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Muudatusettepanek 1
Richard Howitt

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kutsub Euroopa Liitu üles toetama 
reguleeritud ja õiglase kaubanduse 
põhimõtteid, mõistes hukka 
protektsionismi ja iga katse kahjustada 
selliste arenguriikide suhtelisi seaduslikke 
eeliseid, kus ei rikuta inim- ega 
ametiühinguõigusi, kuid rakendades samas 
WTO üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe 
(GATT) artikli 24 teistsugust tõlgendust, et 
võimaldada haavatavatele tootmis- ja 
muudele sektoritele kaubanduslepingute 
raames erandeid, kui see on põhjendatud;

1. kutsub Euroopa Liitu üles toetama 
reguleeritud ja õiglase kaubanduse 
põhimõtteid, mis on iseloomustanud ELi 
riikide ja edukate arengumaade, 
sealhulgas Aasia „tiigrite“ arengut, 
mõistes hukka protektsionismi ja iga katse 
kahjustada selliste arenguriikide suhtelisi 
seaduslikke eeliseid, kus ei rikuta inim- ega 
ametiühinguõigusi, kuid rakendades samas 
WTO üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe 
(GATT) artikli 24 praegusest erinevat
tõlgendust, et võimaldada haavatavatele 
tootmis- ja muudele sektoritele 
kaubanduslepingute raames erandeid, kui 
see on põhjendatud;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Martin Kastler

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kutsub Euroopa Liitu üles toetama 
reguleeritud ja õiglase kaubanduse 
põhimõtteid, mõistes hukka 
protektsionismi ja iga katse kahjustada 
selliste arenguriikide suhtelisi seaduslikke 
eeliseid, kus ei rikuta inim- ega 
ametiühinguõigusi, kuid rakendades 
samas WTO üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli 24 
teistsugust tõlgendust, et võimaldada
haavatavatele tootmis- ja muudele 

1. kutsub Euroopa Liitu üles toetama 
reguleeritud ja õiglase kaubanduse 
põhimõtteid, mõistes hukka 
protektsionismi ja iga katse kahjustada 
selliste arenguriikide suhtelisi seaduslikke 
eeliseid, kus ei rikuta inim- ega 
ametiühinguõigusi; lisaks tuleks luua 
võimalus kehtestada haavatavatele 
tootmis- ja muudele sektoritele 
kaubanduslepingute raames erandeid, kui 
see on põhjendatud; 
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sektoritele kaubanduslepingute raames 
erandeid, kui see on põhjendatud;

Or. de

Muudatusettepanek 3
Joe Higgins

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kutsub Euroopa Liitu üles toetama 
reguleeritud ja õiglase kaubanduse 
põhimõtteid, mõistes hukka 
protektsionismi ja iga katse kahjustada 
selliste arenguriikide suhtelisi seaduslikke 
eeliseid, kus ei rikuta inim- ega 
ametiühinguõigusi, kuid rakendades samas 
WTO üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe 
(GATT) artikli 24 teistsugust tõlgendust, et 
võimaldada haavatavatele tootmis- ja 
muudele sektoritele kaubanduslepingute 
raames erandeid, kui see on põhjendatud;

1. kutsub Euroopa Liitu üles toetama 
reguleeritud ja õiglase kaubanduse 
põhimõtteid, mõistes hukka 
protektsionismi, mis teenib Euroopa 
suurettevõtete huve, ja iga katse 
kahjustada selliste arenguriikide suhtelisi 
seaduslikke eeliseid, kus ei rikuta inim- ega 
ametiühinguõigusi, kuid rakendades samas 
WTO üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe 
(GATT) artikli 24 teistsugust tõlgendust, et 
võimaldada haavatavatele tootmis- ja 
muudele sektoritele kaubanduslepingute 
raames erandeid, kui see on põhjendatud;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kutsub Euroopa Liitu üles toetama 
reguleeritud ja õiglase kaubanduse 
põhimõtteid, mõistes hukka 
protektsionismi ja iga katse kahjustada 
selliste arenguriikide suhtelisi seaduslikke 
eeliseid, kus ei rikuta inim- ega 
ametiühinguõigusi, kuid rakendades 

1. kutsub Euroopa Liitu üles toetama 
reguleeritud ja õiglase kaubanduse 
põhimõtteid, mõistes hukka 
protektsionismi ja iga katse kahjustada 
selliste arenguriikide suhtelisi seaduslikke 
eeliseid, kus ei rikuta inim- ega tööõigusi, 
kuid rakendades samas WTO üldise tolli-
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samas WTO üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli 24 
teistsugust tõlgendust, et võimaldada 
haavatavatele tootmis- ja muudele 
sektoritele kaubanduslepingute raames 
erandeid, kui see on põhjendatud;

ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli 24 
teistsugust tõlgendust, et võimaldada 
haavatavatele tootmis- ja muudele 
sektoritele kaubanduslepingute raames 
erandeid, kui see on põhjendatud;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Martin Kastler

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kinnitab, et kõikides 
kaubanduslepingutes peab olema nõue, et 
kõik osalised oleksid ratifitseerinud ja 
tulemuslikult rakendanud Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni töö põhimõtete ja -
õiguste deklaratsiooni aluskonventsioone,
ning et säästvat arengut käsitleval 
peatükil on samasugune siduv jõud nagu 
turule pääsemise sätetel ja see allub 
samasugusele vaidluste lahendamise 
mehhanismile;

2. kinnitab, et kõikides 
kaubanduslepingutes tuleb pöörata 
tähelepanu sellele, et kõik osalised oleksid 
ratifitseerinud ja tulemuslikult rakendanud 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni töö 
põhimõtete ja -õiguste deklaratsiooni 
aluskonventsioone;

Or. de

Muudatusettepanek 6
Evelyn Regner

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kinnitab, et kõikides 
kaubanduslepingutes peab olema nõue, et 
kõik osalised oleksid ratifitseerinud ja 
tulemuslikult rakendanud Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni töö põhimõtete ja -

2. kinnitab, et kõikides 
kaubanduslepingutes peab olema nõue, et 
kõik osalised oleksid ratifitseerinud, 
rakendanud ja tulemuslikult kohaldanud 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni töö 



PE439.178v01-00 6/21 AM\805685ET.doc

ET

õiguste deklaratsiooni aluskonventsioone, 
ning et säästvat arengut käsitleval peatükil 
on samasugune siduv jõud nagu turule 
pääsemise sätetel ja see allub samasugusele 
vaidluste lahendamise mehhanismile;

põhimõtete ja -õiguste deklaratsiooni 
aluskonventsioone, ning et säästvat arengut 
käsitleval peatükil on samasugune siduv 
jõud nagu turule pääsemise sätetel ja see 
allub samasugusele vaidluste lahendamise 
mehhanismile;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Joe Higgins

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kinnitab, et kõikides 
kaubanduslepingutes peab olema nõue, et 
kõik osalised oleksid ratifitseerinud ja 
tulemuslikult rakendanud Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni töö põhimõtete ja -
õiguste deklaratsiooni aluskonventsioone, 
ning et säästvat arengut käsitleval peatükil 
on samasugune siduv jõud nagu turule 
pääsemise sätetel ja see allub samasugusele 
vaidluste lahendamise mehhanismile;

2. kinnitab, et kõikides 
kaubanduslepingutes peab olema nõue, et 
kõik osalised oleksid ratifitseerinud ja 
tulemuslikult rakendanud vähemalt
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni töö 
põhimõtete ja -õiguste deklaratsiooni 
aluskonventsioone, ning et säästvat arengut 
käsitleval peatükil on samasugune siduv 
jõud nagu turule pääsemise sätetel ja see 
allub samasugusele vaidluste lahendamise 
mehhanismile;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Richard Howitt

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et tehes tõhusat koostööd 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja 
teiste lepinguorganisatsioonidega, peaks 
komisjon jätkuvalt täitma ka oma kohustust 
hinnata kaubandusläbirääkimiste mõju 

3. rõhutab, et tehes tõhusat koostööd 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja 
teiste lepinguorganisatsioonidega, peaks 
komisjon jätkuvalt täitma ka oma kohustust 
hinnata kaubandusläbirääkimiste mõju 
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sotsiaalsetele, keskkonnaalastele ja 
inimõigustele ning konsulteerida kogu 
kaubanduslepingute alaste läbirääkimiste ja 
lepingute rakendamise protsessi jooksul 
läbipaistval viisil ametiühingute ja 
valitsusväliste keskkonna- ning 
sotsiaalorganisatsioonidega, tagades neile 
selgesõnalise õiguse rikkumistest teatada;

sotsiaalsetele, keskkonnaalastele ja 
inimõigustele ning konsulteerida kogu 
kaubanduslepingute alaste läbirääkimiste ja 
lepingute rakendamise protsessi kõigi 
etappide jooksul läbipaistval viisil 
ametiühingute kui tunnustatud 
sotsiaalpartnerite ning ELi ja kolmandate 
riikide valitsusväliste keskkonna- ning 
sotsiaalorganisatsioonidega, tagades neile 
selgesõnalise õiguse rikkumistest teatada, 
et komisjon saaks need ise läbi vaadata ja 
neile reageerida;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Sylvana Rapti

