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Muudatusettepanek 1
Constance Le Grip

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toetab „Ühtse turu akti“ ettepanekut ELi
ja selle peamiste kaubanduspartnerite 
õigusnormide ühtlustamise ning 
rahvusvaheliste standardite väljatöötamise 
kohta; rõhutab eriti, et 
vabakaubanduslepinguga seotud 
läbirääkimistel peaksid tähelepanu 
keskpunktis olema teemad nagu 
standardimine, vastastikune tunnustamine, 
teenused ja riigihanked;

1. toetab „Ühtse turu akti“ ettepanekut ELi 
ja selle peamiste kaubanduspartnerite 
õigusnormide ühtlustamise ning 
rahvusvaheliste standardite väljatöötamise 
kohta; rõhutab eriti, et 
vabakaubanduslepinguga seotud 
läbirääkimistel tuleb tähelepanu 
keskpunkti seada sellised teemad nagu 
sanitaar-, sotsiaal- ja tarbijakaitse-, 
keskkonnakaitse- ja loomakaitsenormid, 
standardimine, vastastikune tunnustamine, 
teenused ja juurdepääs riigihangetele;

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toetab „Ühtse turu akti“ ettepanekut ELi 
ja selle peamiste kaubanduspartnerite 
õigusnormide ühtlustamise ning 
rahvusvaheliste standardite väljatöötamise 
kohta; rõhutab eriti, et 
vabakaubanduslepinguga seotud 
läbirääkimistel peaksid tähelepanu 
keskpunktis olema teemad nagu 
standardimine, vastastikune tunnustamine, 
teenused ja riigihanked;

1. toetab „Ühtse turu akti“ ettepanekut ELi 
ja selle peamiste kaubanduspartnerite 
õigusnormide ühtlustamise ning 
rahvusvaheliste standardite väljatöötamise 
kohta eesmärgiga tagada kõrgetasemeline 
sotsiaal-, keskkonna-, õiglase kaubanduse 
ja tarbijakaitse; rõhutab eriti, et 
vabakaubanduslepinguga seotud 
läbirääkimistel peaksid tähelepanu 
keskpunktis olema sellised teemad nagu 
standardimine, vastastikune tunnustamine 
ja riigihanked;
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Or. en

Muudatusettepanek 3
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toetab „Ühtse turu akti“ ettepanekut ELi 
ja selle peamiste kaubanduspartnerite 
õigusnormide ühtlustamise ning 
rahvusvaheliste standardite väljatöötamise 
kohta; rõhutab eriti, et 
vabakaubanduslepinguga seotud 
läbirääkimistel peaksid tähelepanu 
keskpunktis olema teemad nagu 
standardimine, vastastikune tunnustamine, 
teenused ja riigihanked;

1. toetab „Ühtse turu akti“ ettepanekut ELi 
ja selle peamiste kaubanduspartnerite 
õigusnormide ühtlustamise ning 
rahvusvaheliste standardite väljatöötamise 
kohta; rõhutab eriti, et 
vabakaubanduslepinguga seotud 
läbirääkimistel peaksid tähelepanu 
keskpunktis olema sellised teemad nagu 
standardimine, vastastikune tunnustamine,
litsentsid, teenused ja riigihanked;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Constance Le Grip

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab taas vajadust sõlmida 
Euroopa Liidu ja tema 
kaubanduspartnerite vahel 
kaubanduslepingud, mis on 
tasakaalustatud, järgivad vastastikkuse 
põhimõtet ja on vastastikku kasulikud;

Or. fr



AM\861430ET.doc 5/16 PE460.946v01-00

ET

Muudatusettepanek 5
Constance Le Grip

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. toetab komisjoni kavatsust 
vabakaubanduslepingute sõlmimiseks 
peetavate läbirääkimiste käigus hoolikalt 
analüüsida nende lepingute mõju 
siseturule ja teistele ELi sisestele 
tegevuspoliitikatele; nõuab selliste 
mõjuhinnangute edastamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule, et nad 
saaksid nendega tutvuda enne lepingute 
sõlmimist;

