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Muudatusettepanek 1
Yannick Jadot

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. palub Euroopa Komisjonil rangelt kinni 
pidada oma läbirääkimisvolitustest WTOs, 
mis on piiritletud juba lõpule viidud ühise 
põllumajanduspoliitika reformiga, 
tingimusel et kaubanduspartnerid teevad 
samaväärseid mööndusi; tuletab meelde 
ELi kohustust kaotada 
ekspordisubsiidiumid, lähtudes rangelt 
tingimusest, et ka kaubanduspartnerid 
kaotavad nimetatud subsiidiumid, ning 
kõik võrdväärse mõjuga 
ekspordimeetmed;

1. palub Euroopa Komisjonil rangelt kinni 
pidada oma läbirääkimisvolitustest WTOs, 
mis on piiritletud juba lõpule viidud ühise 
põllumajanduspoliitika reformiga, 
tingimusel et kaubanduspartnerid teevad 
samaväärseid mööndusi; tuletab meelde 
ELi kohustust kaotada 
ekspordisubsiidiumid ning kutsub ELi 
üles jätkama selle kohustuse täitmist 
sõltumata sellest, kas ka 
kaubanduspartnerid kaotavad nimetatud 
subsiidiumid;

Or. en

Muudatusettepanek 2

Christofer Fjellner

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. palub Euroopa Komisjonil rangelt kinni 
pidada oma läbirääkimisvolitustest WTOs, 
mis on piiritletud juba lõpule viidud ühise 
põllumajanduspoliitika reformiga, 
tingimusel et kaubanduspartnerid teevad 
samaväärseid mööndusi; tuletab meelde 
ELi kohustust kaotada 
ekspordisubsiidiumid, lähtudes rangelt 
tingimusest, et ka kaubanduspartnerid 
kaotavad nimetatud subsiidiumid, ning 
kõik võrdväärse mõjuga 
ekspordimeetmed;

1. palub Euroopa Komisjonil rangelt kinni 
pidada oma läbirääkimisvolitustest WTOs, 
mis on piiritletud juba lõpule viidud ühise 
põllumajanduspoliitika reformiga, 
tingimusel et kaubanduspartnerid teevad 
samaväärseid mööndusi;

Or. sv
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Muudatusettepanek 3
Joe Higgins

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab põllumajanduse võimalikku 
tähtsust seoses vaesuse leevendamise ja 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamisega arengumaades ja 
vähimarenenud riikides; rõhutab, et seda
potentsiaali on võimalik täielikult ära 
kasutada ainult siis, kui see on kooskõlas 
põhimõtetega toetada toiduainetega 
varustamise sõltumatust ja toiduga 
kindlustatust, vastab kõige kõrgematele 
keskkonna-, tervise- ja ohutusnormidele 
ning aitab tagada ja arendada 
jätkusuutlikku kodumaist põllumajandust 
väiketalunike ja -tootjate huvides; nõuab 
seetõttu tungivalt, et komisjon vaataks 
põhjalikult läbi oma 
põllumajanduspoliitika, pöörates erilist 
tähelepanu eksporditoetustele ning 
põllumajandustoetuste ebaühtlasele 
jaotusele ELis, mis soosib 
põllumajanduslikku suurettevõtlust;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Yannick Jadot

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et läbirääkimised 
põllumajandustoodete kaubanduse 
liberaliseerimise alal WTO Doha 
arengukava (DDA) raames on läbi 
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kukkunud ning kujutavad endast peamist 
põhjust, miks DDA on ummikusse 
jooksnud; kutsub komisjoni üles esitama 
WTO liikmesriikidele ettepaneku uue 
raamistiku loomiseks läbirääkimisteks 
põllumajanduskaubanduse üle ning 
tingimused selle peatüki kõrvaldamiseks 
Doha arengukavast;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Yannick Jadot

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tuletab meelde, et ühise 
põllumajanduspoliitika 2003. aasta reform 
ja 2008. aasta läbivaatamine näitasid, kui 
tõsiselt suhtub EL reformidega võetud 
kohustustesse Doha vooru tõenäoliste
tulemuste ootuses, samas ELi 
kaubanduspartneritelt oodatakse ikka veel 
samaväärseid mööndusi;

2. tuletab meelde, et ühise 
põllumajanduspoliitika 2003. aasta reform 
ja 2008. aasta läbivaatamine olid suures 
osas õigustatud Doha vooru tõenäoliste
tulemustega, kuid seoses nimetatud vooru 
läbikukkumisega ei ole see enam 
õigustusena aktsepteeritav ning seda 
tuleks parandada vastavalt ELi 
jätkusuutliku põllumajandusliku tuleviku 
vajadustele;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Joe Higgins

