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Muudatusettepanek 1
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. palub komisjonil ja nõukogul jätkata 
välisturgudele pääsu Euroopa strateegia 
rakendamist, et kõrvaldada kaubanduse 
mittetariifsed tõkked;

1. palub komisjonil ja nõukogul jätkata 
välisturgudele pääsu Euroopa strateegia 
rakendamist, et kõrvaldada kaubanduse 
mittetariifsed tõkked; kutsub komisjoni 
üles säilitama kindlat seisukohta Euroopa 
huvide kaitsmisel ebaausa kaubanduse 
vastu mitme- ja kahepoolsete 
kaubanduslepingute kohaldamisel ning 
kõikide kaubandustõkete kõrvaldamisel, 
mis põhjendatud juhtudel sisaldab ka 
soodustuste peatamist või teisi kohustusi, 
nagu on määratletud Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni vaidluste 
lahendamist reguleerivate eeskirjade ja 
protseduuride käsitusleppes;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Phil Prendergast

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. palub komisjonil ja nõukogul jätkata 
välisturgudele pääsu Euroopa strateegia 
rakendamist, et kõrvaldada kaubanduse 
mittetariifsed tõkked;

1. palub komisjonil ja nõukogul jätkata 
välisturgudele pääsu Euroopa strateegia 
rakendamist, et kõrvaldada kaubanduse 
mittetariifsed tõkked ja suurendada kõigi 
ettevõtjate õiguskindlust;

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. palub komisjonil ja nõukogul jätkata 
välisturgudele pääsu Euroopa strateegia 
rakendamist, et kõrvaldada kaubanduse 
mittetariifsed tõkked;

1. palub komisjonil ja nõukogul jätkata 
välisturgudele pääsu Euroopa strateegia 
rakendamist, et kõrvaldada kaubanduse 
põhjendamatud mittetariifsed tõkked;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. palub komisjonil ja nõukogul jätkata 
välisturgudele pääsu Euroopa strateegia 
rakendamist, et kõrvaldada kaubanduse 
mittetariifsed tõkked;

1. palub komisjonil ja nõukogul jätkata 
välisturgudele pääsu Euroopa strateegia 
rakendamist, et kõrvaldada kaubanduse 
mittetariifsed tõkked ja õiguslikud 
piirangud, eesmärgiga lihtsustada 
teenuste ja investeeringute turulepääsu, 
avada riigihankemenetlused, parandada 
intellektuaalomandi õiguste kaitset ja 
nende kasutamist ning kõrvaldada 
põhjendamatud takistused säästval 
varustamisel toorainega; 

Or. lt

Muudatusettepanek 5
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. kutsub komisjoni üles tegema 
koostööd suuremate kolmandate riikide 
eksporditurgude tolli- ja vastutavate 
asutustega, et vähendada liiga rangete või 
mittevajalike kontrollimeetmete 
rakendamist ELis valmistatud või 
kokkupandud toodete osas, kuna see 
kujutab endast mittetariifset ja varjatud 
kaubandustõket, nii nagu ka USAs nõutav 
kaubakonteinerite 100-protsendiline 
skaneerimine;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. peab põhjendamatuks kõiki 
piiranguid, mis on põhjustatud kahe- ja 
mitmepoolsete kaubanduseeskirjade 
ebajärjekindlast rakendamisest; peab 
seevastu põhjendatuks kõiki tõkkeid, mis 
tulenevad riigiasutuste seadusjärgsest, 
kaubandusega otseselt mitteseotud 
seadusandlikust ja haldustegevusest, mis 
kaudselt mõjutab ka kaubandust, 
kusjuures nende tõkete eemaldamise üle 
tuleb avalikult nõu pidada ja arutleda;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Constance Le Grip, Phil Prendergast

Arvamuse projekt
Lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab ühtse turu aktis sisalduvat 
ettepanekut edendada õigusnormide 
lähendamist ning rahvusvaheliste 
standardite laialdasemat kasutuselevõttu; 
soovib, et teatavate partneritega selles 
valdkonnas algatatud reguleerimisalased 
struktureeritud dialoogid annaksid 
konkreetseid tulemusi vastastikuse 
tunnustamise, eeskirjade ja standardite 
väljatöötamise ning nende ühtlustamise 
küsimuses;