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, kuivõrd tähtis on kaotada 
siseturul veel säilinud kaubandustõkked 
ja õhutab neid jätkuvalt kõrvaldama;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Rafał Trzaskowski

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab väga heade suhete tähtsust 
Ameerika Ühendriikidega; kiidab heaks 

2. rõhutab väga heade suhete tähtsust 
Ameerika Ühendriikidega; kiidab heaks 



PE460.946v01-00 6/16 AM\861430ET.doc

ET

komisjoni strateegia taaskäivitada 
transatlantilise majandusnõukogu töö, 
keskendudes tulevikutehnoloogiate 
arengule ja standardite väljatöötamisele 
sellistes võtmetähtsusega valdkondades 
nagu vähese CO2-heitega tehnoloogiad;

komisjoni strateegia taaskäivitada Atlandi-
ülese majandusnõukogu töö, keskendudes 
tulevikutehnoloogiate arengule ja 
standardite väljatöötamisele sellistes 
võtmetähtsusega valdkondades nagu 
vähese CO2-heitega tehnoloogiad, samuti 
kiidab heaks seadusandlike ja 
reguleerimisküsimuste kasvava 
tähtsustamise õigusloojate Atlandi-ülese 
dialoogi raames;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab väga heade suhete tähtsust 
Ameerika Ühendriikidega; kiidab heaks 
komisjoni strateegia taaskäivitada 
transatlantilise majandusnõukogu töö, 
keskendudes tulevikutehnoloogiate 
arengule ja standardite väljatöötamisele 
sellistes võtmetähtsusega valdkondades 
nagu vähese CO2-heitega tehnoloogiad;

2. rõhutab väga heade suhete tähtsust 
Ameerika Ühendriikidega; kiidab heaks 
komisjoni strateegia taaskäivitada Atlandi-
ülese majandusnõukogu töö, keskendudes 
tulevikutehnoloogiate arengule ja 
standardite väljatöötamisele sellistes 
võtmetähtsusega valdkondades nagu 
energiatõhusad tehnoloogiad;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab väga heade suhete tähtsust 
Ameerika Ühendriikidega; kiidab heaks 
komisjoni strateegia taaskäivitada 
transatlantilise majandusnõukogu töö, 

2. rõhutab väga heade suhete tähtsust 
Ameerika Ühendriikidega; kiidab heaks 
komisjoni strateegia taaskäivitada Atlandi-
ülese majandusnõukogu töö, keskendudes 
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keskendudes tulevikutehnoloogiate 
arengule ja standardite väljatöötamisele 
sellistes võtmetähtsusega valdkondades 
nagu vähese CO2-heitega tehnoloogiad;

tulevikutehnoloogiate arengule ja 
standardite väljatöötamisele sellistes 
võtmetähtsusega valdkondades nagu 
vähese CO2-heitega tehnoloogiad; on 
rahul ELi ja USA lennundusturgude 
jätkuva avamisega, kuid kahetseb, et 
USAs ei toimu sisulist edasiminekut 
iganenud regulatiivsete takistuste 
kõrvaldamisel välisinvesteeringutelt, kuna 
see tooks märkimisväärset majanduslikku 
kasu ja looks töökohti nii tarbijatele kui 
ka kaubavedajatele;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Constance Le Grip

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub komisjoni ja nõukogu üles 
edendama rahvusvahelist standardimist ja 
kõrvaldama kaubandust pidurdavad 
mittetariifsed tõkked ning jätkama 
koostööd peamiste kaubanduspartneritega, 
eriti Hiinaga tarbekaupade ohutuse 
küsimuses ja Jaapaniga, pöörates erilist 
tähelepanu mittetariifsete tõkete 
kõrvaldamisele;

3. kutsub komisjoni ja nõukogu üles 
edendama rahvusvahelist standardimist ja 
kõrvaldama kaubandust pidurdavad 
mittetariifsed tõkked ning jätkama 
koostööd peamiste kaubanduspartneritega, 
eriti Hiinaga tarbekaupade ohutuse ja 
intellektuaalomandi õiguste küsimuses, 
samuti Jaapaniga, pöörates erilist 
tähelepanu mittetariifsete tõkete 
kõrvaldamisele;