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et tehes tõhusat koostööd 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja 
teiste lepinguorganisatsioonidega, peaks 
komisjon jätkuvalt täitma ka oma kohustust 
hinnata kaubandusläbirääkimiste mõju 
sotsiaalsetele, keskkonnaalastele ja 
inimõigustele ning konsulteerida kogu 
kaubanduslepingute alaste läbirääkimiste ja 
lepingute rakendamise protsessi jooksul 
läbipaistval viisil ametiühingute ja 
valitsusväliste keskkonna- ning 
sotsiaalorganisatsioonidega, tagades neile 
selgesõnalise õiguse rikkumistest teatada;

3. rõhutab, et tehes tõhusat koostööd 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja 
teiste lepinguorganisatsioonidega, peaks 
komisjon jätkuvalt täitma ka oma kohustust 
hinnata kaubandusläbirääkimiste mõju 
sotsiaalsetele, keskkonnaalastele ja 
inimõigustele, pöörates erilist tähelepanu 
kõigile rahuldava töö edendamisele, ning 
konsulteerida kogu kaubanduslepingute 
alaste läbirääkimiste ja lepingute 
rakendamise protsessi jooksul läbipaistval 
viisil ametiühingute ja valitsusväliste 
keskkonna- ning 
sotsiaalorganisatsioonidega, tagades neile 
selgesõnalise õiguse rikkumistest teatada;

Or. el



PE439.178v01-00 8/21 AM\805685ET.doc

ET

Muudatusettepanek 10
Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et tehes tõhusat koostööd 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja 
teiste lepinguorganisatsioonidega, peaks 
komisjon jätkuvalt täitma ka oma kohustust 
hinnata kaubandusläbirääkimiste mõju 
sotsiaalsetele, keskkonnaalastele ja 
inimõigustele ning konsulteerida kogu 
kaubanduslepingute alaste läbirääkimiste ja 
lepingute rakendamise protsessi jooksul 
läbipaistval viisil ametiühingute ja 
valitsusväliste keskkonna- ning 
sotsiaalorganisatsioonidega, tagades neile 
selgesõnalise õiguse rikkumistest teatada;

3. rõhutab, et tehes tõhusat koostööd 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja 
teiste lepinguorganisatsioonidega, peaks 
komisjon jätkuvalt täitma ka oma kohustust 
hinnata kaubandusläbirääkimiste mõju 
sotsiaalsetele, keskkonnaalastele ja 
inimõigustele ning konsulteerida kogu 
kaubanduslepingute alaste läbirääkimiste ja 
lepingute rakendamise protsessi jooksul 
läbipaistval viisil sidusrühmadega, tagades 
neile selgesõnalise õiguse rikkumistest 
teatada;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et tehes tõhusat koostööd 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja 
teiste lepinguorganisatsioonidega, peaks 
komisjon jätkuvalt täitma ka oma kohustust 
hinnata kaubandusläbirääkimiste mõju 
sotsiaalsetele, keskkonnaalastele ja 
inimõigustele ning konsulteerida kogu 
kaubanduslepingute alaste läbirääkimiste ja 
lepingute rakendamise protsessi jooksul 
läbipaistval viisil ametiühingute ja 
valitsusväliste keskkonna- ning 
sotsiaalorganisatsioonidega, tagades neile 
selgesõnalise õiguse rikkumistest teatada;

3. rõhutab, et tehes tõhusat koostööd 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja 
teiste lepinguorganisatsioonidega, peaks 
komisjon jätkuvalt täitma ka oma kohustust 
hinnata kaubandusläbirääkimiste mõju 
sotsiaalsetele, keskkonnaalastele ja 
inimõigustele ning konsulteerida kogu 
kaubanduslepingute alaste läbirääkimiste ja 
lepingute rakendamise protsessi jooksul 
läbipaistval viisil ametiühingute ja 
valitsusväliste keskkonna- ning 
sotsiaalorganisatsioonidega, tagades neile 
selgesõnalise õiguse probleemidest ja 
vastuväidetest teatada;
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Or. en

