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Muudatusettepanek 1
António Fernando Correia De Campos

Arvamuse projekt
Lõige -1 (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1. tervitab suuremat pühendumust ja 
aktiivsemat lähenemisviisi, et võimaldada 
juurdepääsu uutele turgudele eesmärgiga 
edendada majanduskasvu ja ettevõtjate 
konkurentsivõimet; rõhutab, kui oluline 
on tagada õiglane ja vastastikune 
juurdepääs riigihanketurgudele ELi ja 
kolmandate riikide vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et kaubandus on eduka Euroopa 
tööstuspoliitika üks nurgakive, ning nõuab 
seetõttu, et edasised mitme- ja kahepoolsed 
kaubanduslepingud moodustaksid ühtse 
osa ausale ülemaailmsele konkurentsile ja 
täieliku vastastikkuse põhimõttele rajatud
tööstusstrateegiast;

1. rõhutab, et kaubandus on eduka Euroopa 
tööstuspoliitika üks nurgakive, ning nõuab 
seetõttu, et edasised mitme- ja kahepoolsed 
kaubanduslepingud moodustaksid ühtse 
osa ausale ülemaailmsele konkurentsile ja 
täieliku vastastikkuse põhimõttele rajatud 
tööstusstrateegiast; kordab, kui oluline on 
viia lõpule kaubandusläbirääkimised 
eelkõige riikide ja piirkondadega, millega 
on seotud ELi ettevõtjate majandushuvid 
ning mis võivad pakkuda olulisi uusi 
ekspordivõimalusi kõigile ELi sektoritele;

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et kaubandus on eduka Euroopa 
tööstuspoliitika üks nurgakive, ning nõuab 
seetõttu, et edasised mitme- ja kahepoolsed 
kaubanduslepingud moodustaksid ühtse 
osa ausale ülemaailmsele konkurentsile ja 
täieliku vastastikkuse põhimõttele rajatud 
tööstusstrateegiast;

1. rõhutab, et kaubandus on eduka Euroopa 
tööstuspoliitika üks nurgakive, ning nõuab 
seetõttu, et edasised mitme- ja kahepoolsed 
kaubanduslepingud moodustaksid ühtse 
osa ambitsioonikatele 
innovatsioonipüüdlustele, ausale 
ülemaailmsele konkurentsile ja täieliku 
vastastikkuse põhimõttele rajatud 
tööstusstrateegiast, et edendada 
konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Francesco De Angelis

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et kaubandus on eduka Euroopa 
tööstuspoliitika üks nurgakive, ning nõuab 
seetõttu, et edasised mitme- ja kahepoolsed 
kaubanduslepingud moodustaksid ühtse 
osa ausale ülemaailmsele konkurentsile ja 
täieliku vastastikkuse põhimõttele rajatud 
tööstusstrateegiast;

1. rõhutab, et kaubandus on eduka Euroopa 
tööstuspoliitika üks nurgakive, ning nõuab 
seetõttu, et edasised mitme- ja kahepoolsed 
kaubanduslepingud moodustaksid ühtse 
osa ausale ja jätkusuutlikule
ülemaailmsele konkurentsile ning 
eeskirjade, standardite ja sertifitseerimise 
seisukohast täieliku vastastikkuse 
põhimõttele rajatud tööstusstrateegiast;

Or. it
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Muudatusettepanek 5
Bendt Bendtsen

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et kaubandus on eduka Euroopa 
tööstuspoliitika üks nurgakive, ning nõuab 
seetõttu, et edasised mitme- ja kahepoolsed 
kaubanduslepingud moodustaksid ühtse 
osa ausale ülemaailmsele konkurentsile ja 
täieliku vastastikkuse põhimõttele rajatud 
tööstusstrateegiast;

1. rõhutab, et kaubandus on eduka Euroopa 
tööstuspoliitika üks nurgakive, ning nõuab 
seetõttu, et edasised mitme- ja kahepoolsed 
kaubanduslepingud moodustaksid ühtse 
osa ausale ülemaailmsele konkurentsile, 
läbipaistvusele ja täieliku vastastikkuse 
põhimõttele rajatud tööstusstrateegiast;

Or. da

Muudatusettepanek 6
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et EL peaks võtma 
juhtrolli keskkonnahoidlikke tooteid ja 
teenuseid käsitlevate rahvusvaheliste 
kaubanduslepingute sõlmimisel, 
keskendudes taastuvenergia 
tehnoloogiatele; rõhutab, kui oluline on 
nõuda oma kaubanduspartneritelt 
tariifide ja mittetariifsete kaubandustõkete 
täielikku kaotamist, vältides 
päritolueeskirjade leebemaks muutmist ja 
tollimaksu tagastamise kasutamist;