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Lõige 3 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub komisjoni ja nõukogu üles 
edendama rahvusvahelist standardimist ja 
kõrvaldama kaubandust pidurdavad 
mittetariifsed tõkked ning jätkama 
koostööd peamiste kaubanduspartneritega, 
eriti Hiinaga tarbekaupade ohutuse 
küsimuses ja Jaapaniga, pöörates erilist 
tähelepanu mittetariifsete tõkete 
kõrvaldamisele;

3. kutsub komisjoni ja nõukogu üles 
edendama rahvusvahelist standardimist ja 
kõrvaldama kaubandust pidurdavad 
mittetariifsed ja tehnilised tõkked ning 
jätkama koostööd peamiste 
kaubanduspartneritega, eriti Hiinaga 
tarbekaupade ohutuse küsimuses ja 
Jaapaniga, pöörates erilist tähelepanu 
mittetariifsete tõkete kõrvaldamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub komisjoni ja nõukogu üles 
edendama rahvusvahelist standardimist ja 
kõrvaldama kaubandust pidurdavad 
mittetariifsed tõkked ning jätkama 
koostööd peamiste kaubanduspartneritega, 
eriti Hiinaga tarbekaupade ohutuse 
küsimuses ja Jaapaniga, pöörates erilist 
tähelepanu mittetariifsete tõkete 
kõrvaldamisele;

3. kutsub komisjoni ja nõukogu üles 
edendama rahvusvahelist standardimist ja 
kõrvaldama kaubandust pidurdavad 
põhjendamatud mittetariifsed tõkked ning 
jätkama koostööd peamiste 
kaubanduspartneritega, eriti Hiinaga 
tarbekaupade ohutuse küsimuses ja 
Jaapaniga, pöörates erilist tähelepanu 
põhjendamatute mittetariifsete tõkete 
kõrvaldamisele; peab põhjendamatuks 
kõiki piiranguid, mis tulenevad kahe- ja 
mitmepoolsete kaubanduseeskirjade 
ebajärjekindlast rakendamisest; peab see-
eest põhjendatuks piiranguid, mis 
tulenevad ametivõimude muudest kui 
kaubandusega seotud õigustatud 
seadusandlikest ja haldusmeetmetest, mis 
tahtmatult mõjutavad kaubandust ja mille 
kõrvaldamise üle tuleb avalikult nõu 
pidada ja arutleda;

Or. en
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Muudatusettepanek 13
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub komisjoni ja nõukogu üles 
edendama rahvusvahelist standardimist ja 
kõrvaldama kaubandust pidurdavad 
mittetariifsed tõkked ning jätkama 
koostööd peamiste kaubanduspartneritega, 
eriti Hiinaga tarbekaupade ohutuse 
küsimuses ja Jaapaniga, pöörates erilist 
tähelepanu mittetariifsete tõkete 
kõrvaldamisele;

3. kutsub komisjoni ja nõukogu üles 
edendama rahvusvahelist standardimist ja 
kõrvaldama kaubandust pidurdavad 
mittetariifsed tõkked ning jätkama 
koostööd peamiste kaubanduspartneritega, 
eriti Hiinaga tarbekaupade ohutuse, 
sanitaarnormide ja tootmistingimuste
küsimuses, eriti seoses naiste ja laste 
ekspluateerimisega, samuti Jaapaniga, 
pöörates erilist tähelepanu mittetariifsete 
tõkete kõrvaldamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Arvamuse projekt
Lõige 3 – lõik 1 (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

arvab, et kaubanduspoliitika on üks 
peamisi vahendeid, mille abil EL saab 
toetada hiljutisi arenguid reformide ja 
demokratiseerimise suunas Põhja-
Aafrikas ja Vahemere piirkonnas, ning on 
sellega seoses seisukohal, et EL peaks 
oma turgu veelgi rohkem avama, 
alustades Egiptusest ja Tuneesiast;

