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Muudatusettepanek 1
Jean Lambert, Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt -1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse komisjoni mõjuhinnangu 
aruannet ELi ja USA kaubandussuhete 
tuleviku kohta, mis avaldati 12. märtsil 
2013;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Jean Lambert, Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt -1 A (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

A. arvestades, et komisjon tunnistas oma 
mõjuhinnangu aruandes ELi ja USA 
kaubandussuhete tuleviku kohta, et on 
„õigustatud muresid”, mille kohaselt 
Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus võib põhjustada 
ELis ja USAs kokku vähemalt ühe miljoni 
töökoha kadumise ning ELi tööturul 
„pikaajalisi ja olulisi” kohanemiskulusid;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Mara Bizzotto

Arvamuse projekt
Punkt 1 A (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

A. arvestades, et peamises uuringus, 
millel rajaneb majandus- ja 
poliitikauuringute keskuse juhitud 
Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse hindamine,

a) esitatakse majandusliku kasuna teatud 
juhuslikku ja väga väikest kasu, näiteks 
Euroopa SKP tõus 0,48% 13 aastaga;

b) ei ole mõõdetud võimalikku kahju, sest 
kasutatud analüüsimeetodid põhinevad 
iganenud ja pimedal usul turu 
isetasakaalustumise võimesse;

c) Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse positiivne mõju 
reaalsele tööhõivele, mis on määrav 
hindamistegur majanduskriisi ajal, ei ole 
olnud piisavalt põhjalik;

Or. it

Muudatusettepanek 4
Mara Bizzotto

Arvamuse projekt
Punkt -1 B (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

B. arvestades, et teistes uuringutes, mida 
komisjon ei ole arvesse võtnud ning kus 
on rakendatud teistsuguseid meetodeid 
(näiteks ÜRO Global Policy mudel), on 
saadud ELi kohta vähem optimistlikke 
tulemusi, muu hulgas töötulu 
puhaskahjum, töökohtade kaotus ja 
töötulu osakaalu vähenemine kogutulus;

Or. it
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Muudatusettepanek 5
Mara Bizzotto

Arvamuse projekt
Punkt -1 C (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

C. arvestades, et tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni 
tellitud uurimuses[1] märgitakse muu
hulgas, et:

a) Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse mõju ELi 
töötleva tööstuse mõnedele sektoritele, 
nagu terasesektor ja elektrimasinate ja -
seadmete sektor, väljendub tõenäoliselt 
ekspordi vähenemises, mis omakorda 
mõjutab negatiivselt tööhõivet;

b) komisjoni arusaam tööhõivest on väga 
lihtsustatud, sest see eeldab tööjõu 
liikumise ebareaalset paindlikkust;

[1] 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU(201
5)536316_EN.pdf

Or. it

Muudatusettepanek 6
Karima Delli, Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt i a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(-i a) palub komisjonil leida lahendus 
oma mõjuhinnangu järeldusele, et 
Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus võib põhjustada 
„pikaajalisi ja olulisi” häireid ELi 
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tööhõives;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Tiziana Beghin, Laura Agea

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt i a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(-i a) võtta arvesse ELi ja USA tööturgude 
sügavaid erinevusi, tunnistada, et Atlandi-
ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerlusega kaotab töö 1,3 
miljonit töötajat üle kogu Euroopa, ning 
kehtestada kõik vajalikud meetmed 
tööturu pikaajalistele ja olulistele 
kohandumise kuludele reageerimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Tiziana Beghin, Laura Agea

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt i a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(-i a) tunnistada, et paljudes 
mõjuhinnangu uuringutes Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
kasu ja kahju, sh tööhõivele avalduva 
mõju hindamiseks kasutatav 
ökonomeetriline mudel põhineb 
mitterealistlikel eeldustel, nagu töötajate 
täielik liikuvus Euroopas, ning see ei 
võimalda töökohtade netokasvu/-
vähenemise arvutamist;

Or. en
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Muudatusettepanek 9
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt i

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(i) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus aitaks luua 
rohkem ja paremaid töökohti ning 
kehtestaks ambitsioonikad üldised 
kaubandusnormid jätkusuutliku arengu 
ja tööhõive osas;

(i) peatada viivitamata läbirääkimised ja 
vältida mis tahes täiendavaid 
vabakaubandusnormide ülemaailmse 
mudeli kehtestamise katseid; usub, et mis 
tahes täiendavad läbirääkimised ELi ja 
USA vahel tuleb uuesti põhjalikult läbi 
mõelda, nagu on nõudnud Euroopa 
Ametiühingute Konföderatsioon;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Sven Schulze

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt i

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(i) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus aitaks luua rohkem
ja paremaid töökohti ning kehtestaks 
ambitsioonikad üldised kaubandusnormid 
jätkusuutliku arengu ja tööhõive osas;

(i) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus aitaks oluliselt 
kaasa olemasolevate töökohtade 
säilitamisele ja arvukamate töökohtade 
loomisele ning kehtestaks ambitsioonikad 
normid üleilmse kaubanduse nendes 
valdkondades, kus on edu saavutamine 
mitmepoolsel tasandil märkimisväärselt 
raskem;

Or. de

Muudatusettepanek 11
Karima Delli, Jean Lambert
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt i

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(i) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus aitaks luua rohkem 
ja paremaid töökohti ning kehtestaks 
ambitsioonikad üldised kaubandusnormid 
jätkusuutliku arengu ja tööhõive osas;

(i) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus aitaks luua rohkem 
ja paremaid töökohti, võttes arvesse
asjaolu, et kaubandus ei ole eraldi 
eesmärk, vaid vahend heaolu 
parandamiseks, mis võib tähendada 
Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse läbirääkimiste 
peatamist, kuni on võimalik lõplikult 
tõestada, et komisjoni eelnevad 
töökohtade kadumise hinnangud ei ole 
enam põhjendatud mureks;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Georgi Pirinski

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt i

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(i) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus aitaks luua rohkem 
ja paremaid töökohti ning kehtestaks 
ambitsioonikad üldised kaubandusnormid 
jätkusuutliku arengu ja tööhõive osas;

(i) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus aitaks luua rohkem 
ja paremaid töökohti;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Tiziana Beghin, Laura Agea

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt i
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(i) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus aitaks luua rohkem 
ja paremaid töökohti ning kehtestaks 
ambitsioonikad üldised kaubandusnormid 
jätkusuutliku arengu ja tööhõive osas;

(i) lükata Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus tagasi, kui ei 
tõestata, et see aitaks luua rohkem ja 
paremaid töökohti Euroopas ja USAs ning 
kehtestaks ambitsioonikad üldised 
kaubandusnormid jätkusuutliku arengu ja 
tööhõive osas;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt i

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(i) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus aitaks luua rohkem 
ja paremaid töökohti ning kehtestaks
ambitsioonikad üldised kaubandusnormid 
jätkusuutliku arengu ja tööhõive osas;

(i) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus aitaks tekitada 
tugevat ja jätkusuutlikku majanduskasvu 
ja töökohti; maksimeerida kõrgema 
kvalifikatsiooniga töökohtade loomist ning 
kehtestada ambitsioonikad üldised 
kaubandusnormid jätkusuutliku arengu ja 
tööhõive osas;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Siôn Simon

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt i

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(i) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus aitaks luua rohkem 
ja paremaid töökohti ning kehtestaks 
ambitsioonikad üldised kaubandusnormid 

(i) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus aitaks luua 
kvaliteetsemaid töökohti ning kehtestaks 
ambitsioonikad ja jõustatavad üldised 
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jätkusuutliku arengu ja tööhõive osas; kaubandusnormid jätkusuutliku arengu ja 
tööhõive osas;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Elmar Brok

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt i

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(i) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus aitaks luua rohkem 
ja paremaid töökohti ning kehtestaks 
ambitsioonikad üldised kaubandusnormid 
jätkusuutliku arengu ja tööhõive osas;

(i) märkida, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus aitaks luua rohkem 
ja paremaid töökohti ning kehtestaks 
üldised kaubandusnormid jätkusuutliku 
arengu ja tööhõive suhtes;

Or. de

Muudatusettepanek 17
Mara Bizzotto

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt i

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(i) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja
investeerimispartnerlus aitaks luua rohkem 
ja paremaid töökohti ning kehtestaks 
ambitsioonikad üldised kaubandusnormid 
jätkusuutliku arengu ja tööhõive osas;

(i) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus aitaks tegelikult ja
konkreetselt luua rohkem ja paremaid 
töökohti ning kehtestaks ambitsioonikad 
üldised kaubandusnormid jätkusuutliku 
arengu ja tööhõive osas;

Or. it

Muudatusettepanek 18
Joachim Schuster, Maria Arena, Miapetra Kumpula-Natri, Agnes Jongerius, Jan 
Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck
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Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt i

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(i) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus aitaks luua rohkem 
ja paremaid töökohti ning kehtestaks 
ambitsioonikad üldised kaubandusnormid 
jätkusuutliku arengu ja tööhõive osas;

(i) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus aitaks luua rohkem 
ja inimväärseid töökohti ning kehtestaks 
ambitsioonikad ja õiguslikult jõustatavad 
üldised kaubandusnormid jätkusuutliku 
arengu ja tööhõive osas;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Romana Tomc, Milan Zver

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt i

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(i) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus aitaks luua rohkem 
ja paremaid töökohti ning kehtestaks 
ambitsioonikad üldised kaubandusnormid 
jätkusuutliku arengu ja tööhõive osas;

(i) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus aitaks luua rohkem 
ja paremaid töökohti eelkõige viisil, mis 
rahuldaks tööturu uusi vajadusi;

Or. sl

Muudatusettepanek 20
Thomas Mann

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt i

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(i) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus aitaks luua rohkem 
ja paremaid töökohti ning kehtestaks 
ambitsioonikad üldised kaubandusnormid 
jätkusuutliku arengu ja tööhõive osas;

(i) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus aitaks oluliselt 
kaasa arvukamate ja paremate töökohtade 
tagamisele ja loomisele ELis ning 
kehtestaks parima tavana ambitsioonikad 
üldised kaubandusnormid jätkusuutliku 
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arengu ja tööhõive suhtes mitte ainult 
Euroopas ja USAs, vaid kogu maailmas;

Or. de

Muudatusettepanek 21
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt i

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(i) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus aitaks luua rohkem 
ja paremaid töökohti ning kehtestaks 
ambitsioonikad üldised kaubandusnormid 
jätkusuutliku arengu ja tööhõive osas;

(i) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus aitaks luua rohkem 
jätkusuutlikke ja paremaid töökohti ning 
kehtestaks ambitsioonikad üldised 
kaubandusnormid jätkusuutliku arengu ja 
tööhõive osas;

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Patrick Le Hyaric

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt i

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(i) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus aitaks luua rohkem 
ja paremaid töökohti ning kehtestaks 
ambitsioonikad üldised kaubandusnormid 
jätkusuutliku arengu ja tööhõive osas;

(i) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus aitaks luua rohkem 
ja paremaid töökohti ning kehtestaks 
ambitsioonikad üldised kaubandusnormid 
jätkusuutliku arengu ja tööhõive osas, 
tagada, et olemasolevad normid, 
sealhulgas sotsiaalsed, keskkonna-, 
töötervishoiu ja tööohutuse normid, on 
kaitstud õigusliku ja 
konkurentsidumpingu eest, et neid 
täiustataks ja laiendataks;

Or. fr
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Muudatusettepanek 23
Enrique Calvet Chambon

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt i

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(i) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus aitaks luua rohkem 
ja paremaid töökohti ning kehtestaks 
ambitsioonikad üldised kaubandusnormid 
jätkusuutliku arengu ja tööhõive osas;

(i) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus aitaks luua rohkem 
ja paremaid töökohti ning kehtestaks 
ambitsioonikad üldised kaubandusnormid 
jätkusuutliku majandusliku arengu ja 
tööhõive osas, et aidata kaasa 
elanikkonna 20–64-aastaste vanuserühma 
75% tööhõive eesmärgi saavutamisele 
2020. aastaks;

Or. fr

Muudatusettepanek 24
Elena Gentile, Brando Benifei

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt i a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(i a) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus-
ja investeerimispartnerlus annaks olulise 
panuse uute kvaliteetsete töökohtade, 
inimväärse töö, sotsiaalkaitse ja 
rahvatervise, palkade – eelkõige 
miinimumpalga – suurendamise, üldsuse 
heaolu parandamise ja kõrgeimate 
keskkonnasäästlikkuse normide
edendamisse;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Georgi Pirinski