2. toetab ühtse turu aktis sisalduvat 
ettepanekut edendada õigusnormide 
lähendamist ning rahvusvaheliste 
standardite laialdasemat kasutuselevõttu 
eriti valdkondades, nagu tarbija- ja 
keskkonnakaitse, tervis ja töönormid ning 
loomade heaolu; soovib, et teatavate 
partneritega selles valdkonnas algatatud 
reguleerimisalased struktureeritud 
dialoogid, näiteks nagu atlandiülese 
majandusnõukogu dialoog USAga, 
kõrgetasemeline majandus- ja 
kaubandusdialoog Hiinaga või 
kõrgetasemeline töörühm Jaapaniga,
annaksid konkreetseid tulemusi 
vastastikuse tunnustamise, eeskirjade ja 
standardite väljatöötamise ning nende 
ühtlustamise küsimuses ja et sellised 
dialoogid viidaks sisse ka teiste 
kaubanduspartneritega;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab ühtse turu aktis sisalduvat 
ettepanekut edendada õigusnormide 
lähendamist ning rahvusvaheliste 
standardite laialdasemat kasutuselevõttu; 
soovib, et teatavate partneritega selles 
valdkonnas algatatud reguleerimisalased 
struktureeritud dialoogid annaksid 
konkreetseid tulemusi vastastikuse 
tunnustamise, eeskirjade ja standardite
väljatöötamise ning nende ühtlustamise 
küsimuses;

2. toetab ühtse turu aktis sisalduvat 
ettepanekut edendada õigusnormide 
lähendamist ning ELi ja rahvusvaheliste 
standardite laialdasemat kasutuselevõttu, 
eelkõige selleks, et hoida ära sotsiaalset ja 
keskkonnaalast dumpingut; soovib, et 
teatavate partneritega selles valdkonnas 
algatatud reguleerimisalased 
struktureeritud dialoogid annaksid 
konkreetseid tulemusi vastastikuse 
tunnustamise, eeskirjade ja standardite 
väljatöötamise ning nende ühtlustamise 
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küsimuses;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab ühtse turu aktis sisalduvat 
ettepanekut edendada õigusnormide 
lähendamist ning rahvusvaheliste 
standardite laialdasemat kasutuselevõttu; 
soovib, et teatavate partneritega selles 
valdkonnas algatatud reguleerimisalased 
struktureeritud dialoogid annaksid 
konkreetseid tulemusi vastastikuse 
tunnustamise, eeskirjade ja standardite 
väljatöötamise ning nende ühtlustamise 
küsimuses;

2. toetab ühtse turu aktis sisalduvat 
ettepanekut edendada õigusnormide 
lähendamist ning rahvusvaheliste 
standardite laialdasemat kasutuselevõttu; 
soovib, et teatavate partneritega selles 
valdkonnas algatatud reguleerimisalased 
struktureeritud dialoogid annaksid 
konkreetseid tulemusi vastastikuse 
tunnustamise, eeskirjade ja standardite 
väljatöötamise ning nende ühtlustamise 
küsimuses; rõhutab, et nimetatud 
reguleerimisalastes struktureeritud 
dialoogides tuleb täiel määral austada 
normide vastuvõtmise demokraatlikku 
protsessi nii ELis kui ka tema 
partnerriikides;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Morten Løkkegaard

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab ühtse turu aktis sisalduvat 
ettepanekut edendada õigusnormide 
lähendamist ning rahvusvaheliste 
standardite laialdasemat kasutuselevõttu; 
soovib, et teatavate partneritega selles 

2. toetab ühtse turu aktis sisalduvat 
ettepanekut edendada õigusnormide 
lähendamist ning rahvusvaheliste 
standardite laialdasemat kasutuselevõttu, et 
piirata tehnilisi kaubandustõkkeid 
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valdkonnas algatatud reguleerimisalased 
struktureeritud dialoogid annaksid 
konkreetseid tulemusi vastastikuse 
tunnustamise, eeskirjade ja standardite 
väljatöötamise ning nende ühtlustamise 
küsimuses;

niipalju kui võimalik; soovib, et teatavate 
partneritega selles valdkonnas algatatud 
reguleerimisalased struktureeritud 
dialoogid annaksid konkreetseid tulemusi 
vastastikuse tunnustamise, eeskirjade ja 
standardite väljatöötamise ning nende 
ühtlustamise küsimuses ning et nimetatud 
dialoogid laieneksid ka teistele 
kaubanduspartneritele;