Or. en
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Muudatusettepanek 15
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Arvamuse projekt
Lõige 3 – lõik 2 (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

on seisukohal, et samal ajal peaks EL 
kaaluma dialoogi alustamist, et õhutada 
neid riike tugevdama omavahelisi 
piirkondlikke kaubandussuhteid, nii et 
lõppeesmärk oleks rajada piirkonna 
riikide vaheline tolliliit;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Anna Maria Corazza Bildt

Arvamuse projekt
Lõige 3 – lõik 3 (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

kutsub nõukogu üles võtma viivitamata 
vastu Euroopa ja Vahemere piirkonda 
hõlmavate päritolueeskirjade 
konventsiooni, millele peaks kiiresti 
järgnema komisjoni ettepanek 
päritolueeskirjade uuendamiseks viisil, 
mis hõlbustab piirkonnas kaubavahetust 
ja majandusintegratsiooni;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Constance Le Grip

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. tuletab meelde, et Euroopa turu 
avamine ei tohi kahjustada 
tarbijaohutust; rõhutab tolli- ja 
turujärelevalveasutuste vahelise koostöö 
tähtsust välispiiril, et teostada piisavat 
kontrolli liidu territooriumile sisenevate 
toodete üle, ja soovib komisjoni vastava 
rolli tugevdamist; on rahul Euroopa 
Parlamendi, komisjoni ja USA 
Tarbekaupade Ohutuse Komisjoni 
(Consumer Product Safety Commission) 
suurepärase koostööga tooteohutuse 
valdkonnas; on rahul siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni areneva koostööga 
antud valdkonnas selliste riikidega nagu 
India ja Hiina; arvab, et sellist koostööd 
tuleks tugevdada ja laiendada 
kaubanduslepingute sõlmimise raames ka 
teistele partneritele;

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Constance Le Grip

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et riigihanked moodustavad 
tähtsa ja kasvava osa maailma 
sisemajanduse koguproduktist ning 
pakuvad innovaatilistele ettevõtjatele uusi 
seni kasutamata kasvuvõimalusi; peab 
kahetsusväärseks, et ELi peamiste 
kaubanduspartnerite riigihangete turud ei 
ole piisavalt avatud, ning kutsub komisjoni 
üles suurendama ELi ettevõtjate 
juurdepääsu riigihangete turgudele;

5. märgib, et riigihanked moodustavad 
tähtsa ja kasvava osa maailma 
sisemajanduse koguproduktist ning 
pakuvad innovaatilistele ettevõtjatele uusi 
seni kasutamata kasvuvõimalusi; peab 
kahetsusväärseks, et ELi peamiste 
kaubanduspartnerite riigihangete turud on 
eriti suletud, ning kutsub komisjoni üles 
nõudma meie kaubanduspartneritelt oma 
riigihangete turgude sümmeetrilist 
avamist ELi ettevõtjatele;

Or. fr
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Muudatusettepanek 19
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et riigihanked moodustavad 
tähtsa ja kasvava osa maailma 
sisemajanduse koguproduktist ning 
pakuvad innovaatilistele ettevõtjatele uusi 
seni kasutamata kasvuvõimalusi; peab 
kahetsusväärseks, et ELi peamiste 
kaubanduspartnerite riigihangete turud ei 
ole piisavalt avatud, ning kutsub 
komisjoni üles suurendama ELi 
ettevõtjate juurdepääsu riigihangete 
turgudele;

5. märgib, et riigihanked moodustavad 
tähtsa ja kasvava osa maailma 
sisemajanduse koguproduktist ning 
pakuvad innovaatilistele ettevõtjatele uusi 
seni kasutamata kasvuvõimalusi; nõuab 
tungivalt, et komisjon esitaks riigihangete 
avatuse taset puudutavad andmed ning 
tagaks teiste tööstusriikide ja suurte 
kiiresti areneva majandusega riikide 
suhtes vastastikkuse põhimõtte järgimise;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et innovatsioon ja 
konkurentsieelise äratundmine on ELi 
jaoks ülitähtsad praeguse 
maailmamajanduse taustal, kus 
konkurentsivõime põhineb sageli madalatel 
tööjõukuludel, ning nõuab seega
komisjonilt tungivalt kõrgtehnoloogia, 
keskkonnahoidliku tehnoloogia, kaupade ja 
teenuste arendamist toetava algatuse
esitamist.