PE551.779v01-00 14/78 AM\1052822ET.doc

ET

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt i a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(i a) esitada parlamendile ajakohastatud 
hinnangud Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse mõju kohta 
tööhõivele ja majanduskasvule Euroopa 
Liidus, pöörates eelkõige tähelepanu 
tagajärgedele, mis on seotud Kesk- ja 
Kagu-Euroopa liikmesriikidega;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt i a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(i a) tagada, et rakendataks meetmeid 
uute kutseoskuste toetamiseks, et vastata 
tööturu uutele vajadustele, mis tulenevad 
Atlandi-ülesest kaubandus- ja 
investeerimispartnerlusest;

Or. fr

Muudatusettepanek 27
Guillaume Balas, Edouard Martin

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt i a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(i a) tagada, et tulevase lepinguga 
kaasnevat keskkonna- ja sotsiaalset mõju 
hinnataks igakülgselt ja põhjalikult;
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Or. fr

Muudatusettepanek 28
Guillaume Balas, Edouard Martin

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt i b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(i b) mõõta riski, et sotsiaalkaitse ja 
keskkonnakaitse ühiste normide 
määratlemine Ameerika Ühendriikidega 
nõrgendab Euroopa kollektiivseid 
eelistusi ning süvendab ELi liikmesriikide 
majanduslikke ja sotsiaalseid erinevusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt i b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(i b) tagada, et soodustataks 
koolitussüsteemide nüüdisajastamist, nii 
et neid saab kohandada Atlandi-ülesese 
kaubandus- ja investeerimispartnerlusest 
tulenevate ülesannete järgi, et võimaldada 
paremat tööalast konkurentsivõimet ja 
töötavate töötajate paremat kohanemist;

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Karima Delli, Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt ii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(ii) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus sisaldaks 
laiaulatuslikke sätteid tööõiguse ja -
poliitika kohta kooskõlas ILO 
konventsioonide ja ILO inimväärse töö 
tegevuskavaga, seades eesmärgiks 
kõrgemate normide edendamise, ning
tagada lisaks, et vaidluste tekkimisel oleks 
tööalastel sätetel tingimuslik mõõde;

(ii) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus sisaldaks 
laiaulatuslikke ja siduvaid sätteid 
tööõiguse ja -poliitika kohta kõigil 
valitsustasanditel, nõudes kõigi ILO 
konventsioonide ratifitseerimist USA 
poolt, ja lõpetada läbirääkimised, kui ei 
võeta kohustust nende ratifitseerimiseks;
tagada, et ILO kontrollorganitelt saadud 
teavet võetaks arvesse juhul, kui tekivad 
tööõiguse sätteid puudutavad vaidlused;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Maria 
Arena, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita 
Ulvskog, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt ii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(ii) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus sisaldaks 
laiaulatuslikke sätteid tööõiguse ja -
poliitika kohta kooskõlas ILO 
konventsioonide ja ILO inimväärse töö 
tegevuskavaga, seades eesmärgiks 
kõrgemate normide edendamise, ning 
tagada lisaks, et vaidluste tekkimisel oleks 
tööalastel sätetel tingimuslik mõõde;

(ii) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus sisaldaks 
laiaulatuslikke sätteid, mille eesmärgiks on 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
kaheksa konventsiooni ja ILO inimväärse 
töö tegevuskava tõhus ratifitseerimine, 
rakendamine ja jõustamine, seades 
eesmärgiks kõrgemate normide 
edendamise; tuleb astuda samme 
tagamaks, et kumbki osapool ei 
soodustaks kaubandust või 
investeeringuid tööõiguse nõrgestamise 
kaudu; vaidluste tekkimisel peavad 
tööalased sätted olema allutatud vaidluste 
lahendamise korrale, sh 
kaubandussanktsioonide kehtestamise 
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võimalus;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Maria Arena

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt ii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(ii) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus sisaldaks 
laiaulatuslikke sätteid tööõiguse ja -
poliitika kohta kooskõlas ILO
konventsioonide ja ILO inimväärse töö 
tegevuskavaga, seades eesmärgiks 
kõrgemate normide edendamise, ning 
tagada lisaks, et vaidluste tekkimisel oleks 
tööalastel sätetel tingimuslik mõõde;

(ii) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus sisaldaks 
laiaulatuslikke sätteid, mille eesmärgiks on 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
kaheksa konventsiooni ja ILO inimväärse 
töö tegevuskava kui lepingu siduva 
tingimuse tõhus ratifitseerimine, 
rakendamine ja jõustamine, seades 
eesmärgiks kõrgemate normide 
edendamise; tuleb tagada, et kaubandust 
või investeeringuid ei soodustataks 
tööõiguse nõrgestamise kaudu; vaidluste 
tekkimisel peavad tööalased sätted olema 
allutatud vaidluste lahendamise korrale, 
sh kaubandussanktsioonide kehtestamise 
võimalus; sellega seoses tuleks võtta 
arvesse ILO kontrollorganitelt saadud 
teavet;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Siôn Simon

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt ii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(ii) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus sisaldaks 

(ii) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus sisaldaks 
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laiaulatuslikke sätteid tööõiguse ja -
poliitika kohta kooskõlas ILO 
konventsioonide ja ILO inimväärse töö 
tegevuskavaga, seades eesmärgiks 
kõrgemate normide edendamise, ning 
tagada lisaks, et vaidluste tekkimisel oleks 
tööalastel sätetel tingimuslik mõõde;

laiaulatuslikke sätteid, mille eesmärgiks on
ILO konventsioonide ja ILO inimväärse 
töö tegevuskava tõhus ratifitseerimine, 
rakendamine ja jõustamine, seades 
eesmärgiks kõrgemate töö- ja 
keskkonnanormide kaitse tasemete
edendamise; vaidluste tekkimisel peavad 
tööalased sätted olema allutatud 
vahekohtumeetmetele, sh sanktsioonide ja 
karistuste kehtestamise võimalus;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Elmar Brok

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt ii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(ii) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus sisaldaks 
laiaulatuslikke sätteid tööõiguse ja -
poliitika kohta kooskõlas ILO 
konventsioonide ja ILO inimväärse töö 
tegevuskavaga, seades eesmärgiks 
kõrgemate normide edendamise, ning 
tagada lisaks, et vaidluste tekkimisel oleks 
tööalastel sätetel tingimuslik mõõde;

(ii) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus sisaldaks tööõiguse 
ja -poliitika sätteid, mis ei ole vastuolus
tähtsamate ILO konventsioonidega, ning 
tagada lisaks, et vaidluste tekkimisel oleks 
ka tööalastel sätetel tingimuslik mõõde;

Or. de

Muudatusettepanek 35
Romana Tomc

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt ii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(ii) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus sisaldaks 

(ii) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus sisaldaks 
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laiaulatuslikke sätteid tööõiguse ja -
poliitika kohta kooskõlas ILO 
konventsioonide ja ILO inimväärse töö 
tegevuskavaga, seades eesmärgiks 
kõrgemate normide edendamise, ning 
tagada lisaks, et vaidluste tekkimisel oleks 
tööalastel sätetel tingimuslik mõõde;

laiaulatuslikke sätteid tööõiguse ja -
poliitika kohta kooskõlas ILO 
konventsioonide ja ILO inimväärse töö 
tegevuskavaga, eelkõige seoses laste 
tööjõu kasutamise tulemusliku 
kaotamisega, võttes kohustuseks 
kõrgemate normide edendamise;

Or. sl

Muudatusettepanek 36
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt ii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(ii) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus sisaldaks 
laiaulatuslikke sätteid tööõiguse ja -
poliitika kohta kooskõlas ILO 
konventsioonide ja ILO inimväärse töö 
tegevuskavaga, seades eesmärgiks 
kõrgemate normide edendamise, ning 
tagada lisaks, et vaidluste tekkimisel oleks 
tööalastel sätetel tingimuslik mõõde;

(ii) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus sisaldaks 
laiaulatuslikke sätteid tööõiguse ja -
poliitika kohta kooskõlas ILO 
konventsioonide ja ILO inimväärse töö 
tegevuskavaga, seades selgeks eesmärgiks 
kõrgemate normide edendamise, ning 
tagada lisaks, et vaidluste tekkimisel 
oleksid tööalased sätted ülimuslikud vaba 
liikumist käsitlevate sätete suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Patrick Le Hyaric

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt ii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(ii) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus sisaldaks 

(ii) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus sisaldaks 
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laiaulatuslikke sätteid tööõiguse ja -
poliitika kohta kooskõlas ILO 
konventsioonide ja ILO inimväärse töö 
tegevuskavaga, seades eesmärgiks 
kõrgemate normide edendamise, ning 
tagada lisaks, et vaidluste tekkimisel oleks 
tööalastel sätetel tingimuslik mõõde;

laiaulatuslikke sätteid tööõiguse ja -
poliitika kohta, mis austavad ILO 
konventsioone ja ILO inimväärse töö 
tegevuskava, seades eesmärgiks kõrgemate 
normide edendamise, võitluse sotsiaalse 
dumpingu kõigi vormide vastu, ning 
tagada lisaks, et vaidluste tekkimisel oleks 
tööalastel sätetel alati suurim tähtsus;

Or. fr

Muudatusettepanek 38
Claude Rolin

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt ii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(ii) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus sisaldaks 
laiaulatuslikke sätteid tööõiguse ja -
poliitika kohta kooskõlas ILO 
konventsioonide ja ILO inimväärse töö 
tegevuskavaga, seades eesmärgiks 
kõrgemate normide edendamise, ning 
tagada lisaks, et vaidluste tekkimisel oleks
tööalastel sätetel tingimuslik mõõde;

(ii) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus sisaldaks 
laiaulatuslikke sätteid tööõiguse ja -
poliitika kohta, mis jätkavad ILO 
konventsioonidega ja on kooskõlas ILO 
inimväärse töö tegevuskavaga, seades 
eesmärgiks kõrgemate normide 
edendamise, ning tagada lisaks, et vaidluste 
tekkimisel oleksid tööalased sätted 
siduvad;

Or. fr

Muudatusettepanek 39
Thomas Mann

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt ii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(ii) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus sisaldaks 
laiaulatuslikke sätteid tööõiguse ja -

(ii) tagada kõigi Atlandi-ülese kaubandus-
ja investeerimispartnerluse sätete puhul, 
et lepinguga ei nõrgestataks, rikutaks ega 
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poliitika kohta kooskõlas ILO 
konventsioonide ja ILO inimväärse töö 
tegevuskavaga, seades eesmärgiks 
kõrgemate normide edendamise, ning 
tagada lisaks, et vaidluste tekkimisel oleks 
tööalastel sätetel tingimuslik mõõde;

muudetaks kehtetuks mitte mingil juhul 
ELi norme järgmistes 
valdkondades: töötajate õigused, 
töötingimused, sotsiaalkindlustus, 
sotsiaalne kaasamine ja sotsiaalkaitse, 
tööohutus ja töötervishoid, kutseõpe, 
kutsekvalifikatsioon, töötajate ja 
pensionäride liikumisvabadus, sotsiaalne 
dialoog ning diskrimineerimise 
tõkestamine töökohal ja tööturul; peale 
selle tagada, et Atlandi-ülene kaubandus-
ja investeerimispartnerlus sisaldaks 
laiaulatuslikke sätteid tööõiguse ja –
poliitika kohta kooskõlas ILO 
konventsioonide ja ILO inimväärse töö 
tegevuskavaga, seades eesmärgiks 
kõrgemate normide edendamise, ning 
tagada lisaks, et vaidluste tekkimisel oleks 
tööalastel sätetel tingimuslik mõõde; 

Or. de

Muudatusettepanek 40
Enrique Calvet Chambon

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt ii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(ii) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus sisaldaks 
laiaulatuslikke sätteid tööõiguse ja -
poliitika kohta kooskõlas ILO 
konventsioonide ja ILO inimväärse töö 
tegevuskavaga, seades eesmärgiks 
kõrgemate normide edendamise, ning 
tagada lisaks, et vaidluste tekkimisel oleks 
tööalastel sätetel tingimuslik mõõde;

(ii) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus sisaldaks 
laiaulatuslikke sätteid tööõiguse ja -
poliitika kohta kooskõlas ILO 
konventsioonide ja ILO inimväärse töö 
tegevuskavaga, seades eesmärgiks 
kõrgemate ja tugevamate normide 
edendamise, ning tagada lisaks, et vaidluste 
tekkimisel oleks tööalastel sätetel 
tingimuslik mõõde; kaubanduspoliitika ei 
tohi põhjustada ei sotsiaalsete õiguste 
vähenemist ega demokraatliku sotsiaalse 
mudeli lagunemist;