Muudatusettepanek 12
Richard Howitt

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab, et tulevaste 
kaubanduslepingutega ja üldise soodustuste 
süsteemi (GSP+) määruse läbivaatamisega 
kõrvaldataks puudused järjepidevuse, 
läbipaistvuse ja õiglases menetluse osas, 
rakendades partnerriikide suhtes selgeid 
töö- ja keskkonnaalaste ning inimõiguste 
järgimise kriteeriume;

4. nõuab, et tulevaste 
kaubanduslepingutega ja üldise soodustuste 
süsteemi (GSP+) määruse läbivaatamisega 
kõrvaldataks olemasolevad puudused 
järjepidevuse, läbipaistvuse ja õiglases 
menetluse osas, rakendades partnerriikide 
suhtes selgeid töö- ja keskkonnaalaste ning 
inimõiguste järgimise kriteeriume ja 
baasandmeid, sealhulgas vajaduse korral 
konkreetsed soovitused olukorra 
parandamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Richard Howitt

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. väljendab heameelt jätkusuutlikkuse 
mõju hindamiste kasutamise üle, kuid 
mõistab hukka suutmatuse tegutseda 
täielikult vastavalt nende tulemustele, 
näiteks Lääne-Aafrika või Colombia puhul; 
rõhutab ELi mõjuvõimu konkreetsete 
edusammude saavutamiseks töö- ja 
inimõiguste valdkonnas enne 
kaubanduslepingute sõlmimist ja samuti 
nende rakendamise jooksul;

5. väljendab heameelt jätkusuutlikkuse 
mõju hindamiste kasutamise üle, kuid 
mõistab hukka suutmatuse tegutseda 
täielikult vastavalt nende tulemustele, 
näiteks Lääne-Aafrika, Vahemere riikide 
ja Colombia puhul; nõuab suurema rõhu 
asetamist ELi mõjuvõimule konkreetsete 
edusammude saavutamiseks töö- ja 
inimõiguste valdkonnas enne 
kaubanduslepingute sõlmimist ja samuti 
nende järgneva rakendamise jooksul;
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Or. en

Muudatusettepanek 14
Joe Higgins

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. väljendab heameelt jätkusuutlikkuse 
mõju hindamiste kasutamise üle, kuid 
mõistab hukka suutmatuse tegutseda 
täielikult vastavalt nende tulemustele, 
näiteks Lääne-Aafrika või Colombia puhul; 
rõhutab ELi mõjuvõimu konkreetsete 
edusammude saavutamiseks töö- ja 
inimõiguste valdkonnas enne 
kaubanduslepingute sõlmimist ja samuti 
nende rakendamise jooksul;

5. väljendab heameelt jätkusuutlikkuse 
mõju hindamiste kasutamise üle, kuid 
mõistab hukka suutmatuse tegutseda 
täielikult vastavalt nende tulemustele, 
näiteks Lääne-Aafrika puhul; Colombia 
puhul, kellega EL ei peaks sõlmima 
kaubanduslepingut, arvestades riigis 
toimunud inimõiguste rikkumisi, 
sealhulgas paljude ametiühinguaktivistide 
karistamatut tapmist, rõhutab ELi 
mõjuvõimu konkreetsete edusammude 
saavutamiseks töö- ja inimõiguste 
valdkonnas enne kaubanduslepingute 
sõlmimist ja samuti nende rakendamise 
jooksul;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Martin Kastler

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. väljendab heameelt jätkusuutlikkuse 
mõju hindamiste kasutamise üle, kuid 
mõistab hukka suutmatuse tegutseda 
täielikult vastavalt nende tulemustele, 
näiteks Lääne-Aafrika või Colombia 
puhul; rõhutab ELi mõjuvõimu 

5. väljendab heameelt jätkusuutlikkuse 
mõju hindamiste kasutamise üle; rõhutab 
ELi mõjuvõimu konkreetsete edusammude 
saavutamiseks töö- ja inimõiguste 
valdkonnas enne kaubanduslepingute 
sõlmimist ja samuti nende rakendamise 
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konkreetsete edusammude saavutamiseks 
töö- ja inimõiguste valdkonnas enne 
kaubanduslepingute sõlmimist ja samuti 
nende rakendamise jooksul;

jooksul;

Or. de

Muudatusettepanek 16
Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. väljendab heameelt jätkusuutlikkuse 
mõju hindamiste kasutamise üle, kuid 
mõistab hukka suutmatuse tegutseda 
täielikult vastavalt nende tulemustele, 
näiteks Lääne-Aafrika või Colombia 
puhul; rõhutab ELi mõjuvõimu 
konkreetsete edusammude saavutamiseks 
töö- ja inimõiguste valdkonnas enne 
kaubanduslepingute sõlmimist ja samuti 
nende rakendamise jooksul;

