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Punkt 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 a. on teadlik kodanike kahtlustest ja 

rahulolematusest seoses ELi 

rahvusvahelise kaubanduse poliitika 

mõjuga nende igapäevaelule, pidades 

silmas suurenevaid sotsiaalseid erinevusi; 

nõuab ELi rahvusvahelise 

kaubanduspoliitika ümbersuunamist nii, 

et see kajastaks täpsemalt vajadust aidata 

kaasa töökohtade ja sotsiaalsete õiguste 

paremale kaitsele, jõukuse õiglasele 

jaotumisele ELi kodanike vahel ning ELi 

ja kolmandate partnerite vahel, ning et 

see panustaks konstruktiivselt ÜRO 

kestliku arengu tegevuskava 2013 

rakendamisse; kutsub kõiki ELi 

liikmesriike üles tegutsema asjakohaselt 

ja kaugeleulatuvalt, et täita oma 

kohustusi otsustavaks reageerimiseks 

eesmärgile 17, ning samuti mõjutama 

strateegiaid teiste eesmärkide 

saavutamiseks, sh vaesuse ületamine, 

säästev tarbimine ja tootmine, tööstuse 

areng, innovatsioon ja taristu, maaelu 

areng ja keskkonnaprobleemid, sh 

kliimamuutused; nõuab avalike teenuste 

tugevdamist, võttes nõuetekohaselt 

arvesse rahvatervist, järgides 

ettevaatuspõhimõtet, ning samuti austades 

kultuurilist mitmekesisust ja 

inimväärikust, sealhulgas seoses 
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rändajatega, toetada rahu ja 

rahvusvahelist õigust, välistada 

igasugused ekstraterritoriaalsed meetmed 

ning tugevdada mitmepoolsel ja 

rahvusvahelisel tasandil peetavaid 

dialooge ja läbirääkimisi; 

Or. en 



 

AM\1153878ET.docx  PE621.606v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

23.5.2018 A8-0166/6 

Muudatusettepanek  6 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Aastaaruanne ühise kaubanduspoliitika rakendamise kohta 

2017/2070(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. võtab teadmiseks Aasia kasvava 

majandusliku tähtsuse ja USA järkjärgulise 

taandumise kaubandusareenil, mis tekitab 

rahvusvahelises kaubanduses ebakindlust, 

aga ka rahvusvahelise kaubanduspoliitika 

kriitikat eri riikides ja nõudmist õiglase 

kaubanduse järele; palub komisjonil oma 

kaubanduspoliitikat nende muutustega 

tegelemiseks kohandada, kiiremini 

reageerida ja olla vastutustundlikum ning 

luua samas pikaajalisem strateegia, milles 

arvestatakse rahvusvahelises olukorras 

toimunud muutusi; rõhutab, et muutuvas 

ülemaailmses olukorras muutub ELi roll 

väärtustepõhise kaubanduspoliitika 

edendamisel Euroopa kodanike jaoks 

järjest tähtsamaks; 

2. võtab teadmiseks eri Aasia riikide, 

sh Hiina ja India kasvava majandusliku 

tähtsuse ja mõju maailmamajandusele, 

ning samuti Aafrika ja Ladina-Ameerika 

arengu suureneva mõju, mis on 

üleilmastunud maailmas olulised tegurid 

ja mis mõjutavad heaolu, rahu ja 

stabiilsust kogu maailmas; võtab samuti 

arvesse praeguse USA administratsiooni 

muutunud strateegia ähvardada 

kolmandaid riike oma strateegiaga 

„Ameerika kõigepealt“, ähvardades 

järkjärgulise eemaldumisega 

kaubandusareenil ja mitmepoolsete 

kaubandusstruktuuride, sealhulgas WTO 

mehhanismi ja selle vaidluste 

lahendamise süsteemi 

destabiliseerimisega, mis tekitab 

rahvusvahelises kaubanduses ebakindlust, 

aga ka rahvusvahelise kaubanduspoliitika 

kriitikat eri riikides ja nõudmist õiglase 

kaubanduse järele; palub komisjonil oma 

kaubanduspoliitikat nende muutustega 

tegelemiseks kohandada, kiiremini 

reageerida ja olla vastutustundlikum ning 

luua samas pikaajalisem strateegia, milles 

arvestatakse rahvusvahelises olukorras 

toimunud muutusi; rõhutab, et muutuvas 

ülemaailmses olukorras muutub ELi roll 
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väärtustepõhise kaubanduspoliitika 