Or. fr
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Muudatusettepanek 41
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt ii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(ii) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus sisaldaks 
laiaulatuslikke sätteid tööõiguse ja -
poliitika kohta kooskõlas ILO 
konventsioonide ja ILO inimväärse töö 
tegevuskavaga, seades eesmärgiks 
kõrgemate normide edendamise, ning 
tagada lisaks, et vaidluste tekkimisel oleks 
tööalastel sätetel tingimuslik mõõde;

(ii) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus sisaldaks 
laiaulatuslikke sätteid tööõiguse ja -
poliitika kohta kooskõlas ILO 
konventsioonide ja ILO inimväärse töö 
tegevuskavaga, seades eesmärgiks 
kõrgemate normide edendamise, ning 
tagada lisaks, et vaidluste tekkimisel oleks 
tööalastel sätetel tingimuslik mõõde; 
tagada, et iga liikmesriigi tööhõivet, 
töötingimusi, palka ning töötervishoidu ja 
tööohutust käsitlevad normid oleksid 
garanteeritud ja neid järgitaks;

Or. fr

Muudatusettepanek 42
Tiziana Beghin, Laura Agea

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt ii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(ii) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus sisaldaks 
laiaulatuslikke sätteid tööõiguse ja -
poliitika kohta kooskõlas ILO 
konventsioonide ja ILO inimväärse töö 
tegevuskavaga, seades eesmärgiks 
kõrgemate normide edendamise, ning 
tagada lisaks, et vaidluste tekkimisel oleks 
tööalastel sätetel tingimuslik mõõde;

(ii) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus sisaldaks 
laiaulatuslikke sätteid tööõiguse ja -
poliitika kohta kooskõlas ILO 
konventsioonide, ILO inimväärse töö 
tegevuskava ning ELi ja riikliku 
tööõigusega, seades eesmärgiks kõrgemate 
normide edendamise, ning tagada lisaks, et 
vaidluste tekkimisel oleks tööalastel sätetel 
tingimuslik mõõde;
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Or. en

Muudatusettepanek 43
Thomas Mann

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt ii – alapunkt a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(ii a) kui Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse lepingu sätetega 
nimetatud norme rikutakse või lepingu 
sätted on nendega vastuolus, peab 
Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendi 
vastutavat tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni 
viivitamata sellest teavitama, et 
võimaldada selle üle konsulteerida ja 
võtta vastu asjaomane otsus;

Or. de

Muudatusettepanek 44
Tiziana Beghin, Laura Agea

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt ii a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(ii a) lükata tagasi mis tahes leping, mis 
võib kujutada endast ohtu Euroopa 
töönormidele ja võib põhjustada 
sotsiaalset dumpingut;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis
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Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt ii a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(ii a) tagada, et EL ja USA võtavad selge 
kohustuse ametiühinguvastaste 
õigusaktide ning Troika-laadsete osalejate 
ja õiguse tööle õigusaktide tühistamiseks; 

Or. en

Muudatusettepanek 46
Sven Schulze

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt iii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(iii) tagada, et töö- ja sotsiaalsätete 
horisontaalne mõõde oleks tunnustatud ja 
täielikult integreeritud lepingu kõikidesse 
asjaomastesse operatiivosadesse, et 
kindlustada järjekindel ja terviklik 
lähenemine kaubandusele ja 
jätkusuutlikule arengule;

(iii) tagada, et konkreetselt selleks ette
nähtud jätkusuutlikkuse peatükis 
sisalduvaid töö- ja sotsiaalõiguse norme 
arvestataks täielikult lepingu kõikides 
asjaomastes tegevusvaldkondades; 

Or. de

Muudatusettepanek 47
Elmar Brok

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt iii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(iii) tagada, et töö- ja sotsiaalsätete 
horisontaalne mõõde oleks tunnustatud ja 
täielikult integreeritud lepingu kõikidesse 
asjaomastesse operatiivosadesse, et 
kindlustada järjekindel ja terviklik

(iii) tagada, et partnerriikide ning ELi 
kehtivaid töö- ja sotsiaalõiguse norme 
tunnustatakse ja need tagatakse täielikult, 
et kindlustada järjekindel lähenemine 
kaubandusele ja jätkusuutlikule arengule;
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lähenemine kaubandusele ja jätkusuutlikule 
arengule;

Or. de

Muudatusettepanek 48
Patrick Le Hyaric

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt iii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(iii) tagada, et töö- ja sotsiaalsätete 
horisontaalne mõõde oleks tunnustatud ja 
täielikult integreeritud lepingu kõikidesse 
asjaomastesse operatiivosadesse, et 
kindlustada järjekindel ja terviklik 
lähenemine kaubandusele ja 
jätkusuutlikule arengule;

(iii) tagada, et töö- ja sotsiaalsätete 
horisontaalne mõõde oleks tunnustatud,
kaitstud ja täielikult integreeritud lepingu 
kõikidesse osadesse, et kindlustada 
kaubanduslepingutes järjekindel ja 
terviklik lähenemine jätkusuutlikule 
arengule;

Or. fr

Muudatusettepanek 49
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt iii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(iii) tagada, et töö- ja sotsiaalsätete 
horisontaalne mõõde oleks tunnustatud ja 
täielikult integreeritud lepingu kõikidesse 
asjaomastesse operatiivosadesse, et 
kindlustada järjekindel ja terviklik 
lähenemine kaubandusele ja jätkusuutlikule 
arengule;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Muudatusettepanek 50
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Agnes 
Jongerius, Maria Arena, Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt iii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(iii) tagada, et töö- ja sotsiaalsätete 
horisontaalne mõõde oleks tunnustatud ja 
täielikult integreeritud lepingu kõikidesse 
asjaomastesse operatiivosadesse, et 
kindlustada järjekindel ja terviklik 
lähenemine kaubandusele ja jätkusuutlikule 
arengule;

(iii) tagada, et töö- ja sotsiaalsätete 
horisontaalne mõõde oleks tunnustatud ja 
täielikult integreeritud lepingu kõikidesse 
asjaomastesse operatiivosadesse (nagu 
investeeringud, teenustekaubandus, 
reguleerimisalane koostöö ja 
riigihanked), et kindlustada järjekindel ja 
terviklik lähenemine kaubandusele ja 
jätkusuutlikule arengule;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Siôn Simon

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt iii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(iii) tagada, et töö- ja sotsiaalsätete 
horisontaalne mõõde oleks tunnustatud ja 
täielikult integreeritud lepingu kõikidesse 
asjaomastesse operatiivosadesse, et 
kindlustada järjekindel ja terviklik 
lähenemine kaubandusele ja jätkusuutlikule 
arengule;

(iii) tagada, et töö- ja sotsiaalsätete 
horisontaalne mõõde oleks tunnustatud ja 
täielikult integreeritud lepingu kõikidesse 
asjaomastesse operatiivosadesse, nagu 
investeeringud, teenustekaubandus, 
reguleerimisalane koostöö ja riigihanked, 
et kindlustada järjekindel ja terviklik 
lähenemine kaubandusele ja jätkusuutlikule 
arengule;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Enrique Calvet Chambon
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Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt iii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(iii) tagada, et töö- ja sotsiaalsätete 
horisontaalne mõõde oleks tunnustatud ja 
täielikult integreeritud lepingu kõikidesse 
asjaomastesse operatiivosadesse, et 
kindlustada järjekindel ja terviklik 
lähenemine kaubandusele ja jätkusuutlikule 
arengule;

(iii) tagada, et töö- ja sotsiaalsätete 
horisontaalne mõõde oleks tunnustatud ja 
täielikult integreeritud lepingu kõikidesse 
asjaomastesse operatiivosadesse, et 
kindlustada järjekindel ja terviklik 
lähenemine kaubandusele ja majanduse
jätkusuutlikule arengule;

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Thomas Mann

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt iii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(iii) tagada, et töö- ja sotsiaalsätete 
horisontaalne mõõde oleks tunnustatud ja 
täielikult integreeritud lepingu kõikidesse 
asjaomastesse operatiivosadesse, et 
kindlustada järjekindel ja terviklik 
lähenemine kaubandusele ja jätkusuutlikule 
arengule;

(iii) tagada, et ELi töö- ja sotsiaalsätete
horisontaalne mõõde oleks tunnustatud ja 
täielikult integreeritud lepingu kõikidesse 
asjaomastesse operatiivosadesse, et 
kindlustada järjekindel ja terviklik 
lähenemine kaubandusele ja jätkusuutlikule 
arengule; rangelt tuleb jälgida seda, et 
riiklikke kutsealaseid eetikakoodekseid ja 
kutseeksami sooritamise tunnistusi 
käsitlevad eeskirjad oleksid jätkuvalt 
siduvad;

Or. de

Muudatusettepanek 54
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt iii a (uus)



PE551.779v01-00 28/78 AM\1052822ET.doc

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(iii a) tagada, et Atlandi-ülese kaubandus-
ja investeerimispartnerluse läbirääkimiste 
raames saavutatakse vastastikku 
kasulikud kokkulepped liikuvuse paketi 
suhtes, mis on seotud viisalihtsustusega 
Euroopa teenuste ja kaupade pakkujate 
jaoks, ning võimaldataks töötajatel 
töötada USAs, tunnistades nende 
kvalifikatsiooni ühe võtmeelemendina 
Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse lepingu täielikus 
ärakasutamises;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Elena Gentile, Brando Benifei

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt iii a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(iii a) tagada, et töötajatel on oma 
ametiühingute kaudu õigus saada 
täielikku teavet selle ettevõtte
finantsolukorra ja kapitali kohta, kus nad 
töötavad, eelkõige rahvusvaheliste 
ettevõtjatega ühinemise ja nende 
omandamise korral; seetõttu uurivad 
läbirääkijad Atlandi-üleste mehhanismide 
vastuvõtmist kooskõlas selliste Euroopa 
Liidu töötajate teabe-, konsulteerimis- ja 
osalemisvahenditega nagu Euroopa 
töönõukogud;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Siôn Simon
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Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt iv

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(iv) tagada, et kodanikuühiskond saaks 
anda arvestatava panuse Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
asjaomaste sätete rakendamisse;

(iv) töö- ja sotsiaalsätete rakendamine ja 
vastavus nendele peab olema allutatud 
järelevalveprotsessile, mis hõlmab 
sotsiaalpartnereid ja kodanikuühiskonda, 
kes on võrdselt esindatud kõigis 
asjaomastes riikides;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt iv

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(iv) tagada, et kodanikuühiskond saaks 
anda arvestatava panuse Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse
asjaomaste sätete rakendamisse;

(iv) austada kodanikuühiskonna 
ülekaalukat vastuseisu Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse
suhtes, mida on selgelt väljendanud 1,5 
miljonit Euroopa kodanikku, kes on 
allkirjastanud Atlandi-ülese kaubandus-
ja investeerimispartnerluse vastase 
kodanikualgatuse;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Brando Benifei, Edouard Martin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Maria Arena, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta 
Steinruck

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt iv
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(iv) tagada, et kodanikuühiskond saaks 
anda arvestatava panuse Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
asjaomaste sätete rakendamisse;

(iv) tagada, et töö- ja sotsiaalsätete 
rakendamine ja vastavus nendele peab 
olema allutatud järelevalveprotsessile, mis 
hõlmab sotsiaalpartnereid ja 
kodanikuühiskonda;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Karima Delli, Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt iv

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(iv) tagada, et kodanikuühiskond saaks 
anda arvestatava panuse Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse
asjaomaste sätete rakendamisse;

(iv) tagada, et kodanikuühiskonnal ja 
asjaomasel üldsusel oleks juurdepääs 
kõigile asjakohastele läbirääkimiste 
tekstidele, sh konsolideeritud 
läbirääkimiste tekstidele, kohe pärast 
nende dokumentide arutamist 
läbirääkimiste voorudes;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Sven Schulze

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt iv

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(iv) tagada, et kodanikuühiskond saaks 
anda arvestatava panuse Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
asjaomaste sätete rakendamisse;

(iv) tagada, et kodanikuühiskond oleks 
kaasatud Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse asjaomaste sätete 
rakendamisse ja et tema arvamust võetaks 
kuulda;
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Or. de