Or. en
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Muudatusettepanek 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. usub, et kaubanduslepingud peaksid 
tugevdama tootmisbaasi, tunnistades ELi 
töötleva tööstuse jätkuvat tähtsust ja 
vältides tööstushuvide arvel selliste 
kompromisside tegemist, mis on kasulikud 
muu äritegevuse seisukohast;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Adam Gierek

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. usub, et vaja on uut Euroopa
kaubanduspoliitikat, mis edendaks 
senisest enam tootmist Euroopas ega 
ärgitaks äritegevust ümber paigutama; on 
arvamusel, et välispartneritega 
sõlmitavates kaubanduslepingutes tuleks 
arvesse võtta Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet, väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid ning põllumajandus-
ja toiduainetööstust;

2. usub, et vaja on uut Euroopa
kaubandus- ja tollipoliitikat, mis edendaks
senisest enam tootmist Euroopas, 
kasutades kohalikke tooraineid, ega 
ärgitaks äritegevust ümber paigutama
väljapoole ühtset turgu; on arvamusel, et 
välispartneritega sõlmitavates 
kaubanduslepingutes tuleks arvesse võtta
kõiki tegureid, mis mõjutavad Euroopa
tööstusettevõtjate ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate, sealhulgas
põllumajandus- ja toiduainetööstuse 
konkurentsivõimet; hoiatab, et Euroopa 
tööstus ei tohiks sõltuda monopoolsetest 
toorainete tarnijatest, nagu haruldaste 
muldmetallide puhul;

Or. pl
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Muudatusettepanek 9
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. usub, et vaja on uut Euroopa 
kaubanduspoliitikat, mis edendaks senisest 
enam tootmist Euroopas ega ärgitaks 
äritegevust ümber paigutama; on 
arvamusel, et välispartneritega 
sõlmitavates kaubanduslepingutes tuleks 
arvesse võtta Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet, väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid ning põllumajandus-
ja toiduainetööstust;

2. usub, et vaja on uut Euroopa 
kaubanduspoliitikat, mis edendaks senisest 
enam tootmist Euroopas ega ärgitaks 
äritegevust ümber paigutama; on 
arvamusel, et välispartneritega 
sõlmitavates kaubanduslepingutes tuleks 
arvesse võtta Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet, väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid ning põllumajandus-
ja toiduainetööstust, lisaks tuleks 
kaubanduslepingute abil püüda võidelda 
kolmandate riikide poolt kasutatavate 
kaubandust moonutavate meetmete, 
näiteks eksporditollimaksude ja kohaliku 
tootmise ebaõiglase riikliku toetamise 
vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Andrzej Grzyb

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. usub, et vaja on uut Euroopa 
kaubanduspoliitikat, mis edendaks senisest 
enam tootmist Euroopas ega ärgitaks 
äritegevust ümber paigutama; on 
arvamusel, et välispartneritega 
sõlmitavates kaubanduslepingutes tuleks 
arvesse võtta Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet, väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid ning põllumajandus-
ja toiduainetööstust;

2. usub, et vaja on uut Euroopa 
kaubanduspoliitikat, mis edendaks senisest 
enam tootmist Euroopas ega ärgitaks 
äritegevust ümber paigutama; on 
arvamusel, et välispartneritega 
sõlmitavates kaubanduslepingutes tuleks 
arvesse võtta Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet, väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid ning
põllumajandussektorit ja 
toiduainetööstust, pidades silmas 
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põllumajandustoodete kaubandusbilansi 
puudujäägi suurenemist ja kõrgeid 
standardeid, mida ELi tööstus peab 
järgima;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Bendt Bendtsen

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. usub, et vaja on uut Euroopa 
kaubanduspoliitikat, mis edendaks senisest 
enam tootmist Euroopas ega ärgitaks
äritegevust ümber paigutama; on 
arvamusel, et välispartneritega 
sõlmitavates kaubanduslepingutes tuleks 
arvesse võtta Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet, väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid ning põllumajandus-
ja toiduainetööstust;

2. usub, et vaja on uut Euroopa 
kaubanduspoliitikat, milles tunnistatakse 
vajadust nii teadmistepõhiste ettevõtete 
kui ka tootmisettevõtete järele Euroopas 
ja millega edendatakse seega senisest 
enam tootmist Euroopas ega ärgitata
äritegevust ümber paigutama; on 
arvamusel, et välispartneritega 
sõlmitavates kaubanduslepingutes tuleks 
arvesse võtta Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet, väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid ning põllumajandus-
ja toiduainetööstust;