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. väljendab heameelt 
banaanikaubanduslepingu sõlmimise üle, 
millega lahendati WTOs kakskümmend 
aastat kestnud vaidlused ja mis kujutab 

välja jäetud
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endast olulist sammu eeskirjapõhise 
mitmepoolse kaubandussüsteemi 
kindlustamise suunas; märgib, et 
banaanikaubanduslepingul on otsustav 
kaal WTO läbirääkimistel, kus otsitakse 
lahendusi troopiliste toodete ja 
soodustustega seotud probleemidele; on 
seisukohal, et see leping tugevdab veelgi 
ELi põllumajanduse alast seisukohta 
Doha voorus; palub ELil toetuda sellele 
olulisele läbimurdele, et ergutada WTO 
läbirääkimisi;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Yannick Jadot

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. väljendab heameelt 
banaanikaubanduslepingu sõlmimise üle, 
millega lahendati WTOs kakskümmend 
aastat kestnud vaidlused ja mis kujutab 
endast olulist sammu eeskirjapõhise 
mitmepoolse kaubandussüsteemi 
kindlustamise suunas; märgib, et 
banaanikaubanduslepingul on otsustav 
kaal WTO läbirääkimistel, kus otsitakse 
lahendusi troopiliste toodete ja 
soodustustega seotud probleemidele; on 
seisukohal, et see leping tugevdab veelgi 
ELi põllumajanduse alast seisukohta 
Doha voorus; palub ELil toetuda sellele
olulisele läbimurdele, et ergutada WTO 
läbirääkimisi;

välja jäetud

Or. en



AM\839149ET.doc 7/24 PE452.784v01-00

ET

Muudatusettepanek 8
Marielle De Sarnez

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. väljendab heameelt
banaanikaubanduslepingu sõlmimise üle, 
millega lahendati WTOs kakskümmend 
aastat kestnud vaidlused ja mis kujutab 
endast olulist sammu eeskirjapõhise 
mitmepoolse kaubandussüsteemi 
kindlustamise suunas; märgib, et 
banaanikaubanduslepingul on otsustav 
kaal WTO läbirääkimistel, kus otsitakse 
lahendusi troopiliste toodete ja 
soodustustega seotud probleemidele; on 
seisukohal, et see leping tugevdab veelgi 
ELi põllumajanduse alast seisukohta 
Doha voorus; palub ELil toetuda sellele 
olulisele läbimurdele, et ergutada WTO 
läbirääkimisi;

3. märgib ära banaanikaubanduslepingu 
sõlmimise, millega lahendati WTOs 
kakskümmend aastat kestnud vaidlused;
väljendab kahetsust, et see leping karistab 
ELi põllumajandussektorit, mida on juba 
niigi kahjustatud, eelkõige 
äärepoolseimates piirkondades; nõuab 
kompensatsiooni, mis oleks samaulatuslik 
ELi tootjate kohustusega pakkuda 
kvaliteetseid tooteid, mis vastavad 
rangetele sotsiaalsetele ja 
keskkonnanormidele;

Or. fr

Muudatusettepanek 9
Gianluca Susta

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. väljendab heameelt 
banaanikaubanduslepingu sõlmimise üle,
millega lahendati WTOs kakskümmend 
aastat kestnud vaidlused ja mis kujutab 
endast olulist sammu eeskirjapõhise 
mitmepoolse kaubandussüsteemi 
kindlustamise suunas; märgib, et 
banaanikaubanduslepingul on otsustav 
kaal WTO läbirääkimistel, kus otsitakse 
lahendusi troopiliste toodete ja 
soodustustega seotud probleemidele; on 
seisukohal, et see leping tugevdab veelgi 
ELi põllumajanduse alast seisukohta 

3. märgib ära banaanikaubanduslepingu 
sõlmimise ja tunneb heameelt asjaolu üle,
et lõpule on jõudnud üks tehniliselt 
keerukamaid, poliitiliselt tundlikumaid ja 
olulisemaid kaubandusvaidlusi, mis 
kunagi WTOle arutamiseks esitatud;
sõlmitud kokkulepe kujutab endast sammu 
eeskirjapõhise mitmepoolse 
kaubandussüsteemi kindlustamise suunas, 
isegi kui see ei suuda veel poolte 
õigustatud huvisid täielikult kokku viia;
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Doha voorus; palub ELil toetuda sellele 
olulisele läbimurdele, et ergutada WTO 
läbirääkimisi;