5. väljendab heameelt jätkusuutlikkuse 
mõju hindamiste kasutamise üle; rõhutab 
ELi mõjuvõimu konkreetsete edusammude 
saavutamiseks töö- ja inimõiguste 
valdkonnas enne kaubanduslepingute 
sõlmimist ja samuti nende rakendamise 
jooksul;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. väljendab heameelt jätkusuutlikkuse 
mõju hindamiste kasutamise üle, kuid 
mõistab hukka suutmatuse tegutseda 
täielikult vastavalt nende tulemustele, 
näiteks Lääne-Aafrika või Colombia 
puhul; rõhutab ELi mõjuvõimu 
konkreetsete edusammude saavutamiseks 
töö- ja inimõiguste valdkonnas enne 

5. väljendab heameelt jätkusuutlikkuse 
mõju hindamiste kasutamise üle, kuid 
mõistab hukka suutmatuse tegutseda 
täielikult vastavalt nende tulemustele, 
näiteks Lääne-Aafrika puhul; Colombia ja 
üldisemalt Ladina-Ameerika piirkonna 
puhul rõhutab ELi mõjuvõimu 
konkreetsete edusammude saavutamiseks 
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kaubanduslepingute sõlmimist ja samuti 
nende rakendamise jooksul;

inimõiguste, töönormide, säästva arengu 
ja hea valitsemistava valdkonnas enne 
kaubanduslepingute sõlmimist ja samuti 
nende rakendamise jooksul;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Richard Howitt

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tunnistab, et praeguste ja tulevaste 
kaubanduslepingute üle peetakse 
läbirääkimisi majanduslanguse tingimustes, 
et ettevõtete ümberpaiknemine põhjustab 
laialdast töökohtade kaotamist ning et ELi 
kaubanduspoliitika kaudu peaks püüdma 
ennetada ELi turuosa ja iga konkreetse 
sektori tööhõive taseme ülemäärast või 
liiga kiiret vähenemist; nõuab 
kaubanduslepingute sõlmimist 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi tegevusulatuse raames, et anda 
restruktureerimiseks piisavat abi;

6. tunnistab, et praeguste ja tulevaste 
kaubanduslepingute üle peetakse 
läbirääkimisi majanduslanguse tingimustes, 
mis suurendab OECD riikides töötute
arvu kahe aastaga hinnanguliselt kaheksa 
miljoni võrra, et ettevõtete 
ümberpaiknemine põhjustab laialdast 
töökohtade kaotamist, näiteks Iirimaal ja 
Portugalis (iga neljas), Taanis (iga kuues) 
ning Eestis ja Sloveenias (iga seitsmes), 
ning et ELi kaubanduspoliitika kaudu 
peaks püüdma ennetada ELi turuosa ja iga 
konkreetse sektori tööhõive taseme 
ülemäärast või liiga kiiret vähenemist; 
nõuab kaubanduslepingute sõlmimist 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi tegevusulatuse raames, et anda 
sellest tulenevaks restruktureerimiseks 
piisaval tasemel abi;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Joe Higgins

Arvamuse projekt
Lõige 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tunnistab, et praeguste ja tulevaste 
kaubanduslepingute üle peetakse 
läbirääkimisi majanduslanguse tingimustes, 
et ettevõtete ümberpaiknemine põhjustab 
laialdast töökohtade kaotamist ning et ELi 
kaubanduspoliitika kaudu peaks püüdma 
ennetada ELi turuosa ja iga konkreetse 
sektori tööhõive taseme ülemäärast või 
liiga kiiret vähenemist; nõuab 
kaubanduslepingute sõlmimist
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi tegevusulatuse raames, et anda 
restruktureerimiseks piisavat abi;

6. tunnistab, et praeguste ja tulevaste 
kaubanduslepingute üle peetakse 
läbirääkimisi majanduslanguse tingimustes, 
et rahvusvaheliste ettevõtete 
ümberpaiknemine suurema kasumi 
saamise eesmärgil põhjustab laialdast 
töökohtade kaotamist, et ELi poliitika on 
soodustanud töötajate palkade vähenemist 
ja töötingimuste halvenemist, nagu on 
näidanud Euroopa Kohtu hiljutised 
otsused Rootsi, Saksamaa ja Luksemburgi 
kohta, ning et ELi Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fond on täiesti 
ebasobiv vastus; kutsub üles riigistama 
suurettevõtted, kes ähvardavad olulisel 
määral töökohtade kaotamisega, võttes 
samal ajal meetmeid koostöö säilitamiseks 
ja abi andmiseks arengumaadele;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Martin Kastler