Or. da

Muudatusettepanek 11
Kyriacos Triantaphyllides

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab ühtse turu aktis sisalduvat 
ettepanekut edendada õigusnormide 
lähendamist ning rahvusvaheliste 
standardite laialdasemat kasutuselevõttu; 
soovib, et teatavate partneritega selles 
valdkonnas algatatud reguleerimisalased 
struktureeritud dialoogid annaksid 
konkreetseid tulemusi vastastikuse 
tunnustamise, eeskirjade ja standardite 
väljatöötamise ning nende ühtlustamise 
küsimuses;

2. toetab õigusnormide lähendamise ning 
rahvusvaheliste standardite laialdasema
kasutuselevõtu edendamise
üldpõhimõtteid; soovib, et teatavate 
partneritega selles valdkonnas algatatud 
reguleerimisalased struktureeritud 
dialoogid annaksid konkreetseid tulemusi 
vastastikuse tunnustamise, eeskirjade ja 
standardite väljatöötamise ning nende 
ühtlustamise küsimuses;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Phil Prendergast

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. tuletab meelde, et kahepoolsete ja 
piirkondlike kaubanduslepete kiire kasv 
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muudab rahvusvahelised 
kaubandussuhted ettevõtjate jaoks 
keerulisemaks, kallimaks ja 
ettearvamatumaks; kutsub nõukogu ja 
komisjoni üles tugevdama mitmepoolset 
kaubandussüsteemi, eelkõige seoses WTO 
Doha vooru edusammudega;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab rahvusvaheliste standardite 
tähtsust ülemaailmse kaubanduse ja 
kasvu edendamisel, eelkõige uute 
tehnoloogiate arendamisel, ning parema 
koostöö tagamise vajadust siseriiklike 
standardiasutuste vahel, eeskätt USAs, 
Hiinas ja Jaapanis;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Phil Prendergast

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. rõhutab lisaraskusi, mida VKEdel 
tuleb kanda seoses välismaiste eeskirjade 
ja mittetariifsete tõketega, eeskätt 
seadusandlikku ja halduskoormust, mis 
on seotud kaubanduse kaitsemeetmetest 
tulenevate menetlustega;

Or. en
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Muudatusettepanek 15
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. peab kahetsusväärseks pidevat 
järjepidevuse puudust tehniliste normide 
vahel, mis toob kaasa 
kaubanduspiirangute jätkumise; rõhutab, 
et uute standardite areng peaks lähtuma 
laiahaardelisest rahvusvahelisest 
lähenemisviisist, mis toetub ulatuslikele 
konsultatsioonidele, et hoida ära uute 
kaubandustõkete tekkimist;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Phil Prendergast

Arvamuse projekt
Lõige 2 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 c. kutsub komisjoni üles kiirendama 
kaubanduse kaitsevahendite menetluste 
lihtsustamist ning kohandamist VKEde 
vajadustele ja 
raamatupidamissüsteemidele, samuti 
kiirendama sobivate toetusmeetmete 
loomist VKEdele, keda mõjutavad 
kolmandate riikide algatatud menetlused;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Malcolm Harbour
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Arvamuse projekt
Lõige 2 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 c. kutsub komisjoni üles tihedamale 
koostööle kaubanduspartneritega, kes ei 
kohalda ELi standardiseerimisametite 
välja töötatud standardite osas 
vastastikuse tunnustamise põhimõtteid;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Lõige 2 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 d. rõhutab ühisinvesteerimise olulist 
rolli teadusuuringute ja arengu 
edendamisse pikaajalistes 
siseinvesteeringu projektides ja kutsub 
komisjoni üles jätkama kolmandate 
riikide juurdepääsu edendamist ELi 
raamprogrammidele;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub komisjonil ja nõukogul 
intensiivistada toodete ohutuse ja 
intellektuaalomandi õigustest 
kinnipidamise alast dialoogi ning koostööd 
Euroopa Liidu kaubanduspartneritega;