Or. it

Muudatusettepanek 10
Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato Adrover, Juan 
Fernando López Aguilar

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. väljendab heameelt
banaanikaubanduslepingu sõlmimise üle, 
millega lahendati WTOs kakskümmend 
aastat kestnud vaidlused ja mis kujutab 
endast olulist sammu eeskirjapõhise 
mitmepoolse kaubandussüsteemi 
kindlustamise suunas; märgib, et
banaanikaubanduslepingul on otsustav 
kaal WTO läbirääkimistel, kus otsitakse 
lahendusi troopiliste toodete ja 
soodustustega seotud probleemidele; on 
seisukohal, et see leping tugevdab veelgi 
ELi põllumajanduse alast seisukohta 
Doha voorus; palub ELil toetuda sellele 
olulisele läbimurdele, et ergutada WTO 
läbirääkimisi;

3. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
banaanikaubanduslepingu sõlmimisega 
lahendati WTOs kakskümmend aastat 
kestnud vaidlused ja et see kujutab endast 
olulist sammu eeskirjapõhise mitmepoolse 
kaubandussüsteemi kindlustamise suunas
ning võib olla otsustavaks panuseks WTO 
läbirääkimistel, kus otsitakse lahendusi 
troopiliste toodete ja soodustustega seotud 
probleemidele; on veendunud, et edasistel 
kaubandusläbirääkimistel tuleb eelkõige 
arvestada ühenduse ja AKV riikide 
tootjate huvidega, et ei nõrgestataks seda 
sektorit, mis on väga paljude töökohtade 
allikas;

Or. es

Muudatusettepanek 11
Marielle De Sarnez, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, 
Patrice Tirolien, Mário David, Kader Arif

Arvamuse projekt
Lõige 3 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. väljendab heameelt 
banaanikaubanduslepingu sõlmimise üle, 
millega lahendati WTOs kakskümmend 
aastat kestnud vaidlused ja mis kujutab 
endast olulist sammu eeskirjapõhise 
mitmepoolse kaubandussüsteemi 
kindlustamise suunas; märgib, et 
banaanikaubanduslepingul on otsustav kaal 
WTO läbirääkimistel, kus otsitakse 
lahendusi troopiliste toodete ja 
soodustustega seotud probleemidele; on 
seisukohal, et see leping tugevdab veelgi 
ELi põllumajanduse alast seisukohta 
Doha voorus; palub ELil toetuda sellele 
olulisele läbimurdele, et ergutada WTO 
läbirääkimisi;

3. väljendab heameelt 
banaanikaubanduslepingu sõlmimise üle, 
millega lahendati WTOs kakskümmend 
aastat kestnud vaidlused ja mis kujutab 
endast olulist sammu eeskirjapõhise 
mitmepoolse kaubandussüsteemi 
kindlustamise suunas; märgib, et 
banaanikaubanduslepingul on otsustav kaal 
WTO läbirääkimistel, kus otsitakse 
lahendusi troopiliste toodete ja 
soodustustega seotud probleemidele; on 
siiski veendunud, et edasistel 
kaubandusläbirääkimistel tuleks 
arvestada ühenduse tootjate ja nende 
AKV partnerite huvidega, et ei 
nõrgestataks neid sektoreid, mis on väga 
paljude töökohtade allikaks;

Or. fr

Muudatusettepanek 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. väljendab heameelt 
banaanikaubanduslepingu sõlmimise üle, 
millega lahendati WTOs kakskümmend 
aastat kestnud vaidlused ja mis kujutab 
endast olulist sammu eeskirjapõhise 
mitmepoolse kaubandussüsteemi 
kindlustamise suunas; märgib, et 
banaanikaubanduslepingul on otsustav kaal 
WTO läbirääkimistel, kus otsitakse 
lahendusi troopiliste toodete ja 
soodustustega seotud probleemidele; on 
seisukohal, et see leping tugevdab veelgi 
ELi põllumajanduse alast seisukohta 
Doha voorus; palub ELil toetuda sellele 
olulisele läbimurdele, et ergutada WTO 