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tunnistab, et praeguste ja tulevaste 
kaubanduslepingute üle peetakse 
läbirääkimisi majanduslanguse tingimustes, 
et ettevõtete ümberpaiknemine põhjustab 
laialdast töökohtade kaotamist ning et ELi 
kaubanduspoliitika kaudu peaks püüdma 
ennetada ELi turuosa ja iga konkreetse 
sektori tööhõive taseme ülemäärast või 
liiga kiiret vähenemist; nõuab 
kaubanduslepingute sõlmimist 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi tegevusulatuse raames, et anda 
restruktureerimiseks piisavat abi;

6. tunnistab, et praeguste ja tulevaste 
kaubanduslepingute üle peetakse 
läbirääkimisi majanduslanguse tingimustes, 
et ettevõtete ümberpaiknemine võib 
põhjustada töökohtade kaotamise riski
ning et ELi kaubanduspoliitika kaudu 
peaks püüdma ennetada ELi turuosa ja iga 
konkreetse sektori tööhõive taseme 
ülemäärast või liiga kiiret vähenemist; 
nõuab kaubanduslepingute sõlmimist 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi tegevusulatuse raames, et anda 
restruktureerimiseks piisavat abi;
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Or. de

Muudatusettepanek 21
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tunnistab, et praeguste ja tulevaste 
kaubanduslepingute üle peetakse 
läbirääkimisi majanduslanguse tingimustes, 
et ettevõtete ümberpaiknemine põhjustab 
laialdast töökohtade kaotamist ning et ELi 
kaubanduspoliitika kaudu peaks püüdma 
ennetada ELi turuosa ja iga konkreetse 
sektori tööhõive taseme ülemäärast või 
liiga kiiret vähenemist; nõuab 
kaubanduslepingute sõlmimist 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi tegevusulatuse raames, et anda 
restruktureerimiseks piisavat abi;

6. tunnistab, et praeguste ja tulevaste 
kaubanduslepingute üle peetakse 
läbirääkimisi majanduslanguse tingimustes, 
et ettevõtete ümberpaiknemine põhjustab 
laialdast töökohtade kaotamist ning et ELi 
kaubanduspoliitika kaudu peaks püüdma 
ennetada ELi turuosa ja iga konkreetse 
sektori tööhõive taseme 
ebaproportsionaalset või liiga kiiret 
vähenemist ning tagama ELi 
eksportijatele parema turulepääsu; nõuab 
kaubanduslepingute sõlmimist 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi tegevusulatuse raames, et anda 
restruktureerimiseks piisavat abi;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Richard Howitt

Arvamuse projekt
Lõige 7
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. palub ELi kaubandusläbirääkimiste 
raames edendada investorite ja ettevõtjate 
kohustusi ja õigusi vastavalt 
Heiligendammi protsessis kavandatule ning 
nõuda kaubanduslepingutes seda, et 
järgitaks OECD suuniseid 
rahvusvahelistele ettevõtetele, 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
kolmepoolset põhimõtete deklaratsiooni 
rahvusvaheliste ettevõtete ja 
sotsiaalpoliitika kohta, ÜRO algatust 
Global Compact ning ÜRO ettevõtluse ja 
inimõiguste eriesindaja soovitusi;

7. palub ELi kaubandusläbirääkimiste 
raames edendada investorite ja ettevõtjate 
kohustusi ja õigusi vastavalt Saksamaa 
varasema eesistumise ajal ILO, OECD ja 
ÜROga algatatud Heiligendammi 
protsessis kavandatule ning seada kõigis
kaubanduslepingutes eesmärgiks selle, et 
järgitaks OECD suuniseid 
rahvusvahelistele ettevõtetele, 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
kolmepoolset põhimõtete deklaratsiooni 
rahvusvaheliste ettevõtete ja 
sotsiaalpoliitika kohta, ÜRO algatust 
Global Compact ning ÜRO ettevõtluse ja 
inimõiguste eriesindaja soovitusi;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Evelyn Regner

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. palub ELi kaubandusläbirääkimiste 
raames edendada investorite ja ettevõtjate 
kohustusi ja õigusi vastavalt 
Heiligendammi protsessis kavandatule 
ning nõuda kaubanduslepingutes seda, et 
järgitaks OECD suuniseid 
rahvusvahelistele ettevõtetele, 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
kolmepoolset põhimõtete deklaratsiooni 
rahvusvaheliste ettevõtete ja 
sotsiaalpoliitika kohta, ÜRO algatust 
Global Compact ning ÜRO ettevõtluse ja 
inimõiguste eriesindaja soovitusi;