Muudatusettepanek 61
Elmar Brok

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt iv

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(iv) tagada, et kodanikuühiskond saaks 
anda arvestatava panuse Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
asjaomaste sätete rakendamisse;

(iv) tagada, et kodanikuühiskonnaga 
konsulteeritaks ja ta osaleks Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
asjaomaste sätete rakendamises;

Or. de

Muudatusettepanek 62
Tiziana Beghin, Laura Agea

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt iv

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(iv) tagada, et kodanikuühiskond saaks 
anda arvestatava panuse Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
asjaomaste sätete rakendamisse;

(iv) tagada, et kodanikud ja
kodanikuühiskond oleksid paremini 
teavitatud, läbirääkimistesse tihedamalt 
kaasatud ja suutelised andma arvestatava 
panuse Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse asjaomaste sätete 
rakendamisse;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Anthea McIntyre

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt iv



PE551.779v01-00 32/78 AM\1052822ET.doc

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(iv) tagada, et kodanikuühiskond saaks 
anda arvestatava panuse Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
asjaomaste sätete rakendamisse;

(iv) tagada, et kodanikuühiskond saaks 
anda arvestatava panuse Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
asjaomaste sätete rakendamisse, pidades 
meeles ELi toimimise lepingu artikli 17 
lõike 1 laiemat mõõdet;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Patrick Le Hyaric

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt iv

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(iv) tagada, et kodanikuühiskond saaks 
anda arvestatava panuse Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
asjaomaste sätete rakendamisse;

(iv) tagada, et kodanikuühiskond saaks 
anda arvestatava ja jätkuva panuse 
Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse asjaomaste sätete 
sõnastamisse ja seejärel rakendamisse 
järelevalvekomiteede kaudu, kuhu 
kuuluvad nende esindajad;

Or. fr

Muudatusettepanek 65
Claude Rolin

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt iv

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(iv) tagada, et kodanikuühiskond saaks 
anda arvestatava panuse Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
asjaomaste sätete rakendamisse;

(iv) tagada, et kodanikuühiskond saaks 
anda arvestatava panuse Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
asjaomaste sätete rakendamisse; kui 
tegemist on küsimustega, mis on seotud 
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töömaailmaga, peavad need arutelud 
toimuma ametiühingutega ja sotsiaalse 
dialoogi kaudu;

Or. fr

Muudatusettepanek 66
Thomas Mann

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt iv

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(iv) tagada, et kodanikuühiskond saaks 
anda arvestatava panuse Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
asjaomaste sätete rakendamisse;

(iv) tagada, et kodanikuühiskond saaks 
anda arvestatava panuse Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
asjaomaste sätete rakendamisse; selleks 
tuleks ELi tasandil luua Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
nõuandekogu, kuhu kuuluvad 
ametiühingute ning sotsiaal-, keskkonna-
ja tarbijakaitseühenduste ja 
kultuurivaldkonna esindajad ning mis 
annab nõu Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse arendamise ja 
optimeerimise teemal;

Or. de

Muudatusettepanek 67
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt iv

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(iv) tagada, et kodanikuühiskond saaks 
anda arvestatava panuse Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
asjaomaste sätete rakendamisse;

(iv) tagada, et kodanikuühiskond saaks 
anda arvestatava panuse Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
asjaomaste sätete rakendamisse; tagada, et 
sotsiaalpartnerid saaksid aktiivselt 
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osaleda;

Or. fr

Muudatusettepanek 68
Karima Delli, Jean Lambert, Molly Scott Cato, Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt iv a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(iv a) tagada ELi toimimise lepingu 
artiklis 14 osutatud avalike teenuste 
selgesõnaline välistamine Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
reguleerimisalast, tagamaks, et riigi ja 
kohalikel ametiasutustel on vabadus 
seoses avalike teenuste tellimise, 
korraldamise, rahastamise ja osutamisega 
kehtestada, võtta vastu, säilitada või 
tühistada mis tahes meetmeid, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 
168 (rahvatervis) ja ELi aluslepingute 
protokollis nr 26 (üldhuviteenused);

Or. en

Muudatusettepanek 69
Thomas Mann

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt iv a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(iv a) on kindlalt veendunud, et lepingu 
pooled peavad olema kohustatud järgima 
järgmisi ILO põhimõtteid, nagu need on 
sätestatud ILO 1. juuni 1998. aasta 
deklaratsioonis: ühinemisvabadus ja 
kollektiivsete läbirääkimiste pidamise 
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õiguse tunnustamine; sunniviisilise töö 
kaotamine; laste tööjõu kasutamise 
kaotamine ning diskrimineerimise 
kaotamine töö saamisel ja kutsealale 
pääsemisel;

Or. de

Muudatusettepanek 70
Sven Schulze

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt v

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(v) võtta viivitamata meetmeid, et 
kindlustada ELi valitsuste õigus võtta 
avalike teenuste osas vastu õigusakte ja 
korraldusi, kehtestada neile kvaliteedi- ja 
ohutusnorme, neid juhtida ja reguleerida;

(v) tagada, et ELi jaoks tundlikke 
teemasid, mis on seotud avalike teenuste 
ja üldist majandushuvi pakkuvate 
teenustega (kooskõlas ELi aluslepingutes 
sisalduvate määratlustega), arvestatakse 
riikliku haridusteenuse, rahvatervise, 
veevarustuse ja jäätmekäitluse 
valdkonnas;

Or. de

Muudatusettepanek 71
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Paloma 
López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt v

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(v) võtta viivitamata meetmeid, et 
kindlustada ELi valitsuste õigus võtta 
avalike teenuste osas vastu õigusakte ja 
korraldusi, kehtestada neile kvaliteedi- ja 
ohutusnorme, neid juhtida ja reguleerida;

(v) välistada ühemõtteliselt teenused, sh 
üldhuviteenused ja majandushuvi 
mittepakkuvad teenused ning 
riigihankelepinguid reguleerivad 
eeskirjad valdkondades, mida on võimalik 
liberaliseerida;
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Or. en

Muudatusettepanek 72
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Maria Arena, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt v

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(v) võtta viivitamata meetmeid, et 
kindlustada ELi valitsuste õigus võtta 
avalike teenuste osas vastu õigusakte ja 
korraldusi, kehtestada neile kvaliteedi- ja 
ohutusnorme, neid juhtida ja reguleerida;

(v) võtta viivitamata meetmeid, et tagada 
tundlike teenuste, näiteks avalike teenuste, 
sotsiaalteenuste ja kommunaalteenuste 
(sealhulgas vesi, tervishoid, 
sotsiaalkindlustussüsteemid ja haridus) 
suhtes piisavad erandid, mis annavad riigi 
ja kohalikele asutustele piisavalt 
tegevusruumi, et tegeleda avalikke huvisid 
teeniva õigusloomega;

Or. en

Muudatusettepanek 73
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt v

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(v) võtta viivitamata meetmeid, et 
kindlustada ELi valitsuste õigus võtta
avalike teenuste osas vastu õigusakte ja 
korraldusi, kehtestada neile kvaliteedi- ja 
ohutusnorme, neid juhtida ja reguleerida;

(v) võtta viivitamata meetmeid, et 
kindlustada liikmesriikide õigus võtta 
avalike teenuste osas vastu õigusakte ja 
korraldusi, kehtestada neile kvaliteedi- ja 
ohutusnorme, neid juhtida ja reguleerida; 
märgib, et laiaulatuslik majandus- ja 
kaubandusleping loob tähtsa pretsedendi 
erandi tegemise suhtes: 
„kommunaalteenuste 
reservatsioon” hõlmab rahvatervise, 
hariduse ja muud avalikud teenused;
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Or. en

Muudatusettepanek 74
Karima Delli, Jean Lambert, Keith Taylor, Molly Scott Cato
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt v

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(v) võtta viivitamata meetmeid, et 
kindlustada ELi valitsuste õigus võtta 
avalike teenuste osas vastu õigusakte ja 
korraldusi, kehtestada neile kvaliteedi- ja 
ohutusnorme, neid juhtida ja reguleerida;

(v) võtta viivitamata meetmeid, et 
kindlustada ELi valitsuste õigus võtta 
avalike teenuste osas vastu õigusakte ja 
korraldusi, kehtestada neile kvaliteedi- ja 
ohutusnorme, neid juhtida ja reguleerida, 
kohaldamata avalike teenuste sektorite 
suhtes täiendavaid turujuurdepääsu 
liberaliseerivaid meetmeid ja esitades II 
lisas sisalduvad üldised reservatsioonid 
võrdse kohtlemise kavades seoses kõigi 
tervishoiuteenustega (selle mõiste laias 
tähenduses), sideteenused, 
haridusteenused, keskkonnateenused, 
finantsteenused, sotsiaalteenused, 
transporditeenused ja energiateenused;

Or. en

Muudatusettepanek 75
Patrick Le Hyaric

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt v

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(v) võtta viivitamata meetmeid, et 
kindlustada ELi valitsuste õigus võtta 
avalike teenuste osas vastu õigusakte ja 
korraldusi, kehtestada neile kvaliteedi- ja 
ohutusnorme, neid juhtida ja reguleerida;

(v) võtta viivitamata meetmeid, et 
kindlustada ELi valitsuste õigus, jättes 
välja kogu riiklike kohtute suhtes 
ülimusliku vahekohtu mehhanismi, ja 
garanteerida riikide õigus võtta avalike 
teenuste osas vastu õigusakte ja korraldusi, 
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kehtestada neile kvaliteedi- ja 
ohutusnorme, neid juhtida ja reguleerida;

Or. fr

Muudatusettepanek 76
Evelyn Regner

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt v

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(v) võtta viivitamata meetmeid, et 
kindlustada ELi valitsuste õigus võtta 
avalike teenuste osas vastu õigusakte ja 
korraldusi, kehtestada neile kvaliteedi- ja 
ohutusnorme, neid juhtida ja reguleerida;

(v) võtta viivitamata meetmeid, et 
kindlustada ELi liikmesriikide valitsuste 
õigus võtta avalike teenuste osas vastu 
õigusakte ja korraldusi, kehtestada neile 
kvaliteedi- ja ohutusnorme, neid juhtida ja 
reguleerida; seetõttu tuleb kogu lepingu 
kohaldamisalast üheselt mõistetavalt jätta 
välja avalikud teenused (sealhulgas 
hariduse, sotsiaalteenuste, 
tervishoiuteenuste, veevarustuse, 
reoveekäitluse, jäätmekäitluse, 
sotsiaalkindlustuse, raudtee- ja 
ühistranspordi, energeetika ning kultuuri-
ja audiovisuaalteenuste valdkonnas); 
seetõttu on tähtis koostada üldine 
erandiklausel, et avalikud teenused 
lepingust välja jätta; samuti tuleb tagada, 
et teenuste liberaliseerimise 
läbirääkimiste tulemusel koostatakse 
positiivne loetelu, milles tuleb konkreetselt 
nimetada teenused, mida 
liberaliseerimiskohustus puudutab ning 
mida negatiivsete nimekirjade kasutamine 
ja rakendamiskeelu ja võimendusklauslite 
erandid ei mõjuta;

Or. de

Muudatusettepanek 77
Tiziana Beghin, Laura Agea
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Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt v

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(v) võtta viivitamata meetmeid, et 
kindlustada ELi valitsuste õigus võtta 
avalike teenuste osas vastu õigusakte ja 
korraldusi, kehtestada neile kvaliteedi- ja 
ohutusnorme, neid juhtida ja reguleerida;

(v) võtta viivitamata meetmeid, et 
kindlustada ELi valitsuste õigus võtta 
avalike teenuste osas vastu õigusakte ja 
korraldusi, kehtestada neile kvaliteedi- ja 
ohutusnorme, neid juhtida ja reguleerida; 
lükata seetõttu leping tagasi, kui see 
sisaldab sätteid investori ja riigi vaheliste 
vaidluste lahendamise kohta, ja hoolikalt 
kaaluda selle heakskiitmist 
reguleerimisalase koostöö sätete valguses;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Elmar Brok

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt v

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(v) võtta viivitamata meetmeid, et 
kindlustada ELi valitsuste õigus võtta 
avalike teenuste osas vastu õigusakte ja 
korraldusi, kehtestada neile kvaliteedi- ja 
ohutusnorme, neid juhtida ja reguleerida;

(v) võtta viivitamata meetmeid, et 
kindlustada ELi liikmesriikide ja USA 
valitsuse õigus võtta avalike teenuste osas 
vastu õigusakte ja korraldusi, kehtestada 
neile kvaliteedi- ja ohutusnorme, neid 
juhtida ja reguleerida;