3. väljendab heameelt 
banaanikaubanduslepingu sõlmimise üle, 
millega lahendati WTOs kakskümmend 
aastat kestnud vaidlused ja mis kujutab 
endast olulist sammu eeskirjapõhise 
mitmepoolse kaubandussüsteemi 
kindlustamise suunas; märgib, et 
banaanikaubanduslepingul on otsustav kaal 
WTO läbirääkimistel, kus otsitakse 
lahendusi troopiliste toodete ja 
soodustustega seotud probleemidele; on 
veendunud, et tulevastel analoogilistel 
läbirääkimistel tuleks arvestada 
äärepoolseimate piirkondade huvidega;
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läbirääkimisi;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. märgib ära suhkrusektori algatusi 
oma konkurentsivõime tõstmisel, 
parandades samal ajal 
keskkonnasäästlikkust ja panustades ELi 
arengukavasse, soodustustega AKV 
riikidele ja vähimarenenud maadele;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Laima Liucija Andrikienė

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. märgib, et kõiki rahvusvahelisi 
kaubanduskokkuleppeid kohaldatakse 
äärepoolseimatele piirkondadele, mis 
moodustavad lahutamatu osa ELi 
territooriumist; rõhutab, et nende 
piirkondade haprad majandused 
põhinevad põllumajandusel, sealne 
toodang on sarnane Ladina-Ameerika 
partnerite omale ning seega kahjustavad 
seda madalamad eksporditariifid; tuletab 
meelde, et Lissaboni lepingu artikkel 349 
võimaldab ühenduse poliitikaid 
kohandada nende piirkondade 
geograafilistele ja majanduslikele 
iseärasustele; kutsub seetõttu komisjoni 
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üles võtma läbirääkimiste raames arvesse 
äärepoolseimate piirkondade erilisi 
piiranguid, nii et ei kahjustataks nende 
arengut;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Marielle De Sarnez, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, 
Patrice Tirolien, Mário David, Kader Arif

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. märgib, et äärepoolseimad piirkonnad 
moodustavad lahutamatu osa ELi 
territooriumist ning nende suhtes 
kohaldatakse kõiki rahvusvahelisi 
kaubanduskokkuleppeid; rõhutab, et 
nende piirkondade haprad majandused 
põhinevad põllumajandusel, sealne 
toodang kattub eriti Ladina-Ameerika 
partnerite omaga ning seega kahjustavad 
seda madalamad tollitariifid; juhib 
tähelepanu asjaolule, et Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikkel 349 võimaldab 
ühenduse poliitikaid kohandada nende 
piirkondade geograafilistele ja 
majanduslikele iseärasustele; kutsub 
seetõttu komisjoni üles võtma 
läbirääkimiste raames arvesse 
äärepoolseimate piirkondade erilisi 
piiranguid, nii et ei kahjustataks nende 
arengut;

Or. fr
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Muudatusettepanek 16
Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato Adrover, Juan 
Fernando López Aguilar

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
äärepoolseimad piirkonnad moodustavad 
lahutamatu osa Euroopa Liidu 
territooriumist ning nende suhtes tuleb 
täielikult kohaldada 
kaubanduskokkuleppeid; rõhutab asjaolu, 
kuivõrd olulise osa nende piirkondade 
majandusest moodustab 
põllumajandussektor, mis konkureerib 
samalaadse toodanguga Ladina-Ameerika 
tootjatelt, kes saavad kasu tollitariifide 
alandamisest; juhib tähelepanu asjaolule, 
et Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikkel 349 võimaldab kohandada 
ühenduse poliitikaid nende piirkondade 
geograafilistele ja majanduslikele 
iseärasustele; kutsub komisjoni üles 
võtma läbirääkimiste raames arvesse 
äärepoolseimate piirkondade erilisi huve, 
nii et ei kahjustataks nende arengut;

Or. es

Muudatusettepanek 17
Marielle De Sarnez

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. kutsub komisjoni üles pidama kinni 
oma kohustusest ELi suhkrutootjate ees ja 
lõpetama kahe- ja mitmepoolsetel 
kaubandusläbirääkimistel süstemaatilised 
soodustused suhkru osas;
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Or. fr

Muudatusettepanek 18
Joe Higgins

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. palub komisjonil ühe prioriteedina
jätkata püüdu saavutada WTOs 
geograafiliste tähiste tõhusam kaitse 
seeläbi, et kaitse kõrgemat taset, mis kehtib 
praegu veinidele ja kangetele 
alkohoolsetele jookidele (TRIPS-lepingu 
artikkel 23), laiendatakse kõikidele 
geograafilistele tähistele ning luuakse 
geograafiliste tähiste teavitamise ja 
registreerimise süsteem;

