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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. rõhutab, et Jaapan on tegelenud 

mittevajalike mittetariifsete meetmete 

probleemiga mitmesugustes sektorites, 

nagu sõidukid, toidu lisaained, sanitaar- ja 

fütosanitaareeskirjad, toiduainete 

märgistamine ja kosmeetika, ning 

vähendanud seeläbi nõuete täitmisega 

seotud kulusid ja loonud prognoositavama 

õigusraamistiku; tuletab meelde, et piisava 

tervise, ohutuse või tarbijakaitse huvides 

on riigil õigus kehtestada riiklikke 

standardeid kõrgemal tasemel kui 

rahvusvahelised standardid; võtab lisaks 

teadmiseks, et Jaapan on kohustunud viima 

oma autotööstuse standardid vastavusse 

ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni 

(UNECE) rahvusvaheliste standarditega, 

mida kasutavad ka ELi autotootjad; 

5. juhib tähelepanu asjaolule, et 

Euroopa ärilised huvirühmad on 

kasutanud Jaapani mitmetest keskkonna- 

ja inimtegevusest tingitud katastroofidest 

tingitud meeleheitlikku olukorda ning ELi 

ja Korea vahelise lepingu sõlmimist 

selleks, et esitada kaks loetelu 

mittetariifsetest meetmetest, mida 

asjaomased äriühingud tahaksid kaotada 
mitmesugustes sektorites, näiteks sõidukid, 

toidu lisaained, toiduainete märgistamine ja 

kosmeetika, eesmärgiga vähendada nende 

nõuete täitmisega seotud kulusid ja 

lihtsustada turulepääsu, ning et selle 

kaubanduslepingu otseste läbirääkimiste 

alustamise eeltingimuseks seati nende 

nõuete järgimine Jaapani poolt; tuletab 

meelde, et piisava tervise, ohutuse või 

tarbijakaitse huvides on riigil õigus 

kehtestada riiklikke standardeid kõrgemal 

tasemel kui rahvusvahelised standardid; 

võtab lisaks teadmiseks, et Jaapan on 

kohustunud viima oma autotööstuse 

standardid vastavusse ÜRO Euroopa 

Majanduskomisjoni (UNECE) 

rahvusvaheliste standarditega, mida 

kasutavad ka ELi autotootjad; 

Or. en 



 

AM\1171400ET.docx  PE631.563v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0367/15 

Muudatusettepanek  15 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping (resolutsioon) 

(2018/0091M(NLE)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. on seisukohal, et Jaapan on ELi 

põllumajandustootjate ja toidutootjate 

jaoks väga väärtuslik eksporditurg, ning 

märgib, et ligikaudu 85 % 

põllumajanduslikke toiduaineid lubatakse 

tulevikus Jaapanisse tollimaksuvabalt; 

juhib tähelepanu asjaolule, et ka töödeldud 

põllumajandussaaduste juurdepääs Jaapani 

turule muutub pärast üleminekuperioodi 

tollimaksuvabaks; väljendab heameelt 

asjaolu üle, et leping pakub olulisi 

ekspordivõimalusi ELi põllumajanduslike 

toiduainete jaoks, nagu vein, veiseliha, 

sealiha ja juust, ning et sellega kaitstakse 

205 Euroopa geograafilist tähist koos 

võimalusega lisada täiendavaid 

geograafilisi tähiseid, mis on eelmiste 

kaubanduslepingutega võrreldes veel üks 

edusamm ning on eriti oluline 

toiduainesektori väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate (VKEd) jaoks; nõuab 

pärast kolme aasta möödumist 

läbirääkimiste jätkamist, et hinnata 

võimalusi kaitstud geograafiliste tähiste 

nimekirja laiendamiseks, ja ootab, et 

mõlemad pooled pööraksid erilist 

tähelepanu kestlikule põllumajandusele, 

sealhulgas väiketootmisele ja maaelu 

arengule; 