6. on seisukohal, et innovatsioon ja 
konkurentsieelise äratundmine on ELi 
jaoks ülitähtsad praeguse 
maailmamajanduse taustal, kus 
konkurentsivõime põhineb sageli madalatel 
tööjõukuludel; rõhutab vajadust muuta 
ELi kaubanduspoliitika tõeliseks 
säästevarengu edendamise vahendiks ning 
nõuab seetõttu komisjonilt tungivalt 
kõrgtehnoloogia, keskkonnahoidliku 
tehnoloogia, kaupade ja teenuste 
arendamist toetavate algatuste esitamist ja 
neis valdkondades enamate ja paremate 
töökohtade loomist.
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Or. en

Muudatusettepanek 21
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et innovatsioon ja 
konkurentsieelise äratundmine on ELi 
jaoks ülitähtsad praeguse 
maailmamajanduse taustal, kus 
konkurentsivõime põhineb sageli madalatel 
tööjõukuludel, ning nõuab seega 
komisjonilt tungivalt kõrgtehnoloogia, 
keskkonnahoidliku tehnoloogia, kaupade ja 
teenuste arendamist toetava algatuse
esitamist.

6. on seisukohal, et innovatsioon ja 
konkurentsieelise äratundmine on ELi 
jaoks ülitähtsad praeguse 
maailmamajanduse taustal, kus 
konkurentsivõime põhineb sageli madalatel 
tööjõukuludel, ning nõuab seega 
komisjonilt tungivalt teadus- ja 
arendustegevusse tehtavaid 
investeeringuid ning kõrgtehnoloogia, 
keskkonnahoidliku tehnoloogia, kaupade ja 
teenuste arendamist toetava algatuse
esitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Constance Le Grip

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. tuletab meelde välismaiste 
otseinvesteeringute tähtsust Euroopa 
majanduse jaoks; peab siiski soovitavaks 
kaaluda, kas Euroopa tasandil oleks 
võimalik ja vajalik hinnata selliste 
investeeringute mõju ühtsele turule, et 
vajaduse korral tõkestada nende 
kahjulikku mõju Euroopa oskusteabele ja 
uuendustegevusele.

Or. fr
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Muudatusettepanek 23
Catherine Stihler

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
võtma piisavalt arvesse innovatsiooni 
tähtsust tugeva ja jätkusuutliku 
majanduskasvu jaoks ning selleks tagama 
innovatsiooni nõuetekohase rahastamise, 
sh ELi projektivõlakirjade loomise ja 
õigusraamistiku loomisega, mis 
võimaldaks riskikapitalifondidel kogu 
ELis vabalt investeerida;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. kutsub põllumajandustoodete vaba ja 
õiglase kaubavahetuse teel laiendama ja 
arendama kaupade ja tehnoloogia 
vastastikust vahetamist ELi ning 
arengumaade ja vähimarenenud maade 
vahel; rõhutab selliste osapoolte vaheliste 
kaubandussuhete kasulikkust asjaomaste 
maade tarbijate jaoks.

Or. en
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Muudatusettepanek 25
Catherine Stihler

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. rõhutab, kui tähtis on tagada tulevase
jätkusuutliku majanduse puhul tööstuse 
konkurentsivõime ning arvab, et 
kaubanduspoliitika abil tuleks jätkuvalt 
toetada keskkonnahoidliku 
majanduskasvu ja kliimamuutusega 
seotud eesmärke, eelkõige süsinikuheite 
vähendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Catherine Stihler

Arvamuse projekt
Lõige 6 c (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 c. on seisukohal, et rahvastiku 
vananemise tingimustes on vanemaealised 
töötajad kaubavahetuses suur varandus, 
neid tuleks õhutada ja stimuleerida edasi 
töötama ning tuleks kõrvaldada kõik seda 
segavad tõkked;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Catherine Stihler

Arvamuse projekt
Lõige 6 d (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 d. kutsub komisjoni ja nõukogu üles 
edendama nii ELis kui ka väljaspool 
säästevarengut ja rahvusvahelisi 
töönorme.

Or. en