4. palub komisjonil tarbijate huvide 
kaitsmiseks tarbijaid usaldusväärse ja 
asjakohase tooteinfoga varustades jätkata 
püüdu saavutada WTOs geograafiliste 
tähiste tõhusam kaitse seeläbi, et kaitse 
kõrgemat taset, mis kehtib praegu veinidele 
ja kangetele alkohoolsetele jookidele
(TRIPS-lepingu artikkel 23), laiendatakse 
kõikidele geograafilistele tähistele ning 
luuakse geograafiliste tähiste teavitamise ja 
registreerimise süsteem;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Gianluca Susta

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub komisjonil jääda kindlale
seisukohale geograafiliste tähiste lisamise 
kohta võltsimisvastast võitlust käsitleva 
kaubanduslepingu reguleerimisalasse ja 
nende käsitlemise kohta kahepoolsetel 
kaubandusläbirääkimistel;

5. palub komisjonil jääda veelgi 
kindlamale seisukohale geograafiliste 
tähiste lisamise kohta võltsimisvastast 
võitlust käsitleva kaubanduslepingu 
reguleerimisalasse ja nende käsitlemise 
kohta kahepoolsetel 
kaubandusläbirääkimistel;

Or. it
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Muudatusettepanek 20
Cristiana Muscardini

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et kahepoolsed 
kaubanduslepingud võivad olla kasulikuks 
täienduseks mitmepoolsetes protsessides, 
sest võimaldavad teha edusamme teatud 
probleemide lahendamisel, nagu näiteks 
geograafiliste tähiste ning sotsiaalsete ja 
keskkonnanormidega seotud küsimused;
rõhutab nimetatud probleemide ühtse 
käsituse olulisust kahepoolsetes 
lepingutes;

6. on seisukohal, et kahepoolsed 
kaubanduslepingud võivad olla kasulikuks 
täienduseks mitmepoolsetele protsessidele 
sel moel, et peetakse kinni võrdsetest 
töötingimustest, ühistest 
keskkonnaalastest eeskirjadest ja Euroopa 
Liidus juba kehtivatest toiduohutuse 
normidest, vältides piirdumist vaid säästva 
arengu programmidega;

nõuab tungivalt, et komisjon võtaks 
mitme- ja kahepoolsetel läbirääkimistel 
täielikult arvesse nii passiivseid kui ka 
aktiivseid põllumajanduslikke huve, 
tagades kaitsvate tariifide süsteemi 
täieliku koosmõju asjakohaste siseturu 
toetustega, mis võimaldaks vähendada 
tootjate ümberpaigutumist ja tagada, et 
tootmine on päritolupiirkonna nõuete ja 
struktuuriga seotud;

Or. it

Muudatusettepanek 21
Robert Sturdy

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et kahepoolsed
kaubanduslepingud võivad olla
kasulikuks täienduseks mitmepoolsetes 
protsessides, sest võimaldavad teha 
edusamme teatud probleemide 
lahendamisel, nagu näiteks geograafiliste 
tähiste ning sotsiaalsete ja 

6. tuletab meelde, et Euroopa Liidul on 
põllumajanduses olulisi aktiivseid huve, 
eriti seoses kõrgekvaliteediliste töödeldud 
toodetega; on veendunud, et kahepoolsed 
kaubanduslepingud põhiliste 
kaubanduspartneritega võivad edukalt 
edendada ELi põllumajandus- ja 
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keskkonnanormidega seotud küsimused;
rõhutab nimetatud probleemide ühtse 
käsituse olulisust kahepoolsetes lepingutes;

toiduainetööstuse ekspordihuve, andes 
märkimisväärset majanduslikku kasu; 
samuti võivad kahepoolsed lepingud olla 
täienduseks mitmepoolsetes protsessides,
aidates ELil saavutada märkimisväärset 
ja vajalikku edu teatud probleemide 
lahendamisel, nagu näiteks geograafiliste 
tähiste ning sotsiaalsete ja 
keskkonnanormidega seotud küsimused;
rõhutab nimetatud probleemide ühtse 
käsituse olulisust kahepoolsetes lepingutes;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Gianluca Susta

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et kahepoolsed 
kaubanduslepingud võivad olla kasulikuks
täienduseks mitmepoolsetes protsessides, 
sest võimaldavad teha edusamme teatud 
probleemide lahendamisel, nagu näiteks 
geograafiliste tähiste ning sotsiaalsete ja 
keskkonnanormidega seotud küsimused;
rõhutab nimetatud probleemide ühtse 
käsituse olulisust kahepoolsetes lepingutes;

