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Läbirääkimisvolitused kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Austraaliaga 

2017/2192(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 6 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  – võttes arvesse oma 8. septembri 2015. 

aasta esimese lugemise seisukohta 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles 

käsitletakse veiste, sigade, lammaste, 

kitsede ja hobuslaste liiki kuuluvate 

põllumajandusloomade kloonimist1, 

_____ 

1 ELT C 316, 22.9.2017, lk 278. 

Or. en 



 

AM\1137778ET.docx  PE611.508v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

19.10.2017 A8-0311/6 

Muudatusettepanek  6 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0311/2017 
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Läbirääkimisvolitused kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Austraaliaga 

2017/2192(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus I 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

I. arvestades, et Austraalia on osaline 

Vaikse ookeani ülese partnerluse (TPP) 

läbirääkimistes, mis on lõpule viidud, kuid 

mille tulevik on veel ebakindel, ning 

käimasolevates Aasia ja Vaikse ookeani 

piirkondliku laiaulatusliku 

majanduspartnerluse läbirääkimistes, 

milles osalevad Austraalia tähtsaimad 

kaubanduspartnerid; arvestades, et 

Austraalial on alates 2015. aastast 

vabakaubandusleping Hiinaga; 

I.  arvestades, et Austraalia on osaline 

Vaikse ookeani ülese partnerluse (TPP) 

läbirääkimistes, mis on lõpule viidud, kuid 

mille tulevik on veel ebakindel, ning 

käimasolevates Aasia ja Vaikse ookeani 

piirkondliku laiaulatusliku 

majanduspartnerluse läbirääkimistes, 

milles osalevad Austraalia tähtsaimad 

kaubanduspartnerid; arvestades, et 

Austraalial on alates 2015. aastast 

vabakaubandusleping Hiinaga, mis võib 

edaspidi toimida sillana, mille kaudu 

imporditakse Euroopa Liitu Hiina tooteid; 

  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  5 a.  nõuab suuremat läbipaistvust 

läbirääkimistel ning riikide parlamentide 

teavitamist asjade käigust ning kõikide 

liikmesriikide valitsustele juurdepääsu 

kõikidele läbirääkimisdokumentidele, et 

võimaldada neil jälgida protsessi täieliku 

läbipaistvusega; 

Or. en 
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2017/2192(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 11 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. palub komisjonil (lõplikult 

vormistatud lepingute esitamisel 

allkirjastamiseks ja sõlmimiseks) ja 

nõukogul (lepingute allkirjastamise ja 

sõlmimise kohta otsuse tegemisel) 

täielikult austada pädevuse jagunemist ELi 

ja selle liikmesriikide vahel;  

11.  palub komisjonil (lõplikult 

vormistatud lepingute esitamisel 

allkirjastamiseks ja sõlmimiseks) ja 

nõukogul (lepingute allkirjastamise ja 

sõlmimise kohta otsuse tegemisel) 

täielikult austada pädevuste jagunemist 

ELi ja selle liikmesriikide vahel ning 

austada liikmesriikide põhiseadusi ja 

otsuseid; 

Or. en 
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Punkt 12 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. kutsub komisjoni üles, seejuures 

liidu läbirääkimispositsiooni 

nõrgestamata, korraldama läbirääkimisi 

võimalikult läbipaistvalt, tagades vähemalt 

samal tasemel läbipaistvuse ja üldsusega 

konsulteerimise nagu Atlandi-ülese 

kaubandus- ja investeerimispartnerluse 

(TTIP) läbirääkimistel USAga, pidama 

selleks pidevat dialoogi sotsiaalpartnerite 

ja kodanikuühiskonnaga ning täiel määral 

järgima muudel läbirääkimistel kujunenud 

parimaid tavasid; väljendab rahulolu 

komisjoni algatusega avaldada kõik oma 

kaubanduslepingute läbirääkimisjuhiseid 

käsitlevad soovitused ning peab seda 

soodsaks pretsedendiks; nõuab tungivalt, 

et nõukogu seda eeskuju järgiks ning 

avaldaks läbirääkimissuunised kohe, kui 

need on vastu võetud;  

12.  kutsub komisjoni üles pidama 

läbirääkimisi võimalikult läbipaistvalt ning 

täiel määral järgima muudel läbirääkimistel 

kujunenud parimaid tavasid; palub, et 

nõukogu avalikustaks 

läbirääkimisvolitused ning et 

liikmesriikide parlamendid oleksid täiel 

määral ja aktiivselt otsustusprotsessi 

kaasatud; 