edendamisel Euroopa kodanike jaoks 

järjest tähtsamaks; kutsub komisjoni üles 

tugevasti ja tõhusalt vastu seisma USA või 

mõne muu partneri võetavatele 

eksterritoriaalsetele meetmetele; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. rõhutab teenuste, eelkõige 

digitaalsete teenuste, sealhulgas 

kaubavahetuse kasvava teenustekesksuse 

(nn 5. tarneviis), andmevoogude ja e-

kaubanduse üha suuremat tähtsust 

rahvusvahelises kaubanduses; toonitab, et 

vaja on tugevdada nende sektoritega seotud 

rahvusvahelisi eeskirju, et tagada Euroopa 

tarbijatele tegelikud eelised, parandada 

Euroopa ettevõtjate juurdepääsu 

välisturgudele ja tagada põhiõiguste 

järgimine, sealhulgas andmekaitse ja eraelu 

austamine kogu maailmas, märgib, et 

isikuandmete kaitse ei kuulu 

kaubanduslepingutes läbiräägitavate 

teemade hulka, on veendunud, et kodanike 

digitaalseid õigusi tuleks 

kaubanduslepingute kaudu edendada, ning 

tuletab meelde oma seisukohta 

andmekaitse ja digitaalkaubanduse kohta, 

mida ta väljendas oma resolutsioonis 

digitaalkaubanduse strateegia loomise 

kohta; rõhutab, et ELi kaubanduspoliitika 

võib digilõhe ületamisel olla olulise 

tähtsusega; innustab komisjoni edendama 

digitaalse kaubanduse tegevuskava nii 

praegustel ja tulevastel 

vabakaubanduslepingute läbirääkimistel 

kui ka Maailma 

3. rõhutab teenuste, eelkõige 

digitaalsete teenuste, sealhulgas 

kaubavahetuse kasvava teenustekesksuse 

(nn 5. tarneviis), andmevoogude ja e-

kaubanduse üha suuremat tähtsust 

rahvusvahelises kaubanduses; toonitab, et 

vaja on tugevdada nende sektoritega seotud 

rahvusvahelisi eeskirju, et tagada Euroopa 

tarbijatele tegelikud eelised, parandada 

Euroopa ettevõtjate juurdepääsu 

välisturgudele ja tagada põhiõiguste 

järgimine, sealhulgas andmekaitse ja eraelu 

austamine kogu maailmas, märgib, et 

isikuandmete kaitse ei kuulu 

kaubanduslepingutes läbiräägitavate 

teemade hulka, on veendunud, et kodanike 

digitaalseid õigusi tuleks 

kaubanduslepingute kaudu edendada, ning 

tuletab meelde oma seisukohta 

andmekaitse ja digitaalkaubanduse kohta, 

mida ta väljendas oma resolutsioonis 

digitaalkaubanduse strateegia loomise 

kohta; rõhutab, et ELi kaubanduspoliitika 

võib digilõhe ületamisel olla olulise 

tähtsusega; innustab komisjoni edendama 

digitaalse kaubanduse tegevuskava nii 

praegustel ja tulevastel 

vabakaubanduslepingute läbirääkimistel 

kui ka Maailma 
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Kaubandusorganisatsioonis (WTO); nõuab, 

et digikaubanduse peatükid lisataks 

kõigisse tulevastesse 

kaubanduslepingutesse, sealhulgas neisse, 

mille üle käivad praegu läbirääkimised, 

ning tuletab meelde, kui oluline on ära 

hoida põhjendamatuid andmete asukoha 

nõudeid; palub komisjonil rakendada 

digitaalkaubanduse strateegiat, milles 

võetakse arvesse võimalusi, mida see 

pakub väikestele ja keskmise suurusega 

ettevõtjatele, lihtsustades nende 

juurdepääsu ülemaailmsetele turgudele; 