Or. de

Muudatusettepanek 79
Siôn Simon

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt v a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(v a) tagada ELi toimimise lepingu artiklis 
14 osutatud avalike teenuste selgesõnaline 
välistamine Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse kohaldamisalast, 
tagamaks, et riiklikel ja kohalikel 
ametiasutustel on vabadus seoses avalike 
teenuste tellimise, korraldamise, 
rahastamise ja osutamisega kehtestada, 
võtta vastu, säilitada või tühistada mis 
tahes meetmeid, nagu on sätestatud ELi 
toimimise lepingu artiklis 168 
(rahvatervis) ja ELi aluslepingute 
protokollis 26 (üldhuviteenus); käesolevat 
erandit tuleks kohaldada vastavalt sellele, 
kas asjaomased teenused on korraldatud 
monopolina, kas neid osutatakse 
ainuõiguste alusel või muul viisil ning kas 
neid rahastatakse ja/või osutatakse 
avalikest või eravahenditest; sellised 
teenused hõlmavad muu hulgas 
tervishoiu- ja sotsiaalhooldusteenuseid, 
sotsiaalkindlustussüsteeme, avalikult 
rahastatud haridust, raudteeteenuseid ja 
avalikke transpordi-, vee-, gaasi- ja 
elektriteenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 80
Siôn Simon

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt v b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(v b) tagada, et liberaliseerimise 
ümberpööramist ja reguleerituse 
suurendamist keelavaid klausleid ei 
kohaldata ühegi avaliku ja 
sotsiaalteenuse suhtes; tuleb kindlustada 
küllaldane ruum teenuste 
taasriigistamiseks ja -
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munitsipaliseerimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 81
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Javi López, Agnes Jongerius, Jan 
Keller, Marita Ulvskog, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt v a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(v a) tagada, et liberaliseerimise 
ümberpööramist ja reguleerituse 
suurendamist keelavaid klausleid ei 
kohaldata avalike ja sotsiaalteenuste 
suhtes; tuleb kindlustada teenuste 
taasriigistamise ja -munitsipaliseerimise 
võimalus;

Or. en

Muudatusettepanek 82
Maria Arena, Agnes Jongerius

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt v a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(v a) tagada, et teenuste taasriigistamise ja 
-munitsipaliseerimise võimalus oleks 
kindlustatud;

Or. en

Muudatusettepanek 83
Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt vi

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(vi) tagada, et võetaks täielikult arvesse 
VKEde probleemide eripära;

(vi) tagada, et Euroopa VKEd oleksid 
kaitstud ebaausa konkurentsi eest, mida 
tekitavad USA ettevõtjad, kellel oleks 
võimalik pakkuda tooteid või teenuseid 
palju madalamate hindadega tööjõu- ja 
energiakulude erinevuse ning Atlandi-
ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse raames tehtava 
reguleerimisalase koostöö kaudu normide 
võimaliku alandamise tõttu;

Or. en

Muudatusettepanek 84
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt vi

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(vi) tagada, et võetaks täielikult arvesse 
VKEde probleemide eripära;

(vi) tagada, et võetaks täielikult arvesse 
probleemide eripära, millega peavad 
tegelema 87 protsenti Euroopa VKEdest, 
kes ei tegele ekspordiga, kuid sõltuvad 
riigisisesest nõudlusest; enne lepingu 
allkirjastamist tuvastada ja selgelt 
teavitada, milliseid sektoreid ja 
tööstusharusid mõjutab Atlandi-ülene 
kaubandus- ja investeerimispartnerlus 
kahjulikult;

Or. en

Muudatusettepanek 85
Tiziana Beghin, Laura Agea
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Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt vi

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(vi) tagada, et võetaks täielikult arvesse 
VKEde probleemide eripära;

(vi) tagada, et võetaks täielikult arvesse 
VKEde probleemide eripära, sh ebavõrdset 
konkurentsi suuremate USA ettevõtjatega 
ning Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse tekitatavat 
kaubavahetuse ümbersuunamise mõju;

Or. en

Muudatusettepanek 86
Joachim Schuster, Elena Gentile, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita 
Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt vi

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(vi) tagada, et võetaks täielikult arvesse 
VKEde probleemide eripära;

(vi) tagada, et võetaks täielikult arvesse 
VKEde ja mikroettevõtjate probleemide 
eripära;

Or. en

Muudatusettepanek 87
Sven Schulze

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt vi

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(vi) tagada, et võetaks täielikult arvesse 
VKEde probleemide eripära;

(vi) tagada, et võetaks täielikult arvesse 
VKEde mittetariifsete kaubandustõketega 
seotud probleemide eripära;

Or. de
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Muudatusettepanek 88
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt vi

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(vi) tagada, et võetaks täielikult arvesse 
VKEde probleemide eripära;

(vi) tagada, et võetaks täielikult arvesse 
VKEde probleemide eripära, võttes arvesse 
ebaproportsionaalset mõju, mida tariifid, 
mittetariifsed tõkked ja bürokraatia 
avaldavad VKEdele;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Zdzisław Krasnodębski

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt vi

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(vi) tagada, et võetaks täielikult arvesse 
VKEde probleemide eripära;

(vi) tagada, et võetaks täielikult arvesse 
VKEde probleemide eripära; eelkõige 
paremat juurdepääsu turule ELi kodanike 
viisanõude kaotamise kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 90
Romana Tomc, Milan Zver

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt vi

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(vi) tagada, et võetaks täielikult arvesse 
VKEde probleemide eripära;

(vi) tagada, et võetaks täielikult arvesse 
VKEde probleemide eripära, eelkõige 
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eesmärgiga luua soodustav 
konkurentsivõimeline ärikeskkond;

Or. sl

Muudatusettepanek 91
Enrique Calvet Chambon

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt vi

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(vi) tagada, et võetaks täielikult arvesse 
VKEde probleemide eripära;

(vi) tagada, et võetaks täielikult arvesse 
VKEde probleemide eripära; arvestades, et 
85% erasektori uutest töökohtadest on 
VKEde loodud;

Or. fr

Muudatusettepanek 92
Patrick Le Hyaric

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt vi

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(vi) tagada, et võetaks täielikult arvesse 
VKEde probleemide eripära;

(vi) tagada, et võetaks täielikult arvesse 
VKEde probleemide eripära, langetamata 
olemasolevate sotsiaalsete ja 
keskkonnanormide taset, kaitstes VKEsid 
normidega seotud konkurentsi, töö- ja 
palgatingimuste ning teiste sotsiaalse ja 
keskkonnadumpingu põhjuste eest;

Or. fr

Muudatusettepanek 93
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux
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Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt vi

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(vi) tagada, et võetaks täielikult arvesse 
VKEde probleemide eripära;

(vi) tagada, et võetaks täielikult arvesse 
VKEde probleemide eripära; tuletab 
meelde, et VKEd moodustavad 99% 
Euroopa äriühingutest ja loovad 85% 
uutest töökohtadest Euroopa Liidus; 
rõhutab, et nemad oleksid esimesed, kes 
saavad kasu avatud turust, mis aitaks neil 
olla konkurentsivõimelisem, kõrvaldades 
tarbetud tõkked ja luues ekspordile soodsa 
ärikeskkonna;

Or. fr

Muudatusettepanek 94
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt vi

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(vi) tagada, et võetaks täielikult arvesse 
VKEde probleemide eripära;

(vi) tagada, et võetaks täielikult arvesse 
VKEde probleemide eripära ning et nende 
probleemide lahendamine jääb VKEde ja 
asjaomaste liikmesriikide vastutusele;

Or. fr

Muudatusettepanek 95
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt vi – alapunkt a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(vi a) uurida Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse mõju VKEdele, 
aga ka väga väikestele ettevõtjatele, kes ei 
ekspordi ja tegutsevad kohalikel turgudel 
ning kelle jaoks oleks see leping suurema 
konkurentsi allikaks;

Or. fr

Muudatusettepanek 96
Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt vi a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(vi a) tagada, et Atlandi-ülese kaubandus-
ja investeerimispartnerluse alusel loodud 
reguleerimisalase koostöö mis tahes 
nõukogu või foorum annab VKEdele 
hääle, mis on võrdne nende osaga 
Euroopa SKP-le antavas lisaväärtuses 
(57%);

Or. en

Muudatusettepanek 97
Thomas Mann

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt vi a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(vi a) ootab märkimisväärsete eeliste 
loomist väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele – eriti arvestades
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mittetariifsete kaubandustõkete kaotamist 
– eeskätt teenuste sektoris;

Or. de

Muudatusettepanek 98
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt vi a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(vi a) lihtsustada menetlusi ja kaaluda 
uusi mehhanisme, et aidata VKEdel 
Atlandi-ülesest kaubandus- ja 
investeerimispartnerlusest kasu saada;

Or. en

Muudatusettepanek 99
Tiziana Beghin, Laura Agea

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt vi a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(vi a) võtta arvesse, et Atlandi-ülene 
kaubandus- ja investeerimispartnerlus 
mõjutab negatiivselt ELi-sisest 
kaubandust ning vähendab seetõttu 
VKEde turuosa Euroopas;

Or. en

Muudatusettepanek 100
Elmar Brok

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt vii
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(vii) võtta meetmeid, et edendada 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
kasutuselevõtmist, mis peaks kehtivat töö-
ja keskkonnaõigust täiendama, mitte
asendama;

(vii) luua stiimulid ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse vabatahtlikuks rakendamiseks, 
mis peaks kehtivat töö- ja keskkonnaõigust 
täiendama, mitte asendama;

Or. de

Muudatusettepanek 101
Patrick Le Hyaric

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt vii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(vii) võtta meetmeid, et edendada 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
kasutuselevõtmist, mis peaks kehtivat töö-
ja keskkonnaõigust täiendama, mitte 
asendama;

(vii) võtta meetmeid, et edendada ettevõtja
sotsiaalse vastutuse kasutuselevõtmist, mis 
peaks kehtivat töö- ja keskkonnaõigust 
täiendama ilma seda asendamata, ja 
edendada teabevahetust ning 
konsulteerimist töötajate ja nende 
esindajatega;

Or. fr

Muudatusettepanek 102
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt vii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(vii) võtta meetmeid, et edendada 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
kasutuselevõtmist, mis peaks kehtivat töö-
ja keskkonnaõigust täiendama, mitte
asendama;

(vii) võtta meetmeid, et edendada ettevõtja
sotsiaalse vastutuse kasutuselevõtmist, mis 
peaks kehtivat töö- ja keskkonnaõigust 
täiendama, mitte aga ühelgi juhul seda
asendama;
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Or. fr

Muudatusettepanek 103
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt vii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(vii) võtta meetmeid, et edendada 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
kasutuselevõtmist, mis peaks kehtivat töö-
ja keskkonnaõigust täiendama, mitte 
asendama;

(vii) võtta meetmeid, et edendada ettevõtja
sotsiaalse vastutuse kasutuselevõtmist, mis 
peaks töö- ja keskkonnaõigust täiendama, 
mitte asendama;

Or. en

Muudatusettepanek 104
Thomas Mann

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt vii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(vii) võtta meetmeid, et edendada 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
kasutuselevõtmist, mis peaks kehtivat töö-
ja keskkonnaõigust täiendama, mitte 
asendama;

(vii) võtta meetmeid, et edendada ettevõtja
sotsiaalse vastutuse vabatahtlikku 
kasutuselevõtmist, mis peaks kehtivat töö-
ja keskkonnaõigust täiendama, mitte 
asendama; eelkõige ei tohi ettevõtjate 
sotsiaalset vastutust teha kohustuslikuks 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele; nende vabatahtlik panus on 
kiiduväärt;

Or. de

Muudatusettepanek 105
Thomas Mann
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Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt vii a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(vii a) kiidab eeskätt ettevõtjaid – eriti 
väikese ja keskmise suurusega ettevõtjaid 
– nende vabatahtliku heasoovliku 
tegevuse eest ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
valdkonnas ning kaitseb ja edendab seda 
ka Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse raames; on 
veendunud, et vabas ühiskonnas ei tohi 
väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid heategevusega tegelema 
sundida;

Or. de

Muudatusettepanek 106
Thomas Mann

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt vii b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(vii b) mõistab hukka ettevõtjate 
korruptsiooni ja maksudest 
kõrvalehoidmise; kutsub komisjoni üles 
lisama need teemad Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
arutelusse;