7. on seisukohal, et Jaapan on ELi 

põllumajandustootjate ja toidutootjate 

jaoks väga väärtuslik eksporditurg, ning 

märgib, et ligikaudu 85 % 

põllumajanduslikke toiduaineid lubatakse 

tulevikus Jaapanisse tollimaksuvabalt; 

hoiatab, et kuigi riisi suhtes kehtivad 

kaitsemeetmed, mõjutab ELi ekspordist 

tulenev ülisuur konkurentsisurve ka 

paljusid muid Jaapani põllumajandus- ja 

toidutootjate jaoks väga olulisi tooteid; 
juhib tähelepanu asjaolule, et ka töödeldud 

põllumajandussaaduste juurdepääs Jaapani 

turule muutub pärast üleminekuperioodi 

tollimaksuvabaks ning et leping pakub 

olulisi ekspordivõimalusi ELi 

põllumajanduslike toiduainete jaoks, nagu 

vein, veiseliha, sealiha ja juust; tunneb 

muret selle pärast, et kui Jaapani turule 

sisenevate ELi toiduainete hulk järsult 

kasvab, võib see seada ohtu Jaapani 

põllumajandustootjate ja väikeste 

toidutootmisettevõtete elatise, ning 

rõhutab, et vaja on luua turvavõrk 

tõhusatest ja kiiretest kaitsemeetmetest; 

väljendab heameelt asjaolu üle, et leping 

kaitseb 205 Euroopa geograafilist tähist 

koos võimalusega lisada täiendavaid 

geograafilisi tähiseid, mis on eelmiste 
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kaubanduslepingutega võrreldes veel üks 

edusamm ning on eriti oluline 

toiduainesektori väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate (VKEd) jaoks; nõuab 

pärast kolme aasta möödumist 

läbirääkimiste jätkamist, et hinnata 

võimalusi kaitstud geograafiliste tähiste 

nimekirja laiendamiseks, ja ootab, et 

mõlemad pooled pööraksid erilist 

tähelepanu kestlikule põllumajandusele, 

sealhulgas väiketootmisele ja maaelu 

arengule; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. peab tervitatavaks lubadust 

rakendada Pariisi kokkulepet 

kliimamuutustega võitlemiseks ja teisi 

mitmepoolseid lepinguid, sealhulgas 

jätkusuutlik metsade (sh ebaseadusliku 

metsaraie vastu võitlemine) ja kalanduse 

(ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 

kalapüügi vastu võitlemine) majandamine; 

rõhutab, et ELi õigusakte ja standardeid 

kohaldatakse jätkuvalt ELi turule 

imporditud toodete suhtes ning et eelkõige 

ELi puidumäärusega (määrus (EL) nr 

995/2010) keelatakse ebaseadusliku puidu 

ELi turule laskmine ja luuakse 

kohustusliku hoolsuskohustuse süsteemi; 

kutsub mõlemaid osapooli üles tegema 

kestliku arengu peatüki raames tihedat 

koostööd, et vahetada parimaid tavasid ja 

tugevdada õigusaktide jõustamist nendes 

küsimustes, sealhulgas kõige tõhusamate 

ebaseadusliku metsaraie vastu võitlemise 

meetmete kohta, ning pöörates erilist 

tähelepanu sellele, et vältida 

ebaseaduslikult raiutud puidu eksporti 

EList Jaapanisse; 

10. peab tervitatavaks lubadust 

rakendada Pariisi kokkulepet 

kliimamuutustega võitlemiseks ja teisi 

mitmepoolseid lepinguid, sealhulgas 

jätkusuutlik metsade (sh ebaseadusliku 

metsaraie vastu võitlemine) ja kalanduse 

(ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 

kalapüügi vastu võitlemine) majandamine; 