6. on veendunud, et ELi jaoks peab jääma 
prioriteediks mitmepoolsete kokkulepete 
sõlmimine; on seisukohal, et kahepoolsed 
kaubanduslepingud võivad olla täienduseks 
mitmepoolsetes protsessides, sest 
võimaldavad teha edusamme teatud 
probleemide lahendamisel, nagu näiteks 
geograafiliste tähiste ning sotsiaalsete ja 
keskkonnanormidega seotud küsimused;
rõhutab nimetatud probleemide ühtse 
käsituse olulisust kahepoolsetes lepingutes;

Or. it

Muudatusettepanek 23
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. toetab läbirääkimiste taasalustamist 
ELi–Mercosuri assotsieerimislepingu üle, 
arvestades, et selline assotsieerimisleping, 
mis on erakordselt tähtis ja puudutab 700 
miljonit inimest, oleks – kui see 
sõlmitakse peatselt – maailma kõige 
ambitsioonikam kahe regiooni vaheline 
leping, ja rõhutab seepärast, et Euroopa 
Parlament peaks olema tihedalt kaasatud 
läbirääkimiste igas etapis; mõistab, et 
põlumajandusküsimused on neil 
läbirääkimistel tõenäoliselt üheks 
tundlikumaks teemaks; rõhutab, et lõpuks 
tuleb jõuda mõlema poole jaoks 
tasakaalustatud tulemusteni, tagades et 
läbirääkimistel võetakse täies ulatuses 
arvesse keskkondlikke ja sotsiaalseid 
probleeme;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Robert Sturdy

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. rõhutab, et WTO läbirääkimiste ja 
muude rahvusvaheliste 
kaubanduslepingute puhul peab komisjon 
püüdma tagada, et imporditud 
põllumajandustooted vastavad samadele 
toiduohutuse, loomade heaolu ja
keskkonnakaitse alastele ELi nõuetele ja 
standarditele, mis kehtivad Euroopa 
Liidus toodetud põllumajandustoodetele;

7. rõhutab, et kõik ELis turustatavad 
tooted, olgu kohalikud või imporditud, 
peavad jätkuvalt vastama ühesugustele 
rangetele toiduohutuse nõuetele; kutsub 
seoses loomade heaolu ja
keskkonnanormatiividega komisjoni üles 
tegema kõik endast oleneva, et edendada 
ühist arusaamist mitteliikmesriikidega 
juhul, kui need normatiivid on rangemad 
kui rahvusvahelised soovitused, ning 
samuti lisama oma kahepoolsetesse 
kaubanduskokkulepetesse rahvusvaheliste 
normatiivide kohaldamist ja jõustamist 
puudutavad sätted;
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Or. en

Muudatusettepanek 25
Marielle De Sarnez

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. rõhutab, et WTO läbirääkimiste ja 
muude rahvusvaheliste kaubanduslepingute 
puhul peab komisjon püüdma tagada, et
imporditud põllumajandustooted vastavad 
samadele toiduohutuse, loomade heaolu ja 
keskkonnakaitse alastele ELi nõuetele ja 
standarditele, mis kehtivad Euroopa Liidus 
toodetud põllumajandustoodetele;

7. rõhutab, et WTO läbirääkimiste ja 
muude rahvusvaheliste kaubanduslepingute 
puhul peab komisjon püüdma tagada, et
ainsad põllumajandustooted, mida võib 
importida, oleksid need, mis vastavad 
samadele toiduohutuse, loomade heaolu ja 
keskkonnakaitse alastele ELi nõuetele ja 
standarditele, mis kehtivad Euroopa Liidus 
toodetud põllumajandustoodetele;

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. rõhutab, et WTO läbirääkimiste ja 
muude rahvusvaheliste kaubanduslepingute 
puhul peab komisjon püüdma tagada, et 
imporditud põllumajandustooted vastavad 
samadele toiduohutuse, loomade heaolu ja 
keskkonnakaitse alastele ELi nõuetele ja 
standarditele, mis kehtivad Euroopa Liidus 
toodetud põllumajandustoodetele;

7. rõhutab, et WTO läbirääkimiste ja 
muude rahvusvaheliste kaubanduslepingute 
puhul peab komisjon püüdma tagada, et 
imporditud põllumajandustooted vastavad 
samadele toiduohutuse, loomade heaolu 
normatiivide ja keskkonnakaitse alastele 
ELi nõuetele ja standarditele, mis kehtivad 
Euroopa Liidus toodetud 
põllumajandustoodetele; 