Kaubandusorganisatsioonis (WTO); nõuab, 

et digikaubanduse peatükid lisataks 

kõigisse tulevastesse 

kaubanduslepingutesse, sealhulgas neisse, 

mille üle käivad praegu läbirääkimised, 

ning tuletab meelde, kui oluline on ära 

hoida põhjendamatuid andmete asukoha 

nõudeid; palub komisjonil rakendada 

digitaalkaubanduse strateegiat, milles 

võetakse arvesse võimalusi, mida see 

pakub väikestele ja keskmise suurusega 

ettevõtjatele, lihtsustades nende 

juurdepääsu ülemaailmsetele turgudele, 

ning arvestatakse vajadusega tegeleda 

negatiivsete mõjudega töökohtadele ja 

rikkuse ülemäärase kontsentreerumisega, 

mida põhjustab e-kaubandus; 

Or. en 



 

AM\1153878ET.docx  PE621.606v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

23.5.2018 A8-0166/8 

Muudatusettepanek  8 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Aastaaruanne ühise kaubanduspoliitika rakendamise kohta 

2017/2070(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. märgib, et teenustekaubanduse 

lepingu ja keskkonnatoodete lepingu üle 

peetavad mitmepoolsed läbirääkimised on 

takerdunud; nõuab, et liit võtaks endale 

mõlema läbirääkimisprotsessi 

taaskäivitamisel initsiatiivi ning teeks seda 

teenustekaubanduse lepingu puhul 

kooskõlas parlamendi seisukohaga selle 

lepingu suhtes; 

8. märgib, et teenustekaubanduse 

lepingu ja keskkonnatoodete lepingu üle 

peetavad mitmepoolsed läbirääkimised on 

takerdunud; nõuab, et liit võtaks endale 

teenustekaubanduse üldlepingu (GATS) 

ajakohastamisel initsiatiivi, et koos kõigi 

teiste WTO osalisriikidega tegeleda uute 

tehnoloogiliste muutustega kaasnevate 

väljakutsetega; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. rõhutab, et mitmed 

vabakaubanduslepingud, näiteks Kanada ja 

Ecuadoriga sõlmitud lepingud, põhjaliku ja 

laiaulatusliku vabakaubanduslepingu sätted 

ELi-Ukraina assotsieerimislepingus ja 

mitmed majanduspartnerluslepingud 

Aafrika riikidega on kas täielikult või 

ajutiselt jõustunud ning pärast strateegia 

„Kaubandus kõigile“ avaldamist sõlmiti 

vabakaubanduslepingud Singapuri, 

Vietnami ja Jaapaniga; rõhutab, et 

kaubanduslepingute suhtes kokkuleppele 

jõudmiseks ja nende ratifitseerimiseks 

asjakohase ajakava raames on vaja tagada 

piisav poliitiline ja haldustugi; toetab Tšiili 

ja Mehhikoga sõlmitud 

kaubanduslepingute käimasolevat 

ajakohastamist; tuletab meelde oma 

nõudmist alustada läbirääkimisi 

Austraalia ja Uus-Meremaaga, võttes 

arvesse parlamendi seisukohti; 

9. rõhutab, et mitmed 

vabakaubanduslepingud, näiteks Kanada ja 

Ecuadoriga sõlmitud lepingud, põhjaliku ja 

laiaulatusliku vabakaubanduslepingu sätted 

ELi-Ukraina assotsieerimislepingus ja 

mitmed majanduspartnerluslepingud 

Aafrika riikidega on kas täielikult või 

ajutiselt jõustunud ning pärast strateegia 

„Kaubandus kõigile“ avaldamist sõlmiti 

vabakaubanduslepingud Singapuri, 

Vietnami ja Jaapaniga; rõhutab, et 

kaubanduslepingute suhtes kokkuleppele 

jõudmiseks ja nende ratifitseerimiseks 

asjakohase ajakava raames on vaja tagada 

piisav poliitiline ja haldustugi, milleks on 

vaja avalikkuse kaasamist, rakendades 

selleks suuremat läbipaistvust seoses ELi 

nõukogu poolt erinevateks 

kaubandusläbirääkimisteks antavate 

volitustega, ning samuti läbipaistvust 

seoses käimasolevate läbirääkimiste sisu 

ja teiste kavandatavate kaubandus- ja 

investeerimislepingutega; 

Or. en 



 

AM\1153878ET.docx  PE621.606v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

23.5.2018 A8-0166/10 

Muudatusettepanek  10 

Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, 

Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Lola 

Sánchez Caldentey 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Aastaaruanne ühise kaubanduspoliitika rakendamise kohta 