nõuab tõhusamat koostööd, et päästa 

ohustatud mereliigid, näiteks harilik tuun, 

ning selleks, et teha viimaks lõpp 

vaalapüügile; kutsub eelkõige Jaapanit 

austama kõiki Rahvusvahelise 

Vaalapüügikomisjoni resolutsioone ning 

keelustama teaduslikul eesmärgil 

vaalapüük, mida kasutatakse tööstusliku 

vaalapüügi varjamiseks; rõhutab, et ELi 

õigusakte ja standardeid kohaldatakse 

jätkuvalt ELi turule imporditud toodete 

suhtes ning et eelkõige ELi 

puidumäärusega (määrus (EL) nr 

995/2010) keelatakse ebaseadusliku puidu 

ELi turule laskmine ja luuakse 

kohustusliku hoolsuskohustuse süsteemi; 

kutsub mõlemaid osapooli üles tegema 

kestliku arengu peatüki raames tihedat 

koostööd, et vahetada parimaid tavasid ja 

tugevdada õigusaktide jõustamist nendes 

küsimustes, sealhulgas kõige tõhusamate 
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ebaseadusliku metsaraie vastu võitlemise 

meetmete kohta, ning pöörates erilist 

tähelepanu sellele, et vältida 

ebaseaduslikult raiutud puidu eksporti 

EList Jaapanisse; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. rõhutab asjaolu, et 

majanduspartnerlusleping kinnitab 

liikmesriikide ametiasutuste õigust täies 

ulatuses määratleda, osutada ja reguleerida 

avalikke teenuseid riiklikul, piirkondlikul 

ja kohalikul tasandil, ning et selles 

lepingus sätestatud negatiivne loetelu ei 

takista valitsusi toomast erastatud 

teenuseid tagasi avalikku sektorisse ega 

vabalt arendama uusi avalikke teenuseid; 

on veendunud, et põhimõtteliselt tuleks 

vastavalt WTO kaubanduse ja teenuste 

üldlepingule eelistada positiivsel loetelul 

põhinevat lähenemisviisi; märgib, et 

mõlemad lepinguosalised on võtnud 

endale kohustuse kaitsta avalike teenuste 

üldise erandi osana avaliku sektori 

veemajandust; 

14. rõhutab asjaolu, et 

majanduspartnerlusleping kinnitab 

liikmesriikide ametiasutuste õigust täies 

ulatuses määratleda, osutada ja reguleerida 

avalikke teenuseid riiklikul, piirkondlikul 

ja kohalikul tasandil; taunib asjaolu, et 

selles lepingus on kasutatud negatiivsel 

loetelul põhinevat lähenemisviisi ning 

kinnitab uuesti oma tõlgendust teksti 

kohta, et selles lepingus ei takista mitte 

midagi valitsusi või kohalikke ja 

piirkondlikke omavalitsusi toomast 

erastatud teenuseid tagasi avalikku 

sektorisse ega vabalt arendama uusi 

avalikke teenuseid; nõuab kindlalt, et 

põhimõtteliselt peaks komisjon vastavalt 

WTO kaubanduse ja teenuste üldlepingule 

kasutama kõikides liidu 

kaubanduslepingute läbirääkimistes 

positiivsel loetelul põhinevat 

lähenemisviisi; tunneb heameelt, et 

mõlemad majanduspartnerluslepingu 

osalised on võtnud endale kohustuse 

kaitsta avalike teenuste üldise erandi osana 

avaliku sektori veemajandust, kuid taunib 

tõsiselt asjaolu, et negatiivse loetelu 

lähenemisviisi tõttu ei kohaldata erandit 

reovee käitlemise suhtes; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

17. rõhutab, et leping säilitab 

suveräänse õiguse reguleerida finants- ja 

pangandussektorit ettevaatuse ja 

järelevalvega seotud põhjustel; kutsub 

mõlemaid osapooli üles kasutama 
ülemaailmse finantssüsteemi 

parendamiseks finantsturgude 

reguleerimisvaldkonna foorumit; 