Or. en



PE452.784v01-00 18/24 AM\839149ET.doc

ET

Muudatusettepanek 27
Christofer Fjellner

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. rõhutab, et WTO läbirääkimiste ja 
muude rahvusvaheliste kaubanduslepingute 
puhul peab komisjon püüdma tagada, et 
imporditud põllumajandustooted vastavad 
samadele toiduohutuse, loomade heaolu ja 
keskkonnakaitse alastele ELi nõuetele ja 
standarditele, mis kehtivad Euroopa Liidus 
toodetud põllumajandustoodetele;

7. rõhutab, et WTO läbirääkimiste ja 
muude rahvusvaheliste kaubanduslepingute 
puhul peab komisjon püüdma tagada, et 
imporditud põllumajandustooted vastavad 
samadele toiduohutuse alastele ELi 
nõuetele ja standarditele, mis kehtivad 
Euroopa Liidus toodetud 
põllumajandustoodetele;

Or. sv

Muudatusettepanek 28
Robert Sturdy

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. kutsub komisjoni üles julgustama ELi 
kaubanduspartnereid nende pidevates 
jõupingutustes parandada oma 
sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid 
standardeid, et vältida ELi 
konkurentsivõime vähenemist maailma 
põllumajanduslikus tootmises ning 
saavutada neis valdkondades järjepidevad 
ja terviklikud standardid;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Joe Higgins

Arvamuse projekt
Lõige 8
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. rõhutab mittesooduspäritolu eeskirjade
mööndusteta rakendamise olulisust; nõuab, 
et läbi vaadataks kõik 
kaubandussoodustused, mis Euroopa Liit 
on andud kiirelt areneva majandusega 
riikidele nagu Hiina, India ja Brasiilia;

8. rõhutab sooduspäritolureeglite
mööndusteta rakendamise olulisust, selleks 
et tagada sisemajanduse areng arengu- ja 
vähimarenenud maades ning vältida 
sooduspäritolureeglite kuritarvitamist 
välismaiste korporatsioonide poolt; nõuab, 
et läbi vaadataks kõik 
kaubandussoodustused, mis Euroopa Liit 
on andnud kiirelt areneva majandusega 
riikidele nagu Hiina, India ja Brasiilia;
nõuab tungivalt, et mis tahes selline 
läbivaatamine ei kahjustaks mainitud 
riikide ühiskondade neid kihte, kes elavad 
endiselt vaesuses ja/või saavad väga 
väikest sissetulekut; 

Or. en

Muudatusettepanek 30
Gianluca Susta

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. rõhutab mittesooduspäritolu eeskirjade
mööndusteta rakendamise olulisust; nõuab, 
et läbi vaadataks kõik 
kaubandussoodustused, mis Euroopa Liit 
on andud kiirelt areneva majandusega 
riikidele nagu Hiina, India ja Brasiilia;

8. rõhutab sooduspäritolureeglite
mööndusteta rakendamise olulisust; nõuab, 
et läbi vaadataks kõik 
kaubandussoodustused, mis Euroopa Liit 
on andnud G20 liikmesriikidele;

Or. it

Muudatusettepanek 31
Yannick Jadot

Arvamuse projekt
Lõige 9
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. kordab taas, et põllumajandustoodetega 
kauplemine on arengumaade
majanduslikuks arenguks ja vaesuse
leevendamiseks oluline; palub ELil aidata 
AKV riikidel kohaneda Ladina-Ameerika 
maadest tuleneva suureneva konkurentsiga
(lõuna-lõuna suunal toimuv kaubavahetus);

9. kordab taas põllumajandustoodete 
kaubanduse liberaliseerimise negatiivseid 
tagajärgi arengumaade majanduslikule 
arengule ja vaesuse leevendamisele, kuni 
ei ole paika pandud põhilised 
ülemaailmsed reeglid, mis piiraksid 
toiduturustajate võimu, spekuleerimist 
põllumajandustoorme turgudel ning 
nähtust, mida kutsutakse „maade 
haaramiseks”; palub ELil aidata AKV 
riikidel välja kujundada sisemaiselt 
jätkusuutlik põllumajanduspoliitika ning
kohaneda Ladina-Ameerika maadest 
tuleneva suureneva konkurentsiga (lõuna-
lõuna suunal toimuv kaubavahetus);