2017/2070(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. tuletab meelde, et komisjon on 

mitu korda välja kuulutanud 

investeerimisläbirääkimiste alustamise 

Hong Kongi ja Taiwaniga, ning palub 

komisjonil lõpetada ettevalmistustööd, et 

alustada läbirääkimisi 

investeerimislepingute üle nii kiiresti kui 

võimalik; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 25 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

25. palub komisjonil ja liikmesriikidel 

töötada eelkõige digitaalsete vahenditega 

pingsamalt selle nimel, et kaotada kõik 

haldustõkked ja kogu liigne 

halduskoormus, teha tehnilisi lihtsustusi 

ning aidata ettevõtjatel kasutada 

kaubanduslepingute ja -meetmete eeliseid; 

25. palub komisjonil ja liikmesriikidel 

töötada eelkõige digitaalsete vahenditega 

pingsamalt selle nimel, et kaotada kogu 

liigne halduskoormus, teha tehnilisi 

lihtsustusi ning aidata ettevõtjatel kasutada 

kaubanduslepingute ja -meetmete eeliseid; 

Or. en 
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Punkt 37 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

37. tuletab meelde, et 

kaubanduslepingud, sealhulgas 

assotsieerimislepingute 

kaubanduspeatükid, ei jõustu enne, kui 

Euroopa Parlament on need 

ratifitseerinud; on veendunud, et tuleb 

järgida pikaajalist tava, mille kohaselt enne 

poliitiliselt oluliste lepingute ajutist 

kohaldamist oodatakse ära Euroopa 

Parlamendi nõusolek, nagu lubas volinik 

Malmström 29. septembril 2014. aastal 

toimunud kuulamisel; 

37. tuletab meelde, et 

kaubanduslepingud, sealhulgas 

assotsieerimislepingute 

kaubanduspeatükid, ei jõustu enne, kui 

asjaomased parlamendid on need 

ratifitseerinud; on veendunud, et tuleb 

järgida pikaajalist tava, mille kohaselt enne 

poliitiliselt oluliste lepingute ajutist 

kohaldamist oodatakse ära Euroopa 

Parlamendi nõusolek, nagu lubas volinik 

Malmström 29. septembril 2014. aastal 

toimunud kuulamisel; 

Or. en 
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Punkt 42 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

42. juhib tähelepanu sellele, et ELi 

riigihanketurud on maailmas kõige 

avatumad; tunneb muret selle pärast, et 

teatavad ELi vabakaubanduspartnerid 

eiravad lepingute sätteid, mis käsitlevad 

pääsu riigihanketurule, kahjustades sellega 

ELi ettevõtteid, samuti selle pärast, et 

teatavates kolmandates riikides on ligipääs 

riigihanketurule väga piiratud; palub 

komisjonil töötada selle nimel, et tagada 

kolmandate riikide riigihanketurgudele 

suurem juurdepääs, ja kaaluda kooskõlas 

riigihankeid käsitleva mõnepoolse lepingu 

eeskirjadega meetmeid nende kolmandate 

riikide suhtes, kes eelistavad 

riigihanketurgudel oma ettevõtjaid; kutsub 

komisjoni üles koguma ja avaldama 

ettevõtete andmeid 

vabakaubanduslepingute riigihankeid 

puudutavate sätete kasutamise kohta, et 

paremini mõista raskusi, mida ELi 

ettevõtted kohtavad; 

42. juhib tähelepanu sellele, et ELi 

riigihanketurud on maailmas kõige 

avatumad; tunneb muret selle pärast, et 

teatavad ELi vabakaubanduspartnerid 

eiravad lepingute sätteid, mis käsitlevad 

pääsu riigihanketurule, kahjustades sellega 

ELi ettevõtteid, samuti selle pärast, et 

teatavates kolmandates riikides on ligipääs 

riigihanketurule väga piiratud; palub 

komisjonil töötada selle nimel, et tagada 

kolmandate riikide riigihanketurgudele 

suurem juurdepääs, ja kaaluda kooskõlas 

riigihankeid käsitleva mõnepoolse lepingu 

eeskirjadega meetmeid nende kolmandate 

tööstusriikide suhtes, kes eelistavad 

riigihanketurgudel oma ettevõtjaid; kutsub 

komisjoni üles koguma ja avaldama 

ettevõtete andmeid 

vabakaubanduslepingute riigihankeid 

puudutavate sätete kasutamise kohta, et 

paremini mõista raskusi, mida ELi 

ettevõtted kohtavad; kutsub komisjoni üles 

tellima raporti avalike hangete 

liberaliseerimise mõju kohta tõelistele 

VKEdele; 