Or. da

Muudatusettepanek 12
Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. usub, et vaja on uut Euroopa 
kaubanduspoliitikat, mis edendaks senisest 
enam tootmist Euroopas ega ärgitaks 
äritegevust ümber paigutama; on 
arvamusel, et välispartneritega 

2. usub, et vaja on uut Euroopa 
kaubanduspoliitikat, mis edendaks senisest 
enam tootmist Euroopas ega ärgitaks 
äritegevust ümber paigutama; on 
arvamusel, et välispartneritega 
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sõlmitavates kaubanduslepingutes tuleks 
arvesse võtta Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet, väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid ning põllumajandus-
ja toiduainetööstust;

sõlmitavates kaubanduslepingutes tuleks 
arvesse võtta Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet, väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid ning põllumajandus-
ja toiduainetööstust, lisaks vastastikku 
kasulikku koostööd arenguriikidega;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Andrzej Grzyb

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. usub, et vaja on uut Euroopa 
kaubanduspoliitikat, mis edendaks senisest 
enam tootmist Euroopas ega ärgitaks 
äritegevust ümber paigutama; on 
arvamusel, et välispartneritega 
sõlmitavates kaubanduslepingutes tuleks 
arvesse võtta Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet, väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid ning põllumajandus-
ja toiduainetööstust;

2. usub, et vaja on uut Euroopa 
kaubanduspoliitikat, mis edendaks senisest 
enam tootmist Euroopas ega ärgitaks 
äritegevust ümber paigutama; on 
arvamusel, et välispartneritega 
sõlmitavates kaubanduslepingutes tuleks 
arvesse võtta Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet, väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid ning põllumajandus-
ja toiduainetööstust;

Or. pl

Muudatusettepanek 14
Bendt Bendtsen

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, kui oluline on sõlmida 
kahepoolseid vabakaubanduslepinguid 
ELi ning eelkõige Lõuna-Ameerika ja 
Aasia kasvava majandusega riikide vahel, 
pidades silmas suuremat majanduskasvu 
ja vabadust konkureerida rahvusvahelisel 
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tasandil vastastikku tunnustatud, 
läbipaistvate ja õiglaste tingimuste alusel; 
tunnistab, et vabakaubanduslepingud 
võimaldavad kõigil osapooltel saada kasu 
mastaabisäästust ning lisaks annavad 
ELile võimaluse keskenduda nendele 
teadmistepõhise ja töötleva tööstuse 
valdkondadele, mille puhul tal on 
maailmaturul konkurentsieelis; on 
seisukohal, et need 
vabakaubanduslepingud võivad kaasa 
aidata edusammudele nii toodete kui ka 
teenuste kvantiteedi ja kvaliteedi osas 
maailmaturul ning see on eriti vajalik, 
pidades silmas Euroopa demograafilisi 
väljakutseid;

Or. da

Muudatusettepanek 15
António Fernando Correia De Campos

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. võtab teadmiseks käimasolevate 
läbirääkimiste tempo, et sõlmida 
kahepoolseid vabakaubanduslepinguid, 
milles käsitletakse vaid osa kogu ELi 
rahvusvahelisest kaubandusest; rõhutab, 
et suuremat tähelepanu tuleks eelkõige 
pöörata strateegilise tähtsusega 
arenevatele turgudele; rõhutab, et tuleb 
vähendada praegust kaubandusbilansi 
puudujääki Hiinaga ning saavutada 
suurem juurdepääs sellele laienevale 
turule;

Or. en
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Muudatusettepanek 16
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, kui oluline on teostada 
mõjuhindamisi enne 
kaubandusläbirääkimiste alustamist ja 
enne läbirääkimiste lõpuleviimist; on 
seisukohal, et järelhindamiste teostamine 
pärast kaubanduslepingute ratifitseerimist 
võib olla ülimalt tähtis tulevaste otsuste 
tegemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Francesco De Angelis

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. on seisukohal, et Euroopa 
kaubanduspoliitika arendamine peab 
kaasa tooma töökohtade arvu 
suurenemise ning seetõttu nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid ja komisjon 
tagaksid tööhõive taseme piisava kaitse;