Or. en

Muudatusettepanek 32
Gianluca Susta

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. kordab taas, et põllumajandustoodetega 
kauplemine on arengumaade 
majanduslikuks arenguks ja vaesuse 
leevendamiseks oluline; palub ELil aidata 
AKV riikidel kohaneda Ladina-Ameerika 
maadest tuleneva suureneva konkurentsiga
(lõuna-lõuna suunal toimuv 
kaubavahetus);

9. kordab taas, et põllumajandustoodetega 
kauplemine on arengumaade 
majanduslikuks arenguks ja vaesuse 
leevendamiseks oluline; palub ELil aidata 
AKV riikidel kohaneda suureneva
ülemaailmse konkurentsiga;

Or. it
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Muudatusettepanek 33
Marielle De Sarnez

Arvamuse projekt
Lõige 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. peab vastuvõetamatuks seda, et 
komisjon jätkab läbirääkimisi 
Mercosuriga ilma üksikasjaliku 
mõjuhinnangu avalikkusele 
kättesaadavaks tegemiseta ja ilma 
asjakohase poliitilise arutelu pidamiseta 
nõukogu ja Euroopa Parlamendiga;

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Marielle De Sarnez

Arvamuse projekt
Lõige 9 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 b. nõuab, et enne mis tahes tollitariifide 
pakkumist ELi ja Mercosuri vahel 
koostataks ja arutataks läbi mõjuhinnang 
sellele, milline on nende läbirääkimiste 
mõju põllumajanduslikele võrgustikele ja 
ELi regioonidele;

Or. fr

Muudatusettepanek 35
Marielle De Sarnez

Arvamuse projekt
Lõige 9 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 c. juhib tähelepanu asjaolule, et selles 
osas, mis puudutab põllumajandusega 
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seotud küsimusi läbirääkimistel 
Mercosuriga, peavad need olema otseselt 
seotud Doha vooruga; kutsub seetõttu 
komisjoni üles viima need läbirääkimised 
vajaduse korral lõpule alles pärast WTO 
vooru lõppemist, nii nagu see on ka 
volitustes väljendatud;

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Yannick Jadot

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. rõhutab, et kaubanduspoliitika peab 
aitama kaasa toiduga kindlustatusega 
seotud probleemide lahendamisele; nõuab
eksporti piiravate meetmete tugevdatud 
järelvalvet ja kooskõlastamist, et ära 
hoida tõsiseid toidukriise tulevikus.

10. rõhutab, et kaubanduspoliitika peab 
aitama kaasa toiduainetega varustamise 
sõltumatuse ja toiduga kindlustatusega 
seotud probleemide lahendamisele; nõuab 
tugevdatud järelvalvet agrokütuse kavade 
mõju üle toiduainetega varustamise 
sõltumatusele ja toiduga kindlustatusele;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. rõhutab, et kaubanduspoliitika peab 
aitama kaasa toiduga kindlustatusega 
seotud probleemide lahendamisele; nõuab 
eksporti piiravate meetmete tugevdatud 
järelvalvet ja kooskõlastamist, et ära hoida 
tõsiseid toidukriise tulevikus.

10. rõhutab, et kaubanduspoliitika peab 
aitama kaasa toiduga varustatuse
kindlustatusega seotud probleemide 
lahendamisele; nõuab eksporti piiravate 
meetmete tugevdatud järelvalvet ja 
kooskõlastamist, et ära hoida tõsiseid 
toidukriise tulevikus.
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Or. en

Muudatusettepanek 38
Yannick Jadot

Arvamuse projekt
Lõige 10 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. rõhutab asjaolu, et 
kaubanduspoliitika peaks etendama 
aktiivset rolli kliimamuutuse probleemide 
lahendamisel, mis tulenevad ulatuslikust 
tööstuslikust loomakasvatusest ja 
eksporttoodangu jaoks ette nähtud 
istandustest; kutsub komisjoni üles lisama 
kõigisse oma jätkusuutlikkuse 
mõjuhinnangutesse 
põllumajandusturgude liberaliseerimise 
kaudu ka kasvuhoonegaaside heitkoguste 
mõõtme.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Marielle De Sarnez

Arvamuse projekt
Lõige 10 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. väljendab muret võimalike 
teraviljasoodustuste pärast läbirääkimistel 
Ukrainaga, seoses sellega, et Ukraina 
toodang on äärmiselt 
konkurentsivõimeline ning Ukraina 
kasutab juba praegu kolmandatele 
riikidele pakutavaid vähendatud tariifiga
teraviljakvoote (nisu ja oder); kutsub 
seetõttu komisjoni üles piirama oma 
pakkumist selles valdkonnas;
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Or. fr