3. palub komisjonil ja nõukogul, lähtudes
vastastikkuse ja vastastikuse kasu 
põhimõttest, intensiivistada toodete 
ohutuse ja intellektuaalomandi õigustest 
kinnipidamise alast dialoogi ning koostööd 
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Euroopa Liidu kaubanduspartneritega;

Or. lt

Muudatusettepanek 20
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab kahetsusväärseks, et liidu 
põhipartnerite riigihanked ei ole nii avatud 
kui ELi omad; toetab komisjoni kavatsust 
vaadata läbi riigihankeid käsitlevad 
Euroopa õigusaktid ja eeskätt kehtestada 
õigusakt, mis täpsustaks kolmandate riikide 
ettevõtetele esitatavaid Euroopa 
riigihanketurule pääsemise nõudeid, et 
tagada kõigile hangetel võrdsed tingimused 
ja tugevdada ühtaegu ka ELi positsiooni 
Euroopa ettevõtete kolmandate riikide 
riigihanketurule pääsemise üle peetavatel 
läbirääkimistel;

4. peab kahetsusväärseks, et liidu 
põhipartnerite riigihanked ei ole nii avatud 
kui ELi omad; toetab kindlalt komisjoni 
kavatsust vaadata läbi riigihankeid 
käsitlevad Euroopa õigusaktid ja eeskätt, 
nagu on määratletud 13. aprilli 2011. 
aasta teatises ühtse turu akti kohta,
kehtestada õigusakt, mis täpsustaks 
kolmandate riikide ettevõtetele esitatavaid 
Euroopa riigihanketurule pääsemise 
nõudeid, et vastastikkuse põhimõtte alusel
tagada kõigile hangetel võrdsed tingimused 
ja tugevdada ühtaegu ka ELi positsiooni 
Euroopa ettevõtete kolmandate riikide 
riigihanketurule pääsemise üle peetavatel 
läbirääkimistel; palub, et komisjon esitaks 
seadusandliku ettepaneku hiljemalt 2011. 
aasta lõpuks;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab kahetsusväärseks, et liidu 
põhipartnerite riigihanked ei ole nii avatud 
kui ELi omad; toetab komisjoni kavatsust 

4. võtab teadmiseks, et ainult 1-2 protsenti 
ELi-siseste riigihankelepingute väärtusest 
pärineb väljaspool riigipiire sõlmitud 
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vaadata läbi riigihankeid käsitlevad 
Euroopa õigusaktid ja eeskätt kehtestada 
õigusakt, mis täpsustaks kolmandate 
riikide ettevõtetele esitatavaid Euroopa 
riigihanketurule pääsemise nõudeid, et 
tagada kõigile hangetel võrdsed tingimused
ja tugevdada ühtaegu ka ELi positsiooni 
Euroopa ettevõtete kolmandate riikide 
riigihanketurule pääsemise üle peetavatel 
läbirääkimistel;

lepingutest ning et ELi-väliste 
pakkujatega sõlmitud lepingute protsent 
moodustab sellest protsendist väga väikese 
osa, mis seab ELi avalike hangete turu 
tegeliku avatuse kahtluse alla; sellest 
hoolimata leiab, et antud valdkonnas on 
vaja vastastikkusust ELi, tööstusriikide ja 
tärkava turumajandusega riikide
põhipartnerite vahel, piiramata sealjuures, 
eriti arenevates riikides, riiklike asutuste 
võimalusi kasutada riigihankeid üldist 
huvi pakkuvatel eesmärkidel; ootab 
seetõttu, et komisjon esitaks riigihangete 
avatuse taset puudutavad arvandmed ja 
asjaolud nii ELi kui ka teiste 
tööstusriikide kohta, samuti 
tasakaalustatud õigusakti kavandi, 
eesmärgiga tagada võrdsemad võimalused 
riigihangetele juurdepääsuks ja 
täpsustada kolmandate riikide ettevõtetele 
esitatavaid Euroopa riigihanketurule 
pääsemise nõudeid, et tagada kõigile 
hangetel võrdsed tingimused;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab kahetsusväärseks, et liidu 
põhipartnerite riigihanked ei ole nii avatud 
kui ELi omad; toetab komisjoni kavatsust 
vaadata läbi riigihankeid käsitlevad 
Euroopa õigusaktid ja eeskätt kehtestada 
õigusakt, mis täpsustaks kolmandate 
riikide ettevõtetele esitatavaid Euroopa 
riigihanketurule pääsemise nõudeid, et 
tagada kõigile hangetel võrdsed tingimused 
ja tugevdada ühtaegu ka ELi positsiooni 
Euroopa ettevõtete kolmandate riikide 
riigihanketurule pääsemise üle peetavatel 