Or. en 
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Punkt 14 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. rõhutab, et kõrgete eesmärkidega 

lepingus tuleb sisukalt käsitleda 

investeerimist, kaubavahetust ja 

teenustekaubandust (lähtudes Euroopa 

Parlamendi hiljutistest soovitustest, mis 

puudutavad reservatsioone poliitilise 

tegevusruumi ja tundlike sektorite puhul), 

tolliprotseduuride ja kaubanduse 

lihtsustamist, digiteerimist, e-kaubandust ja 

andmekaitset, tehnoloogiauuringuid ja 

innovatsiooni toetamist, riigihankeid, 

energeetikat, riigiettevõtteid, konkurentsi, 

kestlikku arengut, regulatiivsed küsimusi, 

nagu kõrged sanitaar- ja 

fütosanitaarnormid ning muud 

põllumajandus- ja toiduainetetööstuse 

toodete normid, tegemata sealjuures 

järeleandmisi ELi kõrgetes standardites, 

töö- ja keskkonnastandardite alaseid 

kindlaid ja jõustatavaid kohustusi ning 

maksustamise vältimise ja korruptsiooni 

vastast võitlust, mis peab samas jääma liidu 

ainupädevusse, pöörates selle kõige juures 

erilist tähelepanu mikroettevõtetele ja 

VKEdele; 

14.  rõhutab, et kõrgete eesmärkidega 

lepingus tuleb sisukalt käsitleda 

investeerimist, kaubavahetust ja 

teenustekaubandust (lähtudes Euroopa 

Parlamendi hiljutistest soovitustest, mis 

puudutavad reservatsioone poliitilise 

tegevusruumi ja tundlike sektorite puhul), 

tolliprotseduuride ja kaubanduse 

lihtsustamist, digiteerimist, e-kaubandust ja 

andmekaitset, tehnoloogiauuringuid ja 

innovatsiooni toetamist, konkurentsi, 

kestlikku arengut, regulatiivsed küsimusi, 

nagu kõrged sanitaar- ja 

fütosanitaarnormid ning muud 

põllumajandus- ja toiduainetetööstuse 

toodete normid, tegemata sealjuures 

järeleandmisi ELi kõrgetes standardites, 

töö- ja keskkonnastandardite alaseid 

kindlaid ja jõustatavaid kohustusi ning 

maksustamise vältimise ja korruptsiooni 

vastast võitlust, mis peab samas jääma liidu 

ainupädevusse, pöörates selle kõige juures 

erilist tähelepanu mikroettevõtetele ja 

VKEdele; 

Or. en 
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Punkt 14 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  14 a.  palub komisjonil välja töötada 

ühtse põllumajanduskontseptsiooni ja 

avaldada võimalikult kiiresti oma 

analüüsid, mis lubaks objektiivselt 

hinnata võimalikke eeliseid ja puudusi 

Euroopa tootjate jaoks, sealhulgas mõju 

tööhõivele ning võimalikku konkreetse abi 

rakendamist Euroopa tarneahelatele; 

Or. en 
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Läbirääkimisvolitused kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Austraaliaga 

2017/2192(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 19 – alapunkt d a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  d a)  eraldi peatükk, milles võetakse 

arvesse Euroopa põllumajandustootjate 

vajadusi ja huve, arvestades tariifsete ja 

mittetariifsete tõkete kõrvaldamisest 

tulenevat teatavat kahju nende elatisele; 

juhib tähelepanu sellele, et Austraalial on 

väga konkurentsivõimeline ja tugevalt 

ekspordile orienteeritud 

põllumajandussektor; toonitab, et sealsed 

põllumajandusettevõtted on üldiselt 

Euroopa omadest suuremad; rõhutab, et 

Austraalia üks prioriteete on seetõttu 

kahtlemata enda jaoks avarama 

juurdepääsu kindlustamine Euroopa 

Liidu suurele turule, kasutades selle 

eesmärgi saavutamiseks tariifsete ja 

mittetariifsete tõkete kaotamist või 

vähendamist põllumajandussektoris; on 

seisukohal, et kõige tundlikumate 

põllumajandustoodete suhtes, näiteks 

veise- ja lambaliha, teravili, piimatooted 

ning teatavad suhkrusordid, peab liit 

hoiduma mis tahes kohustuste võtmisest; 