Or. de

Muudatusettepanek 107
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita 
Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck, Glenis Willmott
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Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt viii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(viii) tagada, et kokku lepitav vaidluste 
lahendamise mehhanism võtaks arvesse 
avaliku konsultatsiooni tulemusi investori 
ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise 
küsimuses, oleks täiesti läbipaistev ja 
kohustatud demokraatlikult aru andma 
ega takistaks seadusandjatel võtta vastu 
tööhõivepoliitika-alaseid seadusi;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 108
Siôn Simon

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt viii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(viii) tagada, et kokku lepitav vaidluste 
lahendamise mehhanism võtaks arvesse 
avaliku konsultatsiooni tulemusi investori 
ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise 
küsimuses, oleks täiesti läbipaistev ja 
kohustatud demokraatlikult aru andma 
ega takistaks seadusandjatel võtta vastu 
tööhõivepoliitika-alaseid seadusi;

(viii) investori ja riigi vaheliste vaidluste 
lahendamine tuleks käesolevast lepingust 
ning majandus- ja kaubanduslepingust ja 
muudest kehtivatest ELi 
kaubanduslepingutest välja jätta; 
riikidevaheliste vaidluste lahendamise 
süsteem ning riiklike kohtute kasutamine 
on kõige sobivamad vahendid 
investeerimisvaidluste käsitlemiseks; 
ühelgi juhul ei tohi investeerimisvaidluste 
tagajärjel kahjustada sotsiaal- ja 
tööõigusakte, sh neid, mis on algatatud 
kollektiivlepingute kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 109
Maria Arena, Agnes Jongerius
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Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt viii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(viii) tagada, et kokku lepitav vaidluste 
lahendamise mehhanism võtaks arvesse 
avaliku konsultatsiooni tulemusi investori 
ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise 
küsimuses, oleks täiesti läbipaistev ja 
kohustatud demokraatlikult aru andma 
ega takistaks seadusandjatel võtta vastu 
tööhõivepoliitika-alaseid seadusi;

(viii) olla vastu investori ja riigi vaheliste 
vaidluste lahendamise hõlmamisele 
Atlandi-üleses kaubandus- ja 
investeerimispartnerluses; lepingutes 
riikidega, kus on täielikult toimivad 
õigussüsteemid ning kus ei ole tuvastatud 
poliitilise sekkumise riski kohtusüsteemis 
või õigusemõistmisest keeldumist, ei ole 
investori ja riigi vaheliste vaidluste
lahendamine vajalik;

Or. en

Muudatusettepanek 110
Jan Keller

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt viii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(viii) tagada, et kokku lepitav vaidluste 
lahendamise mehhanism võtaks arvesse 
avaliku konsultatsiooni tulemusi investori 
ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise 
küsimuses, oleks täiesti läbipaistev ja 
kohustatud demokraatlikult aru andma 
ega takistaks seadusandjatel võtta vastu 
tööhõivepoliitika-alaseid seadusi;

(viii) olla vastu investori ja riigi vaheliste 
vaidluste lahendamise hõlmamisele 
Atlandi-üleses kaubandus- ja 
investeerimispartnerluses; lepingutes 
riikidega, kus on täielikult toimivad 
õigussüsteemid ning kus ei ole tuvastatud 
poliitilise sekkumise riski kohtusüsteemis 
või õigusemõistmisest keeldumist, ei ole 
investori ja riigi vaheliste vaidluste
lahendamine vajalik;

Or. en

Muudatusettepanek 111
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Tania 
González Peñas
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Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt viii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(viii) tagada, et kokku lepitav vaidluste 
lahendamise mehhanism võtaks arvesse
avaliku konsultatsiooni tulemusi investori 
ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise 
küsimuses, oleks täiesti läbipaistev ja 
kohustatud demokraatlikult aru andma 
ega takistaks seadusandjatel võtta vastu 
tööhõivepoliitika-alaseid seadusi;

(viii) tagada, et ükski investori ja riigi 
vaheliste vaidluste lahendamise
mehhanism ei oleks lõpliku lepingu osa; 
austada avaliku konsultatsiooni tulemust, 
mis näitas laialdast vastuseisu investori ja 
riigi vaheliste vaidluste lahendamisele, 
mitte avalikku toetust uuendatud investori 
ja riigi vaheliste vaidluste lahendamisele; 
usub, et investori ja riigi vaheliste 
vaidluste lahendamine kahjustab
demokraatlikult vastu võetud õigusakte, 
mis on kehtestatud üldsuse huvide 
kindlustamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 112
Mara Bizzotto

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt viii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(viii) tagada, et kokku lepitav vaidluste 
lahendamise mehhanism võtaks arvesse 
avaliku konsultatsiooni tulemusi investori 
ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise 
küsimuses, oleks täiesti läbipaistev ja
kohustatud demokraatlikult aru andma
ega takistaks seadusandjatel võtta vastu 
tööhõivepoliitika-alaseid seadusi;

(viii) tagada, et investori ja riigi vaheliste 
vaidluste lahendamine eemaldatakse 
lepingust, kuna ei ole kohustust
demokraatlikult aru anda ning seega
takistaks seadusandjatel võtta vastu 
tööhõivepoliitika-alaseid seadusi;

Or. it

Muudatusettepanek 113
Tiziana Beghin, Laura Agea
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Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt viii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(viii) tagada, et kokku lepitav vaidluste 
lahendamise mehhanism võtaks arvesse
avaliku konsultatsiooni tulemusi investori 
ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise 
küsimuses, oleks täiesti läbipaistev ja 
kohustatud demokraatlikult aru andma 
ega takistaks seadusandjatel võtta vastu 
tööhõivepoliitika-alaseid seadusi;

(viii) jätta vaidluste lahendamise 
mehhanism lepingust välja, järgides
avaliku konsultatsiooni tulemusi investori 
ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise 
küsimuses, tunnistada, et selline 
mehhanism tekitab diskrimineerimist 
välis- ja siseinvestorite vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 114
Elmar Brok

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt viii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(viii) tagada, et kokku lepitav vaidluste 
lahendamise mehhanism võtaks arvesse 
avaliku konsultatsiooni tulemusi investori 
ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise 
küsimuses, oleks täiesti läbipaistev ja 
kohustatud demokraatlikult aru andma 
ega takistaks seadusandjatel võtta vastu
tööhõivepoliitika-alaseid seadusi;

(viii) tagada, et kokku lepitav vaidluste 
lahendamise mehhanism võtaks arvesse 
avaliku konsultatsiooni tulemust investori
ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise 
küsimuses, et oleks tagatud täielik 
läbipaistvus ja demokraatlik 
aruandekohustus, säilitataks võimalus 
lahendada vaidlusi kohtus ning ei 
takistataks seadusandjatel võtta vastu ja 
jõustada oma riigi tööhõivepoliitika-
alaseid seadusi;

Or. de

Muudatusettepanek 115
Jean Lambert, Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt viii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(viii) tagada, et kokku lepitav vaidluste 
lahendamise mehhanism võtaks arvesse 
avaliku konsultatsiooni tulemusi investori 
ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise 
küsimuses, oleks täiesti läbipaistev ja 
kohustatud demokraatlikult aru andma
ega takistaks seadusandjatel võtta vastu 
tööhõivepoliitika-alaseid seadusi;

(viii) tagada, et kokku lepitav vaidluste 
lahendamise mehhanism võtaks täielikult
arvesse avaliku konsultatsiooni tulemusi 
investori ja riigi vaheliste vaidluste 
lahendamise küsimuses, oleks seetõttu 
piiratud ainult riikidevahelise vaidluste 
lahendamise mehhanismiga ega takistaks 
seadusandjatel võtta vastu 
tööhõivepoliitika-alaseid seadusi; on 
seetõttu kindlal arvamusel, et võimalik 
Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse leping ei tohiks 
sisaldada ühtki investori ja riigi vaheliste 
vaidluste lahendamise mehhanismi, kuna 
investeeringute kaitse praegune tase ELis 
ja USAs on täiesti piisav, et tagada 
õiguskindlus;

Or. en

Muudatusettepanek 116
Thomas Mann

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt viii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(viii) tagada, et kokku lepitav vaidluste 
lahendamise mehhanism võtaks arvesse 
avaliku konsultatsiooni tulemusi investori 
ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise 
küsimuses, oleks täiesti läbipaistev ja 
kohustatud demokraatlikult aru andma 
ega takistaks seadusandjatel võtta vastu 
tööhõivepoliitika-alaseid seadusi;

(viii) tagada, et kokku lepitav vaidluste 
lahendamise mehhanism võtaks arvesse
avaliku konsultatsiooni tulemusi investori 
ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise 
küsimuses, et oleks tagatud täielik 
läbipaistvus ja demokraatlik 
aruandekohustus ja et mitte mingil juhul 
ei piirataks ega takistataks seadusandjaid 
tööhõive- või sotsiaalpoliitika-alaste 
seaduste vastuvõtmisel, samuti tuleb 
selgitada välja, kuidas on võimalik 
kehtestada eeskirjad vahekohtuniku 
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sõltumatuse tagamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 117
Patrick Le Hyaric

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt viii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(viii) tagada, et kokku lepitav vaidluste 
lahendamise mehhanism võtaks arvesse 
avaliku konsultatsiooni tulemusi investori 
ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise 
küsimuses, oleks täiesti läbipaistev ja 
kohustatud demokraatlikult aru andma ega 
takistaks seadusandjatel võtta vastu 
tööhõivepoliitika-alaseid seadusi;

(viii) tagada, et kokku lepitav vaidluste 
lahendamise mehhanism tagaks riiklike 
kohtute ülimuslikkuse, võtaks arvesse 
avaliku konsultatsiooni tulemusi ja selle 
käigus kindlaks tehtud probleeme
investori ja riigi vaheliste vaidluste 
lahendamise küsimuses, tagada, et kogu 
vaidluste lahendamise mehhanism oleks 
täiesti läbipaistev ja kohustatud 
demokraatlikult aru andma, austaks riikide 
õigusi ega takistaks seadusandjatel võtta 
vastu tööhõivepoliitika-alaseid seadusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 118
Anthea McIntyre

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt viii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(viii) tagada, et kokku lepitav vaidluste 
lahendamise mehhanism võtaks arvesse 
avaliku konsultatsiooni tulemusi investori 
ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise 
küsimuses, oleks täiesti läbipaistev ja
kohustatud demokraatlikult aru andma ega 
takistaks seadusandjatel võtta vastu 
tööhõivepoliitika-alaseid seadusi;

(viii) tagada, et kokku lepitav vaidluste 
lahendamise mehhanism võtaks arvesse 
avaliku konsultatsiooni tulemusi investori 
ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise 
küsimuses, oleks täiesti läbipaistev,
kohustatud demokraatlikult aru andma, 
muudaks liikmesriikide 
reguleerimisõiguse sõnaselgeks ega 
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takistaks seadusandjatel võtta vastu 
tööhõivepoliitika-alaseid seadusi;

Or. en

Muudatusettepanek 119
Zdzisław Krasnodębski

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt viii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(viii) tagada, et kokku lepitav vaidluste 
lahendamise mehhanism võtaks arvesse 
avaliku konsultatsiooni tulemusi investori 
ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise 
küsimuses, oleks täiesti läbipaistev ja 
kohustatud demokraatlikult aru andma ega 
takistaks seadusandjatel võtta vastu 
tööhõivepoliitika-alaseid seadusi;

(viii) tagada, et kokku lepitav vaidluste 
lahendamise mehhanism võtaks arvesse 
avaliku konsultatsiooni tulemusi investori 
ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise 
küsimuses, oleks täiesti läbipaistev ja 
kohustatud demokraatlikult aru andma, 
muudaks liikmesriikide 
reguleerimisõiguse sõnaselgeks ega 
takistaks seadusandjatel võtta vastu 
tööhõivepoliitika-alaseid seadusi;

Or. en

Muudatusettepanek 120
Romana Tomc

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt viii

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(viii) tagada, et kokku lepitav vaidluste 
lahendamise mehhanism võtaks arvesse 
avaliku konsultatsiooni tulemusi investori 
ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise 
küsimuses, oleks täiesti läbipaistev ja 
kohustatud demokraatlikult aru andma ega 
takistaks seadusandjatel võtta vastu 
tööhõivepoliitika-alaseid seadusi;

(viii) tagada, et kokku lepitav vaidluste 
lahendamise mehhanism võtaks arvesse 
avaliku konsultatsiooni tulemusi investori 
ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise 
küsimuses, oleks täiesti läbipaistev ja 
kohustatud demokraatlikult aru andma ega 
takistaks seadusandjatel võtta vastu nii 
tööhõivepoliitika-alaseid kui ka 
sotsiaalpoliitikaalaseid seadusi;
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Or. sl