Or. it

Muudatusettepanek 18
António Fernando Correia De Campos

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. rõhutab, et suurema tähelepanu 
pööramine sellele, et võimaldada 
teenusepakkujatele juurdepääsu 
rahvusvahelisele turule, ei tohiks 
kahjustada tööstuskaupadega kauplemist; 
rõhutab, et Euroopa tööstussektorile tuleb 
tagada võimalused rahvusvahelisel turul 
osalemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 19
António Fernando Correia De Campos

Arvamuse projekt
Lõige 2 c (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 c. rõhutab, et praeguses 
majandusolukorras mõjutavad 
mittetariifsed kaubandustõkked ja 
välismaised reguleerimissüsteemid kõige 
enam väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid, kuna neil on raske juurde 
pääseda rahvusvahelisele kaubandusabile 
ja krediidikindlustusele; kutsub komisjoni 
üles tegelema väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate kaubandustõketega, 
arvestades nende tähtsust Euroopa 
majandusele;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Andrzej Grzyb

Arvamuse projekt
Lõige 3 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et tööstuspoliitika sise- ja 
välismõõtme sidusust tuleb pidevalt 
suurendada, tagamaks Euroopa tööstusele 
reguleerimise prognoositavuse, stabiilsuse 
ja võrdsed võimalused nii sise- kui 
välisturgudel;

3. on seisukohal, et tööstuspoliitika sise- ja 
välismõõtme sidusust tuleb pidevalt 
suurendada, tagamaks Euroopa tööstusele 
reguleerimise prognoositavuse, stabiilsuse 
ja võrdsed võimalused nii sise- kui
välisturgudel; nõuab seetõttu, et 
tõhustataks meetmeid sellistes 
valdkondades nagu reguleerimisalased 
dialoogid Euroopa peamiste 
kaubanduspartneritega, näiteks USAga, 
rahvusvaheliste standardite kehtestamine, 
kaitstud turgude liberaliseerimine tariifide 
ja mittetariifsete kaubandustõkete täieliku 
kaotamise teel, võltsimise ja kõlvatu 
konkurentsi, sealhulgas sotsiaalse ja 
keskkonnaalase dumpingu vastu 
võitlemine, ning 
intellektuaalomandiõiguste tugevdamine;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Bendt Bendtsen

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et tööstuspoliitika sise- ja 
välismõõtme sidusust tuleb pidevalt
suurendada, tagamaks Euroopa tööstusele 
reguleerimise prognoositavuse, stabiilsuse 
ja võrdsed võimalused nii sise- kui 
välisturgudel;

3. on seisukohal, et tööstuspoliitika sise- ja 
välismõõtme sidusust tuleb pidevalt 
suurendada, tagamaks Euroopa tööstusele 
reguleerimise prognoositavuse, lihtsuse,
stabiilsuse ja võrdsed võimalused nii sise-
kui välisturgudel;

Or. da
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Muudatusettepanek 22
António Fernando Correia De Campos

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, kui oluline on edendada 
kolmandate riikidega lähenemist või 
samaväärsust seoses rahvusvaheliste 
standardite ja sertifitseerimistavadega; 
soovitab tugevdada seost välis- ja ühtse 
turu eeskirjade vahel, et vähendada 
ettevõtjate tarbetuid kulusid, kaotada 
regulatiivsed tõkked ning edendada 
innovatsiooni ja juurdepääsu 
kaubandusele;

Or. en

Muudatusettepanek 23
António Fernando Correia De Campos

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. rõhutab, et sellist ühtlustamist ei saa 
teostada tehniliste, tervishoiu- ja ohutus-
ning tarbijakaitsestandardite alandamise 
arvel; palub komisjonil kaitsta ELi 
standardeid ning neid tõhusalt jõustada 
importijate ja majandusettevõtjate puhul, 
kes oma tooteid Euroopas turustavad;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 4 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles 
arendama soodsat keskkonda ettevõtete 
asutamise stimuleerimiseks ja noorte 
ettevõtjate vaheliseks kogemuste 
vahetamiseks ning looma tingimused 
selleks, et muuta Euroopa väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtjad 
rahvusvaheliseks ning toetada nende 
konkurentsivõimet ja arengut, kaitsmaks 
nende seisundit kõlvatu konkurentsi eest;

4. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles 
arendama soodsat keskkonda ettevõtete 
asutamise stimuleerimiseks ja noorte 
ettevõtjate vaheliseks kogemuste 
vahetamiseks, et luua tingimused selleks, 
et muuta Euroopa väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad rahvusvaheliseks ning 
toetada nende innovatsioonisuutlikkust 
eelkõige vähese CO2-heitega majanduse 
loomiseks, samuti nende
konkurentsivõimet ja arengut, kaitsmaks 
nende seisundit kõlvatu konkurentsi eest;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Adam Gierek