4. peab kahetsusväärseks, et liidu 
põhipartnerite riigihanked ei ole nii avatud 
kui ELi omad; toetab komisjoni kavatsust 
täpsustada kolmandate riikide ettevõtetele 
esitatavaid Euroopa riigihanketurule 
pääsemise nõudeid, et tagada kõigile 
hangetel võrdsed tingimused ja tugevdada 
ühtaegu ka ELi positsiooni Euroopa 
ettevõtete kolmandate riikide 
riigihanketurule pääsemise üle peetavatel 
läbirääkimistel; rõhutab tõenduspõhiste 
poliitiliste otsuste tegemise ja põhjaliku 
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läbirääkimistel; mõjuhindamise vajadust, samuti nende 
võimalike riskide ja eeliste hindamist, 
mida toob õigusaktide kohta ettepanekute 
esitamine kaasa ELi majandusele ja 
avaliku sektori huvirühmadele;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab kahetsusväärseks, et liidu 
põhipartnerite riigihanked ei ole nii avatud 
kui ELi omad; toetab komisjoni kavatsust 
vaadata läbi riigihankeid käsitlevad 
Euroopa õigusaktid ja eeskätt kehtestada 
õigusakt, mis täpsustaks kolmandate 
riikide ettevõtetele esitatavaid Euroopa 
riigihanketurule pääsemise nõudeid, et
tagada kõigile hangetel võrdsed 
tingimused ja tugevdada ühtaegu ka ELi 
positsiooni Euroopa ettevõtete kolmandate 
riikide riigihanketurule pääsemise üle 
peetavatel läbirääkimistel;

4. peab kahetsusväärseks, et liidu 
põhipartnerite riigihanked ei ole nii avatud 
kui ELi omad; toetab komisjoni kavatsust 
vaadata läbi riigihankeid käsitlevad 
Euroopa õigusaktid ja eeskätt need
meetmed, mis tagavad õiglase 
juurdepääsu riigihangetele nii ELi 
ettevõtetele kolmandates riikides kui ka 
kolmandate riikide ettevõtetele Euroopa 
riigihanketurul, samuti toetab kavatsust 
tugevdada ühtaegu ka ELi positsiooni 
Euroopa ettevõtete kolmandate riikide 
riigihanketurule pääsemise üle peetavatel 
läbirääkimistel; rõhutab aga, et meetmed 
peavad olema sellised, mis ei too kaasa 
selliseid mitteasjakohaseid uusi 
turulepääsu piiramisi, millel võib olla 
omapoolne negatiivne tagasimõju 
Euroopa tööstusele ja selle 
kaubandussidemetele kogu maailmas;

Or. de

Muudatusettepanek 24
Kyriacos Triantaphyllides

Arvamuse projekt
Lõige 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab kahetsusväärseks, et liidu 
põhipartnerite riigihanked ei ole nii avatud 
kui ELi omad; toetab komisjoni kavatsust 
vaadata läbi riigihankeid käsitlevad 
Euroopa õigusaktid ja eeskätt kehtestada 
õigusakt, mis täpsustaks kolmandate riikide 
ettevõtetele esitatavaid Euroopa 
riigihanketurule pääsemise nõudeid, et 
tagada kõigile hangetel võrdsed tingimused 
ja tugevdada ühtaegu ka ELi positsiooni 
Euroopa ettevõtete kolmandate riikide 
riigihanketurule pääsemise üle peetavatel 
läbirääkimistel;