Muudatusettepanek 121
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt viii a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(viii a) olla vastu investori ja riigi 
vaheliste vaidluste lahendamise 
hõlmamisele Atlandi-üleses kaubandus-
ja investeerimispartnerluses; lepingus 
Ameerika Ühendriikidega, kus on 
täielikult toimiv õigussüsteem ning kus ei 
ole tuvastatud poliitilise sekkumise riski 
kohtusüsteemis või õigusemõistmisest 
keeldumist, ei ole investori ja riigi 
vaheliste vaidluste lahendamine vajalik;

Or. en

Muudatusettepanek 122
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt viii a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(viii a) tuletada komisjonile meelde, et ta 
peab tagama liikmesriikide õiguse 
reguleerida investori ja riigi vaheliste 
vaidluste lahendamist, teades, et sellise 
seadusandliku mehhanismi kehtestamine 
ei ole ei kasulik ega vajalik;

Or. fr
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Muudatusettepanek 123
Anthea McIntyre

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt ix

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(ix) võtta meetmeid, et viia lepingus sisse 
nn positiivse loetelu lähenemisviis;

(ix) võtta meetmeid, et viia lepingus sisse 
nn negatiivse loetelu lähenemisviis, jättes 
varu tundlike sektorite jaoks, mis ei 
suurenda ainult läbipaistvust ja 
prognoositavust ettevõtjate jaoks ning 
juurdepääsu turule USAs ELi ettevõtjate 
jaoks, vaid tagab ka nn elava lepingu, kus 
tulevased teenused on lepingus hõlmatud; 
märgib, et selline lähenemine oli võimalik 
Kanadaga sõlmitud majandus- ja 
kaubanduslepingu puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 124
Romana Tomc

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt ix

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(ix) võtta meetmeid, et viia lepingus sisse 
nn positiivse loetelu lähenemisviis;

(ix) võtta meetmeid, et viia lepingus sisse 
nn negatiivse loetelu lähenemisviis;

Or. sl

Muudatusettepanek 125
Elmar Brok

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt ix
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(ix) võtta meetmeid, et viia lepingus sisse
nn positiivse loetelu lähenemisviis;

(ix) võtta meetmeid, et viia lepingus sisse
nn negatiivse loetelu lähenemisviis;

Or. de

Muudatusettepanek 126
Karima Delli, Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt ix

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(ix) võtta meetmeid, et viia lepingus sisse 
nn positiivse loetelu lähenemisviis;

(ix) võtta meetmeid, et viia sisse nn 
positiivse loetelu lähenemisviis turule 
juurdepääsu ning võrdse kohtlemise 
kohustuste suhtes lepingu 
teenusekaubandust ja ettevõtlust 
käsitlevas peatükis, ning peatada kohe 
seda peatükki käsitlevad läbirääkimised, 
v.a juhul, kui lepitakse kokku sellises 
positiivses loetelus;

Or. en

Muudatusettepanek 127
Joachim Schuster, Jutta Steinruck, Emilian Pavel, Jan Keller, Maria Arena, Agnes 
Jongerius, Marita Ulvskog, Glenis Willmott

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt ix

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(ix) võtta meetmeid, et viia lepingus sisse 
nn positiivse loetelu lähenemisviis;

(ix) võtta meetmeid, et viia lepingus sisse 
nn positiivse loetelu lähenemisviis, mis 
austab lepingus teenuste liberaliseerimist, 
mille kohaselt nimetatakse sõnaselgelt 
välisettevõtjate jaoks avatavad teenused ja 
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välistatakse uued teenused;

Or. en

Muudatusettepanek 128
Patrick Le Hyaric

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt ix

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(ix) võtta meetmeid, et viia lepingus sisse 
nn positiivse loetelu lähenemisviis;

(ix) võtta meetmeid, et viia lepingus sisse 
üheselt mõistetav nn positiivse loetelu 
lähenemisviis, võimaldades samas riikidel 
määrata teenused ja kaubad, mis jäävad 
lepingust välja, kõrvaldada sellest 
nimekirjast kogu „hammasratta efekt”, 
kui riigid soovivad naasta möödunud 
algustest konkurentsi juurde või riigistada 
tegevus;

Or. fr

Muudatusettepanek 129
Tiziana Beghin, Laura Agea

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt ix

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(ix) võtta meetmeid, et viia lepingus sisse
nn positiivse loetelu lähenemisviis;

(ix) nõuda lepingusse nn positiivse loetelu 
lisamist ning tagada, et avalikud teenused 
on Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse reguleerimisalast 
välja jäetud;

Or. en
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Muudatusettepanek 130
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt ix

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(ix) võtta meetmeid, et viia lepingus sisse
nn positiivse loetelu lähenemisviis;

(ix) võtta meetmeid, et kaitsta teenuste 
sotsiaalseid aspekte nn positiivse loetelu 
kaudu lepingus;

Or. fr

Muudatusettepanek 131
Miapetra Kumpula-Natri

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt x

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(x) tagada, et statistilisi prognoose 
töökohtade kaotamise/loomise kohta ning 
sellest mõjutatud sektorite kohta 
uuendataks pidevalt, nii et komisjon saaks 
võtta õigel ajal meetmeid vastavate 
sektorite, piirkondade või liikmesriikide 
toetamiseks.

(x) tagada, et statistilisi prognoose 
töökohtade kaotamise/loomise kohta ning 
sellest mõjutatud sektorite kohta 
uuendataks pidevalt, nii et komisjon saaks 
võtta õigel ajal meetmeid vastavate 
sektorite, piirkondade või liikmesriikide 
toetamiseks; komisjon peaks seda arvesse 
võtma ka liikmesriikidele oma 
struktuuripoliitilisi soovitusi koostades; 
kohandada tuleks ka olemasolevaid 
rahastamismehhanisme, nagu 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fond, et maandada Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
võimalikku negatiivset mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Marian Harkin
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Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt x

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(x) tagada, et statistilisi prognoose 
töökohtade kaotamise/loomise kohta ning 
sellest mõjutatud sektorite kohta 
uuendataks pidevalt, nii et komisjon saaks 
võtta õigel ajal meetmeid vastavate 
sektorite, piirkondade või liikmesriikide 
toetamiseks.

(x) tagada, et statistilisi prognoose 
töökohtade kaotamise/loomise kohta ning 
sellest mõjutatud sektorite kohta 
uuendataks pidevalt, nii et komisjon võtab
õigel ajal meetmeid vastavate sektorite, 
piirkondade või liikmesriikide toetamiseks; 
seda oleks võimalik saavutada 
ühtekuuluvuspoliitika fondide ja 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi kohandatud ja suurendatud 
eelarvega eraldistega.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt x

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(x) tagada, et statistilisi prognoose 
töökohtade kaotamise/loomise kohta ning 
sellest mõjutatud sektorite kohta 
uuendataks pidevalt, nii et komisjon saaks 
võtta õigel ajal meetmeid vastavate 
sektorite, piirkondade või liikmesriikide 
toetamiseks.

(x) tagada, et statistilisi prognoose 
töökohtade kaotamise/loomise kohta ning
sellest mõjutatud sektorite kohta 
uuendataks ja avalikustataks pidevalt, nii 
et komisjon saaks võtta õigel ajal 
meetmeid vastavate sektorite, piirkondade 
või liikmesriikide toetamiseks, ning et 
kodanikud, sotsiaalpartnerid ja 
asjaomased pooled oleksid teavitatud 
lepingu tegelikust ja võimalikust mõjust.

Or. fr

Muudatusettepanek 134
Maria Arena, Agnes Jongerius

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt x
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(x) tagada, et statistilisi prognoose 
töökohtade kaotamise/loomise kohta ning 
sellest mõjutatud sektorite kohta 
uuendataks pidevalt, nii et komisjon saaks 
võtta õigel ajal meetmeid vastavate 
sektorite, piirkondade või liikmesriikide 
toetamiseks.

(x) tagada, et statistilisi prognoose 
töökohtade kaotamise/loomise kohta ning 
sellest mõjutatud sektorite kohta 
uuendataks pidevalt, nii et komisjon saaks 
võtta õigel ajal meetmeid vastavate 
sektorite, piirkondade või liikmesriikide 
toetamiseks ühtekuuluvuspoliitika fondide 
ja Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fondi kohandatud ja 
suurendatud eelarvega eraldiste kaudu 
enne lepingu sõlmimist.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt x

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(x) tagada, et statistilisi prognoose 
töökohtade kaotamise/loomise kohta ning 
sellest mõjutatud sektorite kohta 
uuendataks pidevalt, nii et komisjon saaks 
võtta õigel ajal meetmeid vastavate 
sektorite, piirkondade või liikmesriikide 
toetamiseks.

(x) tagada, et statistilisi prognoose 
töökohtade kaotamise/loomise kohta ning 
sellest mõjutatud sektorite kohta 
uuendataks pidevalt, nii et komisjon saaks 
võtta õigel ajal meetmeid vastavate 
sektorite, piirkondade või liikmesriikide 
toetamiseks; usub, et läbirääkimised 
põhinevad ekslikul ja erapoolikul 
mõjuhinnangu uuringul, milles ei 
pööratud tähelepanu negatiivsetele 
mõjule, mis avaldub tööhõivele, 
töökohtade kadumisele, riigi rahandusele
ja kaubavahetuse ümbersuunamisele1.

__________________
1 Komisjoni Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse mõjuhinnang 
põhineb analüüsil, mille on teinud
majanduspoliitika uuringute keskus 
(Centre for Economic Policy Research). 
Samas juhitakse mitmes sõltumatus
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uuringus, milles on majanduspoliitika 
uuringute keskuse uuringuid kriitiliselt 
hinnatud, tähelepanu asjaolule, et 
uuringus liialdatakse majanduskasvu ja 
töökohtade loomise väidetes. Euroopa 
Parlamendi mõjuhindamise meeskond 
märgib: „See ei sisalda ka riskide või 
puuduste nõuetekohast hinnangut” 
(Euroopa Komisjoni mõjuhinnangu 
Euroopa Parlamendi poolse esialgse 
hinnangu lehekülg 8 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/note/join/2013/507504/IPOL-
JOIN_NT%282013%29507504_EN.pdf)

Or. en

Muudatusettepanek 136
Agnes Jongerius, Jan Keller, Maria Arena

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt x

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(x) tagada, et statistilisi prognoose
töökohtade kaotamise/loomise kohta ning 
sellest mõjutatud sektorite kohta 
uuendataks pidevalt, nii et komisjon saaks 
võtta õigel ajal meetmeid vastavate 
sektorite, piirkondade või liikmesriikide 
toetamiseks.

(x) tagada, et on olemas realistlikud 
statistilised prognoosid töökohtade 
kaotamise/loomise kohta ning sellest 
mõjutatud sektorite kohta ning et neid 
uuendataks pidevalt, nii et komisjon saaks 
võtta õigel ajal meetmeid vastavate 
sektorite, piirkondade või liikmesriikide 
toetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Tiziana Beghin, Laura Agea

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt x

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(x) tagada, et statistilisi prognoose (x) tagada, et statistilisi prognoose 
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töökohtade kaotamise/loomise kohta ning 
sellest mõjutatud sektorite kohta 
uuendataks pidevalt, nii et komisjon saaks 
võtta õigel ajal meetmeid vastavate 
sektorite, piirkondade või liikmesriikide 
toetamiseks.

töökohtade kaotamise/loomise kohta ning 
sellest mõjutatud sektorite kohta igas 
liikmesriigis uuendataks pidevalt, nii et 
komisjon saaks võtta õigel ajal meetmeid 
vastavate sektorite, piirkondade või 
liikmesriikide toetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Mara Bizzotto

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt x

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(x) tagada, et statistilisi prognoose 
töökohtade kaotamise/loomise kohta ning 
sellest mõjutatud sektorite kohta 
uuendataks pidevalt, nii et komisjon saaks
võtta õigel ajal meetmeid vastavate 
sektorite, piirkondade või liikmesriikide 
toetamiseks.