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles 
arendama soodsat keskkonda ettevõtete 
asutamise stimuleerimiseks ja noorte 
ettevõtjate vaheliseks kogemuste 
vahetamiseks ning looma tingimused 
selleks, et muuta Euroopa väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtjad 
rahvusvaheliseks ning toetada nende 
konkurentsivõimet ja arengut, kaitsmaks 
nende seisundit kõlvatu konkurentsi eest;

4. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles 
arendama soodsat keskkonda ettevõtete 
asutamise stimuleerimiseks ja noorte 
ettevõtjate vaheliseks kogemuste 
vahetamiseks ning looma
intellektuaalomandialased tingimused 
selleks, et muuta Euroopa väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad 
rahvusvaheliseks ning toetada nende 
konkurentsivõimet ja arengut, kaitsmaks
nende seisundit kõlvatu konkurentsi eest;

Or. pl
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Muudatusettepanek 26
Francesco De Angelis

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles 
arendama soodsat keskkonda ettevõtete 
asutamise stimuleerimiseks ja noorte 
ettevõtjate vaheliseks kogemuste 
vahetamiseks ning looma tingimused 
selleks, et muuta Euroopa väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtjad 
rahvusvaheliseks ning toetada nende 
konkurentsivõimet ja arengut, kaitsmaks 
nende seisundit kõlvatu konkurentsi eest;

4. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles 
arendama soodsat keskkonda ettevõtete 
asutamise stimuleerimiseks ja noorte 
ettevõtjate vaheliseks kogemuste 
vahetamiseks ning looma tingimused 
selleks, et muuta Euroopa väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad 
rahvusvaheliseks selliste tugimeetmete 
abil, mis on välja töötatud, et toetada 
nende konkurentsivõimet ja arengut, 
kaitsmaks nende seisundit kõlvatu 
konkurentsi eest;

Or. it

Muudatusettepanek 27
Daniël van der Stoep, Laurence J.A.J. Stassen

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles 
arendama soodsat keskkonda ettevõtete 
asutamise stimuleerimiseks ja noorte 
ettevõtjate vaheliseks kogemuste 
vahetamiseks ning looma tingimused 
selleks, et muuta Euroopa väikese ja
keskmise suurusega ettevõtjad 
rahvusvaheliseks ning toetada nende 
konkurentsivõimet ja arengut, kaitsmaks 
nende seisundit kõlvatu konkurentsi eest;

4. kutsub liikmesriike üles arendama 
soodsat keskkonda ettevõtete asutamise 
stimuleerimiseks ja noorte ettevõtjate 
vaheliseks kogemuste vahetamiseks ning 
looma tingimused selleks, et muuta 
Euroopa väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad rahvusvaheliseks ning toetada 
nende konkurentsivõimet ja arengut, 
kaitsmaks nende seisundit kõlvatu 
konkurentsi eest;

Or. nl
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Muudatusettepanek 28
Ioan Enciu

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles 
arendama soodsat keskkonda ettevõtete 
asutamise stimuleerimiseks ja noorte 
ettevõtjate vaheliseks kogemuste 
vahetamiseks ning looma tingimused 
selleks, et muuta Euroopa väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtjad 
rahvusvaheliseks ning toetada nende 
konkurentsivõimet ja arengut, kaitsmaks 
nende seisundit kõlvatu konkurentsi eest;

4. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles 
arendama soodsat keskkonda ettevõtete 
asutamise stimuleerimiseks ja noorte 
ettevõtjate vaheliseks kogemuste 
vahetamiseks ning looma tingimused 
selleks, et muuta Euroopa väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad 
rahvusvaheliseks ning toetada nende 
konkurentsivõimet ja arengut, kaitsmaks 
nende seisundit kõlvatu või moonutatud
konkurentsi eest;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles 
arendama soodsat keskkonda ettevõtete 
asutamise stimuleerimiseks ja noorte 
ettevõtjate vaheliseks kogemuste 
vahetamiseks ning looma tingimused 
selleks, et muuta Euroopa väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtjad 
rahvusvaheliseks ning toetada nende 
konkurentsivõimet ja arengut, kaitsmaks 
nende seisundit kõlvatu konkurentsi eest;

4. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles 
arendama soodsat keskkonda ettevõtete 
asutamise ja kasvu stimuleerimiseks ja 
noorte ettevõtjate vaheliseks kogemuste 
vahetamiseks ning looma tingimused 
selleks, et muuta Euroopa väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad 
rahvusvaheliseks ning toetada nende 
konkurentsivõimet ja arengut, kaitsmaks 
nende seisundit kõlvatu konkurentsi eest;

Or. ro
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Muudatusettepanek 30
Zigmantas Balčytis

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab, kui oluline on arendada ja 
kaitsta ELi konkurentsieeliseid 
innovatiivsete toodete valdkonnas; on 
seisukohal, et tuleb võimaldada ajutist 
liikumisvabadust teenuste pakkumise 
eesmärgil, et oleks võimalik tööle võtta 
kvalifitseeritud spetsialiste ning ELi 
ettevõtjad ja uurimiskeskused saaksid 
säilitada oma juhtpositsiooni 
innovatsiooni valdkonnas; 

Or. lt

Muudatusettepanek 31
Zigmantas Balčytis

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. on seisukohal, et eri õigusnormid ja 
eeskirjad ning ühtsete standardite 
puudumine või kohaldamata jätmine 
takistavad ELi ettevõtjatel välismaise 
äritegevusega seotud suurte kulude tõttu 
oma potentsiaali täiel määral ära 
kasutamast; rõhutab, kui oluline on 
tõhustada regulatiivset koostööd, et 
edendada samaväärsust või lähenemist 
seoses eeskirjade, standardite ning
testimis- ja sertifitseerimismenetlustega, 
vähendades seeläbi rahvusvahelisel 
tasandil tegutsemise kulusid;

Or. lt
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Muudatusettepanek 32
Zigmantas Balčytis

Arvamuse projekt
Lõige 4 c (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 c. peab kahetsusväärseks, et ELi 
ettevõtjatel puudub endiselt juurdepääs 
välismaistele riigihanketurgudele; on 
seisukohal, et tuleb teha suuremaid 
pingutusi parandamaks ELi ettevõtjate 
juurdepääsu välismaistele 
riigihanketurgudele;

Or. lt

Muudatusettepanek 33
Daniël van der Stoep, Laurence J.A.J. Stassen

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, kui oluline on Euroopa tööstuse 
arengu ja konkurentsivõime jaoks tooraine 
kättesaadavus; kutsub seetõttu komisjoni 
üles esitama Euroopa põhjaliku ja 
ulatusliku toorainestrateegia, mis 
sisaldaks konkreetseid meetmeid selle 
kohta, kuidas parandada juurdepääsu 
toorainele nii sise- kui välisturgudel;

5. rõhutab, kui oluline on Euroopa tööstuse 
arengu ja konkurentsivõime jaoks tooraine 
kättesaadavus;

Or. nl

Muudatusettepanek 34
Andrzej Grzyb

Arvamuse projekt
Lõige 5 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, kui oluline on Euroopa tööstuse 
arengu ja konkurentsivõime jaoks tooraine 
kättesaadavus; kutsub seetõttu komisjoni 
üles esitama Euroopa põhjaliku ja 
ulatusliku toorainestrateegia, mis sisaldaks 
konkreetseid meetmeid selle kohta, kuidas 
parandada juurdepääsu toorainele nii sise-
kui välisturgudel;

5. rõhutab, kui oluline on Euroopa tööstuse 
arengu ja konkurentsivõime jaoks tooraine 
kättesaadavus; kutsub seetõttu komisjoni 
üles esitama Euroopa põhjaliku ja 
ulatusliku toorainestrateegia, mis sisaldaks 
konkreetseid meetmeid selle kohta, kuidas 
parandada juurdepääsu toorainele nii sise-
kui välisturgudel ning tõhustada 
edusamme ringlussevõtu, asendamise, 
jäätmekäitluse, teadusuuringute ja 
tooraineid käsitlevate andmete jagamise 
valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Adam Gierek

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, kui oluline on Euroopa tööstuse 
arengu ja konkurentsivõime jaoks tooraine 
kättesaadavus; kutsub seetõttu komisjoni 
üles esitama Euroopa põhjaliku ja 
ulatusliku toorainestrateegia, mis sisaldaks 
konkreetseid meetmeid selle kohta, kuidas 
parandada juurdepääsu toorainele nii sise-
kui välisturgudel;