4. peab kahetsusväärseks, et liidu 
põhipartnerite riigihanked ei ole nii avatud 
kui ELi omad; toetab komisjoni kavatsust 
vaadata läbi riigihankeid käsitlevad 
Euroopa õigusaktid ja eeskätt kehtestada 
õigusakt, mis täpsustaks kolmandate riikide 
ettevõtetele esitatavaid Euroopa 
riigihanketurule pääsemise nõudeid, et 
tagada kõigile hangetel võrdsed tingimused 
ja tagada ühtaegu võrdne suhe ka ELi 
positsiooni ja kolmandate riikide vahel 
Euroopa ettevõtete kolmandate riikide 
riigihanketurule pääsemise üle peetavatel 
läbirääkimistel;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab kahetsusväärseks, et liidu 
põhipartnerite riigihanked ei ole nii avatud 
kui ELi omad; toetab komisjoni kavatsust 
vaadata läbi riigihankeid käsitlevad 
Euroopa õigusaktid ja eeskätt kehtestada 
õigusakt, mis täpsustaks kolmandate riikide 
ettevõtetele esitatavaid Euroopa 
riigihanketurule pääsemise nõudeid, et 
tagada kõigile hangetel võrdsed tingimused 
ja tugevdada ühtaegu ka ELi positsiooni 
Euroopa ettevõtete kolmandate riikide 
riigihanketurule pääsemise üle peetavatel 
läbirääkimistel;

4. peab kahetsusväärseks, et liidu 
põhipartnerite riigihanked ei ole nii avatud 
kui ELi omad; nõuab tugevamaid 
jõupingutusi rahvusvaheliste kohustuste 
suurendamiseks – kas siis 
riigihankelepingu üle toimuvate 
läbirääkimiste käigus, uute 
lepingupartnerite liitumise ja 
vabakaubanduslepingute üle peetavate 
läbirääkimiste teel või sihipäraste 
kahepoolse meetmete kaudu; toetab 
komisjoni kavatsust vaadata läbi 
riigihankeid käsitlevad Euroopa õigusaktid 
ja eeskätt kehtestada õigusakt, mis 
täpsustaks kolmandate riikide ettevõtetele 
esitatavaid Euroopa riigihanketurule 
pääsemise nõudeid, et tagada kõigile 
hangetel võrdsed tingimused ja tugevdada 
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ühtaegu ka ELi positsiooni Euroopa 
ettevõtete kolmandate riikide 
riigihanketurule pääsemise üle peetavatel 
läbirääkimistel;

Or. lt

Muudatusettepanek 26
Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. soovitab kontrollida, kuidas on 
võimalik õiguslikult tagada nõuet, et ELi 
rahastatavate projektide 
riigihankelepinguid ei tohi anda 
riigiettevõtetele nendest kolmandatest 
riikidest, mis pole ELiga allkirjastanud ei 
riigihangete lepingut ega kahepoolseid 
vastastikuseid kokkuleppeid turgude 
avamiseks, samuti seda, kuidas on ELil 
võimalik sellistel juhtudel toetusrahasid 
tagasi nõuda;

Or. de

Muudatusettepanek 27
Constance Le Grip

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde ELi ja Hiina vaheliste 
kaubandussuhete arendamise tähtsust;
palub sellegipoolest, et komisjon jääks
Hiina ühinemist riigihankelepinguga 
käsitlevatel läbirääkimistel enda 
seisukohtadele kindlaks, et saavutada Hiina 
riigihangete samaväärne avatus ja Euroopa 

5. avaldab kahetsust, et praegu on 
riigihankelepingu lepingupartnerid vaid 
14 riiki ja et lepingu raames eri partnerite 
poolt võetud turulepääsuga seotud 
kohustused ei ole võrdsed; kutsub 
komisjoni üles jääma ELi ja Hiina 
vaheliste kaubandussuhete arengu raames 
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ettevõtete võrdne kohtlemine. Hiina ühinemist riigihankelepinguga 
käsitlevatel läbirääkimistel enda 
seisukohtadele kindlaks, et saavutada Hiina 
riigihangete samaväärne avatus ja Euroopa 
ettevõtete võrdne kohtlemine;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Phil Prendergast

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde ELi ja Hiina vaheliste 
kaubandussuhete arendamise tähtsust; 
palub sellegipoolest, et komisjon jääks 
Hiina ühinemist riigihankelepinguga 
käsitlevatel läbirääkimistel enda 
seisukohtadele kindlaks, et saavutada 
Hiina riigihangete samaväärne avatus ja 
Euroopa ettevõtete võrdne kohtlemine.

