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Aastaaruanne ühise kaubanduspoliitika rakendamise kohta 

2017/2070(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus M a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  M a. arvestades, et kodanikuühiskonna 

ja sotsiaalpartnerite kaasamine 

kaubanduskokkulepete rakendamisse võib 

ühise kaubanduspoliitika legitiimsust ja 

tulemuslikkust suurendada; 

Or. en 
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Punkt 15 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

15. palub liikmesriikidel viimaks ometi 

lõpetada menetluse blokeerimine, mis 

puudutab lepingul põhinevate investori ja 

riigi vaheliste vahekohtumenetluste 

läbipaistvuse Mauritiuse konventsiooni, 

kuna Euroopa Kohus on nüüd toonud 

pädevusega seotud küsimustes selgust, 

ning kutsub komisjoni üles kahekordistama 

oma sellealaseid jõupingutusi; nõuab ka, et 

varasemate õigustega arvestamist käsitlev 

määrus, mida kohaldatakse liikmesriikide 

kahepoolsete investeerimislepingute 

suhtes, vaadataks läbi juba alates 2020. 

aastast; 

15. palub liikmesriikidel viimaks ometi 

lõpetada menetluse blokeerimine, mis 

puudutab lepingul põhinevate investori ja 

riigi vaheliste vahekohtumenetluste 

läbipaistvuse Mauritiuse konventsiooni, 

kuna Euroopa Kohus on nüüd toonud 

pädevusega seotud küsimustes selgust, 

ning kutsub komisjoni üles kahekordistama 

oma sellealaseid jõupingutusi; nõuab ka, et 

varasemate õigustega arvestamist käsitlev 

määrus, mida kohaldatakse liikmesriikide 

kahepoolsete investeerimislepingute 

suhtes, vaadataks läbi juba alates 2020. 

aastast; nõuab, et nimetatud 

läbivaatamisega peab kaasnema 

seadusandlik ettepanek, mille kohaselt 

peatatakse määruse selle peatüki 

kohaldamine, mis võimaldab 

liikmesriikidel eraõiguslike vahekohtute 

tegevusest kaugemale ulatuva kaasaegse 

ja tasakaalustatud investeeringute kaitse 

nõudeid eirates kolmandate riikidega 

kahepoolsete investeerimislepingute üle 

läbirääkimisi pidada ja neid lepinguid 

sõlmida; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

60. kutsub taas ELi üles välja töötama 

asjakohaseid ja tõhusaid lahendusi, et võtta 

kogu tootmisahelas kasutusele läbipaistev 

ja toimiv sotsiaalse ja keskkonnaalase 

jälgitavuse märgistussüsteem kooskõlas 

WTO tehniliste kaubandustõkete 

lepinguga, edendades samal ajal sarnaseid 

meetmeid rahvusvahelisel tasandil; 

60. kutsub taas ELi üles välja töötama 

asjakohaseid ja tõhusaid lahendusi, et võtta 

kogu tootmisahelas kasutusele läbipaistev, 

toimiv ja kohustuslik sotsiaalse ja 

keskkonnaalase jälgitavuse 

märgistussüsteem kooskõlas WTO 

tehniliste kaubandustõkete lepinguga, 

edendades samal ajal sarnaseid meetmeid 

rahvusvahelisel tasandil; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

62. palub komisjonil ja liikmesriikidel 

kaubanduspoliitika ja iga 

kaubanduslepingu jaoks välja töötada 

reaalne kommunikatsioonistrateegia, et 

suurendada teabe edastamist, ning 

kohandada seda vastavalt erinevatele 

toimijatele, et nad võiksid lepingutest kasu 

saada; kutsub komisjoni ja liikmesriike 

üles välja töötama meetmeid sõlmitud 

lepingutest majandustegevuses osalejate 

teadlikkuse suurendamiseks, pidades 
kutseühingute, ettevõtjate ja 

kodanikuühiskonnaga korrapärast dialoogi; 

62. palub komisjonil ja liikmesriikidel 

kaubanduspoliitika ja iga 

kaubanduslepingu jaoks välja töötada 

reaalne kommunikatsioonistrateegia, et 

suurendada teabe edastamist, ning 

kohandada seda vastavalt erinevatele 

toimijatele, et nad võiksid lepingutest kasu 

saada; rõhutab, et sellises strateegias tuleb 

käsitleda teabe kättesaadavust 

kaubandusläbirääkimiste eel ja ajal, ning 

kordab oma nõuet, et komisjon korraldaks 

ulatuslikud konsultatsioonid 

kodanikuühiskonna ja 

sotsiaalpartneritega ning avaldaks 

õigeaegselt säästlikkuse mõjuhinnangud; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles välja 

töötama meetmeid, et suurendada 

majandustegevuses osalejate teadlikkust 

sõlmitud lepingutest ning pidada 
kutseühingute, ettevõtjate ja 

kodanikuühiskonnaga korrapärast dialoogi; 

Or. en 

 

 


