Or. en

Muudatusettepanek 29
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Punkt 6 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6c. palub komisjonil pöörata erilist 
tähelepanu ausa konkurentsi tagamiseks 
toimuva rahvusvahelise 
standardimistegevuse rollile; nõuab, et EL 
tugevdaks oma mitmepoolset 
lähenemisviisi standardite kehtestamisel, 
seda iseäranis ISO ja IEC kontekstis; 
hoiatab standardeid kehtestavate 
lähenemisviiside natsionaliseerimise eest, 
eelkõige seoses Hiina siiditee algatuse 
(„One Belt, One Road“) ning muude 
ühenduvust edendavate strateegiatega; 
palub komisjonil sellega seoses luua 
standardimispoliitika kõrgetasemelise 
koordinaatori ametikoht;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Arvamuse projekt
Punkt 6 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6c. rõhutab, kui oluline on 
konkurentsi suurendamiseks ja kaasava 
majanduskasvu edendamiseks lisada 
kaubanduslepingutesse soopõhine 
perspektiiv nii mitmepoolsel kui ka 
kahepoolsel tasandil, sealhulgas soolist 
aspekti käsitlevad peatükid, ning töötada 
välja sootundlikud meetmed (st lisada 
mõju eel- ja järelhindamisse ELi 
kaubanduspoliitika ja -lepingute sooline 
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mõju);

Or. en