(x) tagada, et statistilisi prognoose 
töökohtade kaotamise/loomise kohta ning 
sellest mõjutatud sektorite kohta 
uuendataks pidevalt, nii et liimesriigid
saaksid võtta õigel ajal meetmeid vastavate 
sektorite, piirkondade või liikmesriikide 
toetamiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 139
Joachim Schuster, Brando Benifei, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt x

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(x) tagada, et statistilisi prognoose 
töökohtade kaotamise/loomise kohta ning 
sellest mõjutatud sektorite kohta 
uuendataks pidevalt, nii et komisjon saaks 
võtta õigel ajal meetmeid vastavate 
sektorite, piirkondade või liikmesriikide 
toetamiseks.

(x) tagada, et statistilisi prognoose 
töökohtade kaotamise/loomise kohta ning 
sellest mõjutatud sektorite kohta 
uuendataks pidevalt, nii et komisjon saaks 
võtta õigel ajal meetmeid vastavate 
sektorite, piirkondade või liikmesriikide 
toetamiseks; Globaliseerumisega 
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Kohanemise Euroopa Fondi tuleks 
kohandada, et maandada Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
võimalikku negatiivset mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Enrique Calvet Chambon

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt x

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(x) tagada, et statistilisi prognoose
töökohtade kaotamise/loomise kohta ning 
sellest mõjutatud sektorite kohta 
uuendataks pidevalt, nii et komisjon saaks 
võtta õigel ajal meetmeid vastavate 
sektorite, piirkondade või liikmesriikide 
toetamiseks.

(x) tagada, et statistilisi prognoose 
töökohtade kaotamise/loomise kohta ning 
sellest mõjutatud sektorite kohta 
uuendataks pidevalt, nii et komisjon saaks 
võtta õigel ajal meetmeid vastavate 
sektorite, piirkondade või liikmesriikide 
toetamiseks; komisjon peab arvestama 
väliste vapustustega ja esitama oma 
prognoosides kriisistsenaariumid.

Or. fr

Muudatusettepanek 141
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt x a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(x a) tagada kaubandustingimuste range 
vastastikkus, et tugevdada Euroopa 
tööstuse struktuuri, kaitsta VKEsid, 
edendada tööhõivet ja vältida ebaausat 
konkurentsi, eelkõige seoses sotsiaalsete 
normidega;

Or. fr
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Muudatusettepanek 142
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt x a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(x a) võtta meetmeid, tagamaks, et 
reguleerimisalane koostöö ei piira 
valitsuste ja Euroopa Parlamendi õigust 
võtta vastu õigusakte üldsuse huvides; 
meetmeid tuleb võtta tagamaks, et 
reguleerimisalane koostöö ei põhjusta 
töönormide, sh tervishoiu- ja 
ohutusnormide nõrgenemist; tuleb 
tagada, et töö- ja sotsiaalnorme ei 
käsitletaks mittetariifsete tõketena; 
sidusrühmad, sh sotsiaalpartnerid, tuleks 
kaasata reguleerimisalase koostöö 
protsessi tasakaalustatud esindatuse 
alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 143
Elena Gentile, Brando Benifei

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt x a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(x a) Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse riigihangete 
alased sätted peaksid

• austama kõigil tasanditel ametiasutuste 
vabadust korraldada avalikke teenuseid 
oma soovi kohaselt, sh struktuurisisese ja 
avaliku sektori omavahelise koostöö 
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kaudu;

• hõlmama hankepeatükis siduvat 
sotsiaalklauslit ristviitega ILO 
põhikonventsioonidele, nagu ELi 
riigihankedirektiivide puhul, ja 
asjakohase jõustamismehhanismiga (et 
tagada sotsiaalõigusaktide ja 
kollektiivlepingute austamine);

• julgustama ametiasutusi integreerima 
kõiki kvaliteedi-, sotsiaal- ja 
keskkonnakriteeriume 
riigihankelepingutesse, et soodustada 
jätkusuutlikku ja õiglast majanduskasvu 
(ning mitte sõlmida lepinguid „odavaima 
hinna” põhjal);

Or. en

Muudatusettepanek 144
Karima Delli, Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt x a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(x a) tagada, et käimasolevate 
läbirääkimiste raames säilitataks ja 
edendataks riigihankedirektiivide 
läbivaatamise kaudu vastu võetud uusi 
ELi eeskirju, eelkõige seoses avaliku 
turule juurdepääsuga VKEde jaoks,
parimal väärtusel, mitte madalaimal 
hinnal põhinevate lepingu sõlmimise 
kriteeriumide, hankijate koostöö ja 
kohalike omavalitsuste vaheliste 
koostöövormide loomise võimaluse ning 
piirmääraga, millest allapoole jääva
hankemenetluse rakendamise suhtes ei 
kohaldata ELi või rahvusvahelisi 
eeskirju;

Or. en



AM\1052822ET.doc 71/78 PE551.779v01-00

ET

Muudatusettepanek 145
Maria Arena, Agnes Jongerius

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt x a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(x a) võtta meetmeid, tagamaks, et 
reguleerimisalane koostöö ei piira 
valitsuste ja Euroopa Parlamendi õigust 
võtta vastu õigusakte üldsuse huvides; 
meetmeid tuleb võtta, et tagada, et 
reguleerimisalane koostöö ei põhjusta 
töönormide, sh tervishoiu- ja 
ohutusnormide nõrgenemist; tuleb 
tagada, et töö- ja sotsiaalnorme ei 
käsitletaks mittetariifsete või tehniliste 
tõketena kaubanduse jaoks; sidusrühmad, 
sh sotsiaalpartnerid, tuleks kaasata 
reguleerimisalase koostöö protsessi 
tasakaalustatud esindatuse alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 146
Siôn Simon

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt x a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(x a) tagada, et reguleerimisalane koostöö 
kindlustaks tagasiulatuva jõu puudumise 
klausli hõlmamise ning ei piiraks 
valitsuste ja Euroopa Parlamendi õigust
võtta vastu õigusakte üldsuse huvides; 
meetmeid tuleb võtta, tagamaks, et 
reguleerimisalane koostöö ei põhjusta 
töönormide nõrgenemist; sidusrühmad, 
sh sotsiaalpartnerid, tuleks kaasata 
reguleerimisalase koostöö protsessi 
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tasakaalustatud esindatuse alusel;
võimalikud läbirääkimised IV režiimi üle 
peavad olema seotud toimiva piiriülese 
koostööga haldus- ja justiitsvaldkonnas 
töö- ja tööhõiveõiguse küsimustes 
eeltingimusena, millega tagatakse 
kollektiivlepingu palkade ja töötingimuste 
täielik kohaldamine;

Or. en

Muudatusettepanek 147
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Maria Arena

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt x a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(x a) kindlustamaks, et Euroopa 
sotsiaalmudel elab üle konkurentsi 
Ameerika anglosaksi kapitalismiga, peab 
komisjon tagama, et ei ohverdataks 
kollektiivselt rahastatavaid avalikke 
teenuseid ja sotsiaalkindlustussüsteeme; 
Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus ei pruugi 
suurendada liikmesriikidele avalike 
kulude vähendamise nimel avaldatavat 
survet kui lihtsat viisi majandusliku 
konkurentsivõime saavutamiseks ja 
investoritele atraktiivse ärikliima 
pakkumiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 148
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt x a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(x a) loobuda ekspordil põhineva
majanduskasvu mudelist ning uurida ja 
prioritiseerida muid võimalusi vajaliku 
majanduskasvu soodustamiseks ja 
inimväärsete töökohtade loomiseks ELis:

– edendada antitsüklilisi meetmeid, mille 
eesmärgiks on riigisisese nõudluse ja 
tarbimise suurendamine ning töötuse 
suure määra ja sotsiaalse tõrjutusega 
võitlemine;

– tühistada võla vähendamise nn 1/20 
reegel;

– võimaldada kõigi avaliku sektori 
investeeringute maksustamise seisukohast 
neutraalsena käsitlemist seoses stabiilsuse 
ja kasvu paktiga;

Or. en

Muudatusettepanek 149
Evelyn Regner

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt x a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(x a) tagada, et kõigi lepingu tingimuste 
suhtes järgitakse inimõiguste ja 
demokraatia põhimõtteid; selleks tuleb 
võtta meetmeid, et lisada lepingusse 
inimõiguste klausel;

Or. de

Muudatusettepanek 150
Marita Ulvskog

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt x a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(x a) tagada, et valitsustel oleks võimalus 
võtta vastu sotsiaalselt ja keskkondlikult 
vastutustundlikku hankepoliitikat; 
hankesätted ei tohiksid takistada valitsusi 
ühiskondlikke ja keskkondlikke vajadusi 
rahuldamast ning leping ei tohiks piirata 
sotsiaalnõudmiste esitamise võimet, nagu
on sätestatud uutes ELi 
riigihankedirektiivides; samuti peaks 
riigihankepoliitika olema kooskõlas ILO 
konventsiooniga nr 94, mis käsitleb 
tööklausleid riigihankelepingutes;

Or. en

Muudatusettepanek 151
Enrique Calvet Chambon

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt x a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(x a) viivitamata tuleb võtta meetmeid, et 
tagada agressiivse maksuplaneerimise (nt 
peakorterite üleviimine Atlandi ookeani 
teisele kaldale, et saada kasu tingimustest, 
mis moonutavad konkurentsi ja 
mõjutavad negatiivselt tööhõivet) 
käsitlemine;

Or. fr

Muudatusettepanek 152
Joachim Schuster, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Maria Arena, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian 
Pavel, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt x b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(x b) tagada, et oleks garanteeritud 
töökoha põhimõte; riiklikes töö- ja 
sotsiaalõigusaktides ning 
kollektiivlepingutes sisalduvatest sätetest 
tuleb töötajate ajutise lähetamise ja 
paigutamise korral kinni pidada: ajutise 
lähetamise ja paigutamise tingimused 
peaksid olema Atlandi-üleses kaubandus-
ja investeerimispartnerluses hästi 
määratletud;

Or. en

Muudatusettepanek 153
Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt x b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(x b) tagada, et iga kohustus, mis on 
seotud teenindustöötajate (IV režiim) 
liikumise liberaliseerimisega, on piiratud 
sätetega, mis on täielikus kooskõlas ELi 
asjaomase õigusega, sh töötajate 
lähetamist käsitleva ELi direktiivi ning 
selles sätestatud töö- ja 
sotsiaaltingimustega;

Or. en

Muudatusettepanek 154
Siôn Simon

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt x b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(x b) tagada, et ELi riigihankedirektiivi ja 
selle kohustusliku sotsiaalklausli sätted 
oleksid käesolevas lepingus täies mahus 
kohaldatud; valitsustel peab olema 
võimalus võtta vastu sotsiaalselt ja 
keskkondlikult vastutustundlikku 
hankepoliitikat; hankesätted ei tohiksid 
takistada valitsusi ühiskondlikke ja 
keskkondlikke vajadusi rahuldamast; 
samuti peaks riigihankepoliitika hõlmama 
viiteid ILO konventsioonile nr 94 ja 
soovitusele nr 84, mis käsitlevad 
tööklausleid riigihankelepingutes;

Or. en

Muudatusettepanek 155
Joachim Schuster, Brando Benifei, Edouard Martin, Elena Gentile, Maria Arena, Agnes 
Jongerius, Jan Keller, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt x c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(x c) tagada, et valitsustel oleks võimalus 
võtta vastu sotsiaalselt ja keskkondlikult 
vastutustundlikku hankepoliitikat; 
hankesätted ei tohiksid takistada valitsusi 
ühiskondlikke ja keskkondlikke vajadusi 
rahuldamast; samuti peaks 
riigihankepoliitika olema kooskõlas ILO 
konventsiooniga nr 94, mis käsitleb 
tööklausleid riigihankelepingutes.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Mara Bizzotto
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Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt x a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(x a) võtta ennetavaid meetmeid nende 
sektorite kaitseks, mida ohustab tööhõive 
vähenemine pärast Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse
sõlmimist;

Or. it

Muudatusettepanek 157
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt x b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(x b) lükata reguleerimisalase koostöö 
nõukogu tagasi, kuna selles puudub 
demokraatlik vastutustunne, see ei taga 
mitme sidusrühma esindatust ega näe ette 
sotsiaalmõju hinnangut selle kohta, 
kuidas uued seadused ja määrused 
mõjutavad kodanike töö- ja elutingimusi;

Or. en

Muudatusettepanek 158
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt x c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(x c) lisada aegumisklausel, mis 
aktiveerub 5 aasta pärast ning mis tagab, 
et mis tahes järgnevat taasaktiveerimist 
saab kavandada ainult pärast Atlandi-
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ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse lepingu mõju 
põhjalikku hindamist.

Or. en