5. tuletab meelde ELi 
kaubanduspartneritega 
riigihanketurgudele juurdepääsuks 
tasakaalustatud lepingute kindlustamise 
tähtsust; rõhutab vajadust nõuda 
riigihankelepingu lepinguosalistelt 
tööstusriikidelt lepingu tulevaste 
läbivaatamiste korral vastastikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde ELi ja Hiina vaheliste 
kaubandussuhete arendamise tähtsust; 
palub sellegipoolest, et komisjon jääks
Hiina ühinemist riigihankelepinguga 
käsitlevatel läbirääkimistel enda 
seisukohtadele kindlaks, et saavutada 
Hiina riigihangete samaväärne avatus ja 
Euroopa ettevõtete võrdne kohtlemine.

5. tuletab meelde ELi ja Hiina vaheliste 
kaubandussuhete arendamise tähtsust; 
palub sellegipoolest, et komisjon säilitaks
Hiina ühinemist riigihankelepinguga 
käsitlevatel läbirääkimistel positiivse 
hoiaku, julgustades Hiinat olema avatum, 
et saavutada Hiina riigihangete samaväärne 
avatus ja Euroopa ettevõtete võrdne 
kohtlemine;



PE472.041v01-00 18/22 AM\876202ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 30
Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde ELi ja Hiina vaheliste 
kaubandussuhete arendamise tähtsust; 
palub sellegipoolest, et komisjon jääks 
Hiina ühinemist riigihankelepinguga
käsitlevatel läbirääkimistel enda 
seisukohtadele kindlaks, et saavutada Hiina 
riigihangete samaväärne avatus ja Euroopa 
ettevõtete võrdne kohtlemine.

5. tuletab rõhutatult meelde ELi ja Hiina 
vaheliste kaubandussuhete arendamise 
suurt tähtsust; palub sellegipoolest, et 
komisjon jääks Hiina-poolset
riigihankelepingu allkirjastamist
käsitlevatel läbirääkimistel enda 
seisukohtadele kindlaks, et saavutada Hiina 
riigihangete samaväärne avatus ja Euroopa 
ettevõtete võrdne kohtlemine;

Or. de

Muudatusettepanek 31
Kyriacos Triantaphyllides

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde ELi ja Hiina vaheliste 
kaubandussuhete arendamise tähtsust; 
palub sellegipoolest, et komisjon jääks 
Hiina ühinemist riigihankelepinguga 
käsitlevatel läbirääkimistel enda 
seisukohtadele kindlaks, et saavutada 
Hiina riigihangete samaväärne avatus ja 
Euroopa ettevõtete võrdne kohtlemine.

5. tuletab meelde ELi ja kolmandate 
riikide vaheliste kaubandussuhete 
arendamise tähtsust; palub sellegipoolest, 
et komisjon jääks kolmandate riikide
ühinemist riigihankelepinguga käsitlevatel 
läbirääkimistel enda seisukohtadele 
kindlaks, et saavutada kolmandate riikide
riigihangete samaväärne avatus ja Euroopa 
ettevõtete võrdne kohtlemine;

Or. en



AM\876202ET.doc 19/22 PE472.041v01-00

ET

Muudatusettepanek 32
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde ELi ja Hiina vaheliste 
kaubandussuhete arendamise tähtsust; 
palub sellegipoolest, et komisjon jääks 
Hiina ühinemist riigihankelepinguga 
käsitlevatel läbirääkimistel enda 
seisukohtadele kindlaks, et saavutada Hiina 
riigihangete samaväärne avatus ja Euroopa 
ettevõtete võrdne kohtlemine.