17. taunib asjaolu, et leping ei säilita 

piisavas ulatuses suveräänset õigust 
reguleerida finants- ja pangandussektorit 

ettevaatuse ja järelevalvega seotud 

põhjustel; on väga mures, et 

majanduspartnerluslepingus ette nähtud 

finantsteenuste liberaliseerimise ulatus on 

liiga lai, sest see hõlmab kõiki 

rahastamisega seotud positsioone ning 

kõiki finantstooteid ja -uuendusi; tuletab 

meelde, et nende toodete hulka kuulusid 

eriti probleemsed varad, mis olid 2008. 

aasta ülemaailmse finantskriisi keskmes; 

hoiatab, et järgmiste finantskriiside 

ärahoidmine osutuda väga keeruliseks, 

kui arvestada, et regulatiivne 

koostöösüsteem, milles läbirääkijad kokku 

leppisid, on läbipaistmatu ja selle eesmärk 

on vähendada erasektori ettevõtjate 

kulusid ja regulatiivset koormust; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 17 a. kutsub mõlemaid osapooli üles 

viima läbi süstemaatilisi uuringuid 

majanduspartnerluslepingu mõju kohta 

finantsstabiilsuse ja finantsregulatsiooni 

valdkonnale; lisaks kutsub osapooli üles 

jätma finantsvaldkonna reguleerimise 

välja mis tahes tulevaste investeeringute 

kaitse vahekohtu lepingute 

kohaldamisalast; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

20. nõuab läbipaistvust regulatiivse 

koostöö komitee toimimise osas ja kõigi 

sidusrühmade, eelkõige ametiühingute ja 

kodanikuühiskonna organisatsioonide 

piisavat kaasamist, mida tuleks pidada 

eeltingimuseks, et jätkata üldsuse usalduse 

suurendamist lepingu ja selle tagajärgede 

vastu; rõhutab, et parlamenti tuleks 

regulatiivses koostöökomitees tehtud 

otsustest korrapäraselt teavitada; 

20. nõuab läbipaistvust ja 

parlamentaarset järelevalvet regulatiivse 

koostöö komitee toimimise osas ja 

sidusrühmade, eelkõige ametiühingute ja 

kodanikuühiskonna organisatsioonide 

piisavat kaasamist, mida tuleks pidada 

eeltingimuseks, et jätkata üldsuse usalduse 

suurendamist lepingu ja selle tagajärgede 

vastu; rõhutab, et parlamenti tuleks 

korrapäraselt teavitada otsustest, mida 

koostatakse ja võetakse vastu 

ühisnõukogus ning kõigis lepinguga 

loodud komiteedes, sealhulgas 

finantsreguleerimise foorumis; nõuab 

tungivalt, et Euroopa Parlamendi ja 

riikide parlamentide liikmetel oleks täielik 

juurdepääs kõigile ettevalmistavatele 

dokumentidele, mida koostab regulatiivse 

koostöö komitee, finantsreguleerimise 

foorumi ning kaubanduse ja kestliku 

arengu foorum; nõuab, et ühisnõukogu ja 

kõigi selle allkomisjonide ning organite 

koosolekutel osalejate kohta loodaks 

läbipaistvusregister; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. märgib, et eraldi 

investeerimislepingu üle jätkuvad 

läbirääkimised ja parlament jälgib neid 

tähelepanelikult; märgib, et kuni 

mitmepoolse investeerimiskohtu loomiseni 

on komisjon võtnud teiste partneritega 

sõlmitavates lepingutes kasutusele 

investeerimiskohtu süsteemi; kordab, et 

vana eraõiguslike investorite ja riigi 

vaheliste vaidluste lahendamise 

mehhanism on vastuvõetamatu ning selle 

juurde ei saa tagasi pöörduda; 