Or. en 
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44. tuletab meelde, et ühtne 

kaubanduspoliitika peab aitama edendada 

liidu väärtusi, mis on sätestatud Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 2, ja täita artiklis 21 

sätestatud eesmärke, kaasa arvatud 

demokraatia ja õigusriigi põhimõtte 

tugevdamine, inimõiguste, põhiõiguste ja -

vabaduste austamine, võrdõiguslikkus, 

inimväärikuse austamine ning keskkonna 

ja sotsiaalõiguste kaitse; on veendunud, et 

nende eesmärkide saavutamiseks on vaja 

komisjoni otsustavaid ja järjepidevaid 

meetmeid; rõhutab, et ÜRO säästva arengu 

tegevuskavas 2030 ja Pariisi 

kliimakokkuleppes sisalduvad peamised 

võrdlusalused, mille abil saab mõõta ELi 

kaubanduspoliitika panust ülemaailmse 

kestliku arengu eesmärkide täitmisse; 

44. tuletab meelde, et ühtne 

kaubanduspoliitika peab aitama edendada 

liidu väärtusi, mis on sätestatud Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 2, ja täita artiklis 21 

sätestatud eesmärke, kaasa arvatud 

demokraatia ja õigusriigi põhimõtte 

tugevdamine, inimõiguste, põhiõiguste ja -

vabaduste austamine, võrdõiguslikkus, 

inimväärikuse austamine ning keskkonna 

ja sotsiaalõiguste kaitse; on veendunud, et 

nende eesmärkide saavutamiseks on vaja 

komisjoni otsustavaid ja järjepidevaid 

meetmeid; rõhutab, et ÜRO säästva arengu 

tegevuskavas 2030 ja Pariisi 

kliimakokkuleppes sisalduvad peamised 

võrdlusalused, mille abil saab mõõta ELi 

kaubanduspoliitika panust ülemaailmse 

kestliku arengu eesmärkide täitmisse; 

kutsub komisjoni üles hindama 

olemasolevaid vastuolusid nende 

eesmärkide ja ELi rahvusvahelise 

kaubanduspoliitika vahel, et 

viimatimainitu vastavalt ümber suunata, 

sealhulgas edendades rohkem 

piirkondade sisest ja piirkondadevahelist 

kaubandust; 

Or. en 
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49. kinnitab oma toetust kõigisse 

tulevastesse kaubanduslepingutesse 

ulatuslike sätete lisamisele, mis käsitlevad 

korruptsioonivastast võitlust liidu 

ainupädevuse raames; peab kiiduväärseks 

korruptsioonivastaste sätete lisamist ELi ja 

Mehhiko vabakaubanduslepingu ning ELi 

ja Tšiili assotsieerimisslepingu 

ajakohastamist käsitlevatesse 

läbirääkimistesse; tuletab meelde, et 

vabakaubanduslepingud pakuvad head 

võimalust koostöö suurendamiseks 

võitluses rahapesu, maksupettuse ja 

maksudest kõrvalehoidmise vastu; 

49. kinnitab oma toetust kõigisse 

tulevastesse kaubanduslepingutesse 

ulatuslike sätete lisamisele, mis käsitlevad 

korruptsioonivastast võitlust liidu 

ainupädevuse raames; peab kiiduväärseks 

korruptsioonivastaste sätete lisamist ELi ja 

Mehhiko vabakaubanduslepingu ning ELi 

ja Tšiili assotsieerimisslepingu 

ajakohastamist käsitlevatesse 

läbirääkimistesse; tuletab meelde, et 

vabakaubanduslepingud pakuvad head 

võimalust koostöö suurendamiseks 

võitluses rahapesu, maksupettuse ja 

maksudest kõrvalehoidmise vastu ning 

kutsub komisjoni üles seda ära kasutama, 

nt nõudes kõigilt kolmandatelt riikidelt 

siduvate kohustuste võtmist, lisades 

vajaduse korral sellised peatükid juba 

lõpule viidud läbirääkimistele; 

Or. en 

 

 