5. rõhutab, kui oluline on Euroopa tööstuse 
arengu ja konkurentsivõime jaoks tooraine, 
pooltoodete ja energia kättesaadavus;
kutsub komisjoni üles esitama Euroopa 
põhjaliku ja ulatusliku toorainepoliitika 
strateegia, mis sisaldaks konkreetseid 
meetmeid selle kohta, kuidas toetada 
investeeringuid, et parandada juurdepääsu
toorainevarudele nii sise- kui 
välisturgudel;

Or. pl

Muudatusettepanek 36
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 5 



AM\859016ET.doc 21/27 PE460.632v01-00

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, kui oluline on Euroopa tööstuse
arengu ja konkurentsivõime jaoks tooraine 
kättesaadavus; kutsub seetõttu komisjoni 
üles esitama Euroopa põhjaliku ja 
ulatusliku toorainestrateegia, mis sisaldaks 
konkreetseid meetmeid selle kohta, kuidas 
parandada juurdepääsu toorainele nii sise-
kui välisturgudel;

5. rõhutab, kui oluline on
keskkonnahoidliku tööstusarengu ja
Euroopa tööstuse suurema
konkurentsivõime jaoks tooraine 
kättesaadavus ja selle vastutustundlik 
kasutamine; kutsub seetõttu komisjoni üles 
esitama Euroopa põhjaliku ja ulatusliku 
toorainestrateegia, mis sisaldaks 
konkreetseid meetmeid selle kohta, kuidas 
parandada juurdepääsu toorainele nii sise-
kui välisturgudel;

Or. ro

Muudatusettepanek 37
Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, kui oluline on Euroopa tööstuse 
arengu ja konkurentsivõime jaoks tooraine 
kättesaadavus; kutsub seetõttu komisjoni 
üles esitama Euroopa põhjaliku ja 
ulatusliku toorainestrateegia, mis sisaldaks 
konkreetseid meetmeid selle kohta, kuidas 
parandada juurdepääsu toorainele nii sise-
kui välisturgudel;

5. rõhutab, kui oluline on Euroopa tööstuse 
arengu ja konkurentsivõime jaoks tooraine 
kättesaadavus; kutsub seetõttu komisjoni 
üles esitama Euroopa põhjaliku ja 
ulatusliku toorainestrateegia, mis sisaldaks 
konkreetseid meetmeid nii 
ressursitõhususe ja tulemusliku 
ringlussevõtupoliitika kui ka selle kohta, 
kuidas parandada õiglast juurdepääsu 
toorainele nii sise- kui välisturgudel;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Ioan Enciu

Arvamuse projekt
Lõige 5 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, kui oluline on Euroopa tööstuse 
arengu ja konkurentsivõime jaoks tooraine 
kättesaadavus; kutsub seetõttu komisjoni 
üles esitama Euroopa põhjaliku ja 
ulatusliku toorainestrateegia, mis sisaldaks 
konkreetseid meetmeid selle kohta, kuidas 
parandada juurdepääsu toorainele nii sise-
kui välisturgudel;

5. rõhutab, kui oluline on Euroopa tööstuse 
arengu ja konkurentsivõime jaoks tooraine 
kättesaadavus; kutsub seetõttu komisjoni 
üles esitama Euroopa põhjaliku ja 
ulatusliku toorainestrateegia, mis sisaldaks 
konkreetseid meetmeid selle kohta, kuidas 
parandada juurdepääsu toorainele nii sise-
kui välisturgudel; rõhutab, et rakendada 
võib kasulike materjalide eraldamist 
olmeprügist („urban mining”);

Or. en

Muudatusettepanek 39
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, kui oluline on teostada 
teadusuuringuid, mis käsitlevad 
alternatiivseid energiaallikaid, eelkõige 
taastuvaid, ning energiatõhusust ja 
energiasäästu, kuna need on olulised 
tegurid, et lahendada kliimamuutusest 
tulenevaid probleeme ja aidata kaasa 
ülemaailmsetele pingutustele 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks;

Or. ro

Muudatusettepanek 40
Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 6 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. toonitab, kui oluline on 
energiakaubandus ja energiaallikate 
kättesaadavus, ning et energiaturgude 
avamisel tuleb kohaldada vastastikkuse 
põhimõtet, et kaitsta Euroopa tarbijate ja 
energiatööstuse huve.