21. märgib, et eraldi 

investeerimislepingu üle jätkuvad 

läbirääkimised ja parlament jälgib neid 

tähelepanelikult; märgib, et kuni 

mitmepoolse investeerimiskohtu loomiseni 

on komisjon võtnud teiste partneritega 

sõlmitavates lepingutes kasutusele 

investeerimiskohtu süsteemi; kordab, et 

vana eraõiguslike investorite ja riigi 

vaheliste vaidluste lahendamise 

mehhanism on vastuvõetamatu ning selle 

juurde ei saa tagasi pöörduda; kutsub 

osapooli üles kasutama investeeringute 

kontekstis tekkivate vaidluste 

lahendamiseks oma väljakujunenud 

siseriiklikke kohtusüsteeme; nõuab, et 

kodanike ning kodu- ja välisinvestorite 

puhul järgitaks seaduse ees võrdsuse 

põhimõtet; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

22. väljendab heameelt asjaolu üle, et 

EL ja Jaapan viisid 17. juulil 2018. aastal 

edukalt lõpule läbirääkimised vastastikuse 

piisavuse otsuse üle ning leppisid kokku, et 

tunnustavad üksteise andmekaitsesüsteeme 

samaväärsetena, mis võimaldab andmete 

ohutumat liikumist ELi ja Jaapani vahel; 

rõhutab vastavate andmekaitseasutuste 

olulist rolli piisava andmekaitse taseme 

tagamisel; märgib, et leping sisaldab 

läbivaatamisklauslit, milles antakse 

hinnang andmete piiriülese edastamise 

kohta kolme aasta jooksul ning 

tunnistatakse digitaalmajanduse kasvavat 

tähtsust majanduskasvu ja töökohtade 

loomise jaoks; tuletab meelde, et kõigis 

kaubanduslepingutes tuleb täielikult järgida 

andmekaitset ja eraelu puutumatuse kaitset 

käsitlevat ELi õigustikku, sealhulgas 

isikuandmete kaitse üldmäärust (määrus 

(EL) nr 2016/679), ning rõhutab, et mis 

tahes edasiste tulemuste suhtes tuleb 

kohaldada Euroopa Parlamendi nõusolekut 

ja kaitsta ELi kodanike põhiõigusi; 

22. taunib asjaolu, et komisjon ja 

Jaapani ametivõimud viisid 17. juulil 

2018. aastal edukalt lõpule läbirääkimised 

vastastikuse piisavuse otsuse üle ning 

leppisid kokku, et tunnustavad üksteise 

andmekaitsesüsteeme samaväärsetena, mis 

võimaldab andmete takistusteta liikumist 

ELi ja Jaapani vahel; rõhutab, et see toob 

kaasa isikuandmete ja 

kasutajaprofiilidega kauplemise kasvu, 

ning nõuab tungivalt, et osapooled 

hoiaksid ära ettevõtete ja valitsusasutuste 

poolset kuritarvitust ning peataks sellise 

kuritarvitamise korral 

vastavussertifikaadi kehtivuse; rõhutab 

vastavate andmekaitseasutuste olulist rolli 

piisava andmekaitse taseme tagamisel; 

märgib, et leping sisaldab 

läbivaatamisklauslit, milles antakse 

hinnang andmete piiriülese edastamise 

kohta kolme aasta jooksul; tunnistab 

digitaalmajanduse kasvavat tähtsust 

majanduskasvu ja töökohtade loomise 

jaoks; tuletab meelde, et kõigis 

kaubanduslepingutes tuleb täielikult järgida 

andmekaitset ja eraelu puutumatuse kaitset 

käsitlevat ELi õigustikku, sealhulgas 

isikuandmete kaitse üldmäärust (määrus 
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(EL) nr 2016/679); ning rõhutab, et mis 

tahes edasiste tulemuste suhtes tuleb 

kohaldada Euroopa Parlamendi nõusolekut 

ja kaitsta ELi kodanike põhiõigusi; 

Or. en 
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 29 a. nõuab, et 

majanduspartnerluslepingu rakendamine 

peatataks, kuni on esitatud uus tekst, mis 

kajastab nõuetekohaselt kõiki parlamendi 

käesolevas resolutsioonis väljendatud 

nõudmisi; 

Or. en 

 

 