7. palub ELi kaubandusläbirääkimiste 
raames edendada investorite ja ettevõtjate 
kohustusi ja õigusi vastavalt 
Heiligendammi protsessis kavandatule; 
säästva arengu peatükk peab, järgides 
kõiki Lissaboni lepingu vastavatel sätetel 
põhinevaid vastutustundliku 
investeerimise uusi reegleid, sisaldama 
kõiki väliskaubanduslepingutes sätestatud 
investeerimisreegleid; on seisukohal, et 
kaubanduslepingutes tuleb nõuda seda, et 
järgitaks OECD suuniseid 
rahvusvahelistele ettevõtetele, 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
kolmepoolset põhimõtete deklaratsiooni 
rahvusvaheliste ettevõtete ja 
sotsiaalpoliitika kohta, ÜRO algatust 
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Global Compact ning ÜRO ettevõtluse ja 
inimõiguste eriesindaja soovitusi;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Martin Kastler

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. palub ELi kaubandusläbirääkimiste 
raames edendada investorite ja ettevõtjate 
kohustusi ja õigusi vastavalt 
Heiligendammi protsessis kavandatule ning 
nõuda kaubanduslepingutes seda, et
järgitaks OECD suuniseid 
rahvusvahelistele ettevõtetele, 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
kolmepoolset põhimõtete deklaratsiooni 
rahvusvaheliste ettevõtete ja 
sotsiaalpoliitika kohta, ÜRO algatust 
Global Compact ning ÜRO ettevõtluse ja 
inimõiguste eriesindaja soovitusi;

7. palub ELi kaubandusläbirääkimiste 
raames edendada investorite ja ettevõtjate 
kohustusi ja õigusi vastavalt 
Heiligendammi protsessis kavandatule ning 
seda, et kaubanduslepingutes võetaks 
nõuetekohaselt arvesse OECD suuniseid 
rahvusvahelistele ettevõtetele, 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
kolmepoolset põhimõtete deklaratsiooni 
rahvusvaheliste ettevõtete ja 
sotsiaalpoliitika kohta, ÜRO algatust 
Global Compact ning ÜRO ettevõtluse ja 
inimõiguste eriesindaja soovitusi;

Or. de

Muudatusettepanek 25
Richard Howitt

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. nõuab, et sotsiaalseid probleeme 
puudutavate kaebuste kohta tehtaks 
sõltumatuid ekspertotsuseid, nende suhtes 
võetaks järelmeetmeid ja teostataks 
kontrolli;

8. nõuab, et sotsiaalseid probleeme 
puudutavate kaebuste kohta tehtaks 
tõeliselt sõltumatuid ekspertotsuseid; 
nende soovitused peavad olema osa 
kindlaksmääratud protsessist, mis 
võimaldab tõstatatud probleemide 
asjakohaselt ja kiiret lahendamist, mille 
puhul ekspertide nõuanded ei piirdu 
ainult aruannete ja soovitustega, vaid 
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nende suhtes kehtestatakse pidevad 
järelmeetmed ja kontroll, eelkõige selleks, 
et säilitada surve valitsustele, kes lubavad 
oma territooriumil töötajate õiguste 
rikkumist;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Joe Higgins

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. nõuab, et sotsiaalseid probleeme 
puudutavate kaebuste kohta tehtaks 
sõltumatuid ekspertotsuseid, nende suhtes 
võetaks järelmeetmeid ja teostataks 
kontrolli;

8. nõuab, et sotsiaalseid probleeme 
puudutavate kaebuste kohta tehtaks 
avalikke sõltumatuid ekspertotsuseid, 
nende suhtes võetaks järelmeetmeid ja 
teostataks kontrolli, mis kaasaks töötajate 
esindajate ja ühenduse organisatsioone;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Evelyn Regner

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. nõuab, et sotsiaalseid probleeme 
puudutavate kaebuste kohta tehtaks 
sõltumatuid ekspertotsuseid, nende suhtes 
võetaks järelmeetmeid ja teostataks 
kontrolli;

8. nõuab, et sotsiaalseid probleeme 
puudutavate kaebuste kohta tehtaks 
sõltumatuid ekspertotsuseid, nende suhtes 
võetaks järelmeetmeid ja teostataks 
kontrolli; vähemalt üks asjaomane ekspert 
peaks esindama Rahvusvahelist 
Tööorganisatsiooni;