6. toonitab, kui olulised on mitmepoolsed 
eeskirjad energiakaubanduses, et tagada 
õiglased ja võrdsed 
juurdepääsutingimused säästvatele ja 
ohututele energiaallikatele, ning
pikaajalised positiivsed seosed Euroopa 
kodanike ja energiaettevõtjate huvide 
vahel, kooskõlas kliimamuutusega seotud 
tunnustatud teaduslike eesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Zigmantas Balčytis

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. toonitab, kui oluline on 
energiakaubandus ja energiaallikate 
kättesaadavus, ning et energiaturgude 
avamisel tuleb kohaldada vastastikkuse 
põhimõtet, et kaitsta Euroopa tarbijate ja 
energiatööstuse huve.

6. on seisukohal, et tooraine ja energia 
säästev ning häireteta tarnimine on ELi 
konkurentsivõime seisukohast 
strateegilise tähtsusega; toonitab, kui 
oluline on energiakaubandus ja 
energiaallikate kättesaadavus, ning et 
energiaturgude avamisel tuleb kohaldada 
vastastikkuse põhimõtet, et kaitsta Euroopa 
tarbijate ja energiatööstuse huve.

Or. lt

Muudatusettepanek 42
Andrzej Grzyb

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. toonitab, kui oluline on (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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energiakaubandus ja energiaallikate 
kättesaadavus, ning et energiaturgude 
avamisel tuleb kohaldada vastastikkuse 
põhimõtet, et kaitsta Euroopa tarbijate ja 
energiatööstuse huve.

Or. pl

Muudatusettepanek 43
António Fernando Correia De Campos

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. märgib, et komisjon näeb ette 
täiendavate erakorraliste ühepoolsete 
kaubanduslike järeleandmiste tegemist 
loodusõnnetuste korral; rõhutab, et 
selliste meetmetega kaasnev koormus ei 
jagune liikmesriikide vahel võrdselt, 
mõjutades eelkõige teatavaid riike, 
piirkondi, tööstussektoreid ja töökohti; 
palub komisjonil teostada põhjaliku 
eelhindamise selliste vahendite mõju 
kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Andrzej Grzyb

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, et vajaduse korral tuleb 
tõhusalt kasutada kaubanduse 
kaitsemeetmeid, mille eesmärk on 
võidelda ebaausate kaubandustavade 
vastu, ning võimaldada vastastikust 
juurdepääsu riigihankelepingutele, mis 
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pakuvad ettevõtlusalaseid võimalusi 
sektorites, kus Euroopa tööstus on väga 
konkurentsivõimeline;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. nõuab tungivalt, et komisjon 
kiirendaks lepingute sõlmimist ELi ning 
Mercosuri, India, Venemaa ja Hiina 
vahel, hõlmates konkreetsed sätted, mille 
eesmärk on kaubandust edendada, 
arvestades India, Venemaa, Hiina ja 
Mercosuri piirkonna majandus-, arengu-
ja innovatsioonipotentsiaali ning seal 
leiduvaid tooraineid;

Or. ro

Muudatusettepanek 46
Francesco De Angelis

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. nõuab meetmete võtmist, et toetada ja 
edendada keskkonnahoidlikku 
majanduskasvu, ressursside tõhusat 
kasutamist ja bioloogilise mitmekesisuse 
kaitsmist, millega kaasneb aus ja 
jätkusuutlik konkurents;

Or. it
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Muudatusettepanek 47
António Fernando Correia De Campos

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. rõhutab asjaolu, et seoses 
üleilmastumisega mõjutab avatum 
rahvusvaheline kaubandussüsteem 
Euroopa riike erinevalt, avaldades mõju 
sisemisele ühtekuuluvusele; rõhutab 
vajadust laiendada ja lihtsustada 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi, kuna tegemist on vahendiga, mis 
aitab võidelda üleilmastumise kahjulike 
mõjude vastu; lisaks nõuab, et kasutataks 
ELi asjakohaseid sisepoliitilisi vahendeid, 
nagu innovatsiooni ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate toetamine, 
et kiirendada restruktureerimist ja uute 
kaubandustingimustega kohanemist 
ebasoodsates piirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Andrzej Grzyb

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. on seisukohal, et kliimaeesmärke on 
võimalik saavutada vaid koostöös ELi 
peamiste kaubanduspartneritega, kelle 
CO2-heide on samas suurim; on seetõttu 
veendunud, et vaid ülemaailmne 
mitmepoolne kliimakokkulepe võimaldaks 
Euroopa tööstusel säilitada oma 
konkurentsivõime; on lisaks veendunud, 
et kaubanduslepingud peaksid hõlmama 
ühtseid nõudeid kasvuhoonegaaside 
heitkoguste kohta seoses ELi 
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imporditavate toodete tootmisega;

Or. en