5. tuletab meelde ELi ja Hiina vaheliste 
kaubandussuhete arendamise tähtsust; 
palub sellegipoolest, et komisjon jääks 
Hiina ühinemist riigihankelepinguga 
käsitlevatel läbirääkimistel enda 
seisukohtadele kindlaks, et saavutada Hiina 
riigihangete samaväärne avatus ja Euroopa 
ettevõtete võrdne kohtlemine, samuti 
selleks, et tagada Hiina 
riigihankemenetluste vastavus 
rahvusvahelistele standarditele ja luua 
osalejatele prognoositavad tingimused;

Or. lt

Muudatusettepanek 33
Constance Le Grip

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tuletab meelde välismaiste 
otseinvesteeringute tähtsust Euroopa 
majandusele ning vajadust luua Euroopa 
investoritele välisriikides stabiilne ja 
atraktiivne keskkond, samuti vajadust 
edendada kogu Euroopa ulatuses avatud 
investeerimiskeskkonda; peab aga 
mõlema poole huvides soovitavaks 
arutada Euroopa tasandil otstarbekuse 
üle hinnata nende investeeringute mõju 
siseturule, et ennetada võimalikke 
kahjulikke tagajärgi Euroopa 
innovatsioonile ja oskusteabele teatud 
strateegilistes valdkondades;
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Or. fr

Muudatusettepanek 34
Phil Prendergast

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. nõuab tungivalt, et komisjon tagaks 
normide kindlaksmääramisel tehniliste 
kaubandustõkete lepingu järgimise 
kolmanda osapoole poolt, samuti nõuab, 
et komisjon töötaks välja strateegiad, et 
tõhustada õiglast ja võrdset standardite 
kehtestamist nendes tundlikes 
valdkondades, kus kehtivad erandid;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. peab kahetsusväärseks, et 
läbirääkimistel kahepoolsete 
kaubanduslepingute üle nõuab komisjon 
tungivalt üldmajandushuviteenuste 
siduvaid liberaliseerimiskohustusi, 
kahjustades seejuures avalike teenuste 
kvaliteeti nii ELis kui ka kolmandates 
riikides; ei ole nõus, et nimetatud teenuste 
liberaliseerimise nõuet rahvusvahelise 
kaubanduse raames hakatakse kasutama 
peamise põhjendusena nende teenuste 
edasiseks liberaliseerimiseks ELi 
siseturul;

Or. en
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Muudatusettepanek 36
Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub komisjoni üles veelgi 
tihendama koostööd USAga Atlandi-ülese 
äridialoogi ja Atlandi-ülese 
majandusnõukogu raames, et saavutada 
seatud eesmärk, milleks on atlandiülese 
kaubanduse muutmine tõketest nii vabaks 
kui võimalik;

Or. de

Muudatusettepanek 37
Morten Løkkegaard

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et investeerimistakistuste 
kõrvaldamise aluseks peab olema 
vastastikkuse põhimõte; toetab avatud 
investeerimiskeskkonna loomist, kus 
välismaised otseinvesteeringud (OI) 
võivad toimuda põhimõtteliselt ilma 
piiranguteta – kaasa arvatud ilma 
nähtamatute tõketeta, milleks on nt eri 
tüüpi halduslepingute diskrimineeriv 
kasutamine;

Or. da

Muudatusettepanek 38
Phil Prendergast
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Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. toob välja atlandiülese turu edasise 
integreerimise kasutamata võimalused ja 
püüab Atlandi-ülese seadusandjate 
dialoogi raames tõhustada reguleerimisele 
eelnevat koostööd Ameerika Ühendriikide 
Kongressiga, selleks et vältida 
nähtamatuid kaubandustõkkeid; toob 
välja võimalused, mida pakuvad 
kombineeritud atlandiülesed strateegiad 
töökaitse-, tervisekaitse-, julgeoleku- ja 
keskkonnastandardite ning 
rahvusvaheliste regulatiivsete süsteemide 
kujundamisel sellistes valdkondades nagu 
tarbijakaitse ja intellektuaalomandi 
õigused;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Phil Prendergast

Arvamuse projekt
Lõige 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles 
tugevdama poliitika koordineerimist 
USAga, et tagada säästev juurdepääs 
toorainetele, eelkõige haruldastele 
muldmetallidele, info- ja sidetehnoloogia 
võrgu koostalitusvõime ja VKEde lihtsam 
juurdepääs atlandiülestele turgudele;

Or. en