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Martin Kastler

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. nõuab, et sotsiaalseid probleeme 
puudutavate kaebuste kohta tehtaks 
sõltumatuid ekspertotsuseid, nende suhtes 
võetaks järelmeetmeid ja teostataks
kontrolli;

8. nõuab, et sotsiaalseid probleeme 
puudutavate kaebuste suhtes võtaks 
eksperdid järelmeetmeid ja teostaks
kontrolli;

Or. de

Muudatusettepanek 29
Martin Kastler

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. rõhutab, et tööjõu ajutist liikumist 
puudutava IV režiimi lisamine 
kaubanduslepingutesse tuleks seada 
sõltuvusse riiklike töönormide ja 
kollektiivlepingute järgimisest 
partnerriikides;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 30
Richard Howitt

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. rõhutab, et tööjõu ajutist liikumist 9. rõhutab, et tööjõu ajutist liikumist 
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puudutava IV režiimi lisamine 
kaubanduslepingutesse tuleks seada 
sõltuvusse riiklike töönormide ja 
kollektiivlepingute järgimisest 
partnerriikides;

puudutava IV režiimi lisamine 
kaubanduslepingutesse tuleks seada 
sõltuvusse põhiliste töönormide, riiklike 
töönormide ja kollektiivlepingute 
järgimisest partnerriikides;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Evelyn Regner

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. rõhutab, et tööjõu ajutist liikumist 
puudutava IV režiimi lisamine 
kaubanduslepingutesse tuleks seada 
sõltuvusse riiklike töönormide ja 
kollektiivlepingute järgimisest 
partnerriikides;

9. rõhutab, et tööjõu ajutist liikumist 
puudutava IV režiimi lisamine 
kaubanduslepingutesse tuleks seada 
sõltuvusse riiklike töönormide, sealhulgas 
nõuded välisriigis viibimise aja, 
miinimumpalga ja kollektiivsete 
palgakokkulepete kohta, ja 
kollektiivlepingute järgimisest 
partnerriikides;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Martin Kastler

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. nõuab, et EL toetaks WTO 
kaubanduspoliitika kontrollimehhanismi 
laiendamist, et see hõlmaks säästva 
arengu, sealhulgas põhiliste töönormide 
aspekte, mis on seotud kaubandusega, 
ning subsiidiumi määratluse muutmist 
WTO subsiidiumide ja 
tasakaalustusmeetmete lepingus, et 

välja jäetud
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tagada põhiliste töönormide täitmine ja 
inimõiguste austamine eksportkauba 
tootmise eritsoonides.

Or. de

Muudatusettepanek 33
Richard Howitt

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. nõuab, et EL toetaks WTO 
kaubanduspoliitika kontrollimehhanismi 
laiendamist, et see hõlmaks säästva arengu, 
sealhulgas põhiliste töönormide aspekte, 
mis on seotud kaubandusega, ning 
subsiidiumi määratluse muutmist WTO 
subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete 
lepingus, et tagada põhiliste töönormide 
täitmine ja inimõiguste austamine 
eksportkauba tootmise eritsoonides.

10. nõuab, et EL toetaks WTO 
kaubanduspoliitika kontrollimehhanismi 
laiendamist, et see hõlmaks säästva arengu, 
sealhulgas põhiliste töönormide täitmise
aspekte, mis on seotud kaubandusega, ning 
subsiidiumi määratluse muutmist WTO 
subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete 
lepingus, et tagada põhiliste töönormide 
täitmine ja inimõiguste austamine 
eksportkauba tootmise eritsoonides, ning 
ELi Genfi delegatsioonilt mitteametliku 
tööküsimusi käsitleva tugirühma 
taaselustamist ja alalhoidmist, mis loodi 
töönormide edendamiseks WTOs.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Thomas Mann

Arvamuse projekt
Lõige 10 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. nõuab, et kõigis tulevastes 
kaubanduslepingutes sätestataks laste töö 
kasutamise keelustamine, eriti looduslike 
kivimite kaevandamise ja töötlemise 
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valdkonnas, ning nõuab ühtse Euroopa 
sertifitseerimissüsteemi kehtestamist, mis 
tagaks looduslike kivimite ja looduslikest 
kivimitest valmistatud toodete kogu 
väärtusahela ulatuses tootmise, mille 
puhul tõendatakse, et ei kasutata laste 
tööd Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
konventsiooni nr 182 tähenduses.

Or. de