Or. en 
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Punkt 19 – alapunkt k 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

k) ambitsioonikad ja tasakaalustatud 

põllumajanduse ja kalanduse peatükid, 

mis võivad konkurentsivõimet tõsta ning 

tootjatele ja tarbijatele kasu tuua vaid 

juhul, kui neis nõuetekohaselt 

arvestatakse kõigi Euroopa tootjate ja 

tarbijate huve ning võetakse arvesse 

asjaolu, et mitmete tundlike 

põllumajandustoodete suhtes tuleks 

kohaldada sobivaid meetmeid, näiteks 

rakendada neile tariifikvoote või piisavaid 

üleminekuperioode, võetakse vajalikul 

määral arvesse kaubanduslepingute 

kumuleeruvat mõju põllumajandusele 

ning ühe võimalusena jäetakse kõige 

haavatavamad sektorid läbirääkimiste 

temaatikast välja; lisatakse kasutatav, 

sobiv, tulemuslik ja kiire kahepoolne 

kaitseklausel, millega saab 

sooduskohtlemise ajutiselt peatada juhul, 

kui kaubanduslepingu jõustumisel 

kasvanud import haavatavaid sektoreid 

tõsiselt kahjustab või võib neid tõsiselt 

kahjustada;  

k)  sidusrühmi tuleks eelkõige 

hoiatada hulgimüügi avamise eest 

põllumajandus- ja kalandussektoris, 

võttes arvesse, et peamine ülesanne on 

kaitsta Euroopa tarbijate ja tootjate huve 

nendes sektorites; 

Or. en 
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Punkt 19 – alapunkt j 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

j) jõulised ja jõustatavad meetmed, 

mis hõlmavad intellektuaalomandi õiguste, 

sealhulgas veinide, piiritusjookide ning 

muude põllumajandus- ja 

toiduainetetööstuse toodete geograafiliste 

tähiste tunnustamist ja kaitset, kasutades 

võrdlusalusena ELi ja Austraalia lepingu 

sätteid veinisektori kohta, püüdes samas 

olemasolevat õigusraamistikku täiustada 

ning tagada kõigi geograafiliste tähiste 

kõrgetasemelise kaitse; üleilmsete 

väärtusahelate keerukale maailmale 

sobivad lihtsustatud tolliprotseduurid ning 

lihtsad ja paindlikud päritolureeglid, mis 

muu hulgas suurendavad läbipaistvust ja 

aruandekohustust ning mille puhul 

võimalikult sageli kasutatakse 

mitmepoolseid päritolureegleid või muudel 

puhkudel selliseid mittekoormavaid 

päritolureegleid nagu tariifistiku 

alamrubriigi muutmine; 

j)  jõulised ja jõustatavad meetmed, 

mis hõlmavad intellektuaalomandi õiguste, 

sealhulgas veinide, piiritusjookide ning 

muude põllumajandus- ja 

toiduainetetööstuse toodete geograafiliste 

tähiste tunnustamist ja kaitset, kasutades 

võrdlusalusena ELi ja Austraalia lepingu 

sätteid veinisektori kohta, püüdes samas 

olemasolevat õigusraamistikku täiustada 

ning tagada kõigi geograafiliste tähiste 

kõrgetasemelise kaitse; üleilmsete 

väärtusahelate keerukale maailmale 

sobivad lihtsustatud tolliprotseduurid, mis 

muu hulgas suurendavad läbipaistvust ja 

aruandekohustust ning mille puhul 

võimalikult sageli kasutatakse 

mitmepoolseid päritolureegleid või muudel 

puhkudel selliseid mittekoormavaid 

päritolureegleid nagu tariifistiku 

alamrubriigi muutmine; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  j a)  kõiki Euroopa geograafilisi 

tähiseid tuleks efektiivselt kaitsta ja need 

peaksid olema läbirääkimiste keskmes; 

tähiste „kooseksisteerimise“ mehhanism, 

mida kasutatakse sarnase nimega 

erakaubamärkide esinemise korral 

kolmandate riikide turgudel, ei taga ELi 

toodetele turul piisavat kaitset, jättes 

tarbijatele ebamäärase ja eksitava mulje 

toiduainete päritolust; kui komisjon ei 

esita mingit kaitsemehhanismi, peaks ta 

vabakaubanduslepingutest välja jätma 

kõik need ELi põllumajandussektorid, 

mille püsima jäämist ohustab 

turukonkurents või kus on viimastel 

aastatel olnud konkreetseid kriisiolukordi; 

Or. en 
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Punkt 19 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  19 a. tuletab meelde, et Austraalias 

kasutatakse toiduna kloonitud loomade 

liha; nõuab seetõttu, et kõiki loomseid 

tooteid väga rangelt kontrollitaks ja 

jälgitaks; nõuab, et kõik kloonitud 

loomadest või nende järglastest 

valmistatud toiduained märgistataks; 

  

Or. en 

 


