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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus G

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

G. arvestades, et hiljutise 
Eurobaromeetri uuringu arvandmed 
näitavad, et ligikaudu 60 % ELi 
kodanikest usub, et nad saavad 
rahvusvahelisest kaubandusest kasu; 
arvestades, et osa avalikust arvamusest on 
kaubanduspoliitikast ja 
kaubanduslepingutest väga teadlik; 
arvestades, et pooled küsitletuist leiavad, 
et ELi kaubanduspoliitika prioriteedid 
peaksid olema ELis töökohtade loomine 
ning keskkonna- ja tervishoiunormide 
kaitsmine; arvestades, et komisjon ja 
liikmesriigid peavad jätkama niisuguse 
kaubanduspoliitikat ja kaubanduslepinguid 
käsitleva nõuetekohase teavitusstrateegia 
väljatöötamist, mille eesmärk on võidelda 
kaubandusalaste võltsuudiste vastu ja 
edastada võimalikult palju teavet ning 
samal ajal suunata teavet sihipärastele 
sidusrühmadele ja suurendada ettevõtjate 
teadlikkust kaubanduslepingutest;

G. arvestades, et ELi kodanikud 
nõuavad üha rohkem, et ELi kohandataks 
meie ühiskonna ees seisvate uute 
ülesannetega; arvestades, et oluline osa 
küsitletuist on kaubanduspoliitikast ja 
kaubanduslepingutest väga teadlik ning 
leiab, et ELi kaubanduspoliitika 
prioriteedid peaksid olema ELis 
töökohtade loomine ning keskkonna- ja 
tervishoiunormide kaitsmine; arvestades, et 
komisjon ja liikmesriigid peavad jätkama 
niisuguse kaubanduspoliitikat ja 
kaubanduslepinguid käsitleva 
nõuetekohase teavitusstrateegia 
väljatöötamist, mille eesmärk on anda 
üldsusele igakülgset, usaldusväärset ja 
neutraalset teavet;
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J. arvestades, et COVID-19 puhang 
on põhjustanud mitmetahulise kriisi, 
millel on pikaajalised tagajärjed ja mis on 
toonud esile ülemaailmsete väärtusahelate 
vastupanuvõime puudumise teatavate 
oluliste toodete, sealhulgas 
meditsiinivarustuse ja -seadmete puhul; 
arvestades, et kriis on näidanud vajadust 
usaldusväärsemate ja 
vastupanuvõimelisemate tootmisahelate 
järele ning samuti vajadust investeerida 
strateegilistesse valdkondadesse, et 
suurendada ELi tarneahelate 
vastupanuvõimet; arvestades, et 
teaduspõhistes aruannetes osutatakse üha 
suuremale ohule, et ülemaailmsed 
pandeemiapuhangud ja kliimamuutustega 
seotud nähtused mõjutavad rahvusvahelisi 
suhteid; arvestades, et G20 
kaubandusministrid on võtnud endale 
kohustuse leevendada COVID-19 mõju 
rahvusvahelisele kaubandusele ja 
investeeringutele, tehes jätkuvalt koostööd 
vaba, õiglase, mittediskrimineeriva, 
läbipaistva, prognoositava ja stabiilse 
kaubandus- ja investeerimiskeskkonna 
loomise nimel ning hoides oma turge 
avatuna, et tagada elutähtsate 
meditsiinivahendite ja -seadmete, oluliste 
põllumajandustoodete ning muude oluliste 
kaupade ja teenuste jätkuv piiriülene voog; 

J. arvestades, et COVID-19 puhang 
paljastas ELi majanduse haavatavuse ja 
tarneahelate sõltuvuse kolmandatest 
riikidest, mis tuleneb aastatepikkusest 
dogmaatilisest kaubanduse 
liberaliseerimisest, põhjustas 
mitmetahulise kriisi, millel on pikaajalised 
tagajärjed ja tõi esile ülemaailmsete 
väärtusahelate vastupanuvõime puudumise 
teatavate oluliste toodete, sealhulgas 
meditsiinivarustuse ja -seadmete puhul; 
arvestades, et kriis on näidanud vajadust 
usaldusväärsemate ja 
vastupanuvõimelisemate tootmisahelate 
järele ning samuti vajadust investeerida 
strateegilistesse valdkondadesse, et 
suurendada ELi tarneahelate 
vastupanuvõimet; arvestades, et 
teaduspõhistes aruannetes osutatakse üha 
suuremale ohule, et ülemaailmsed 
pandeemiapuhangud ja kliimamuutustega 
seotud nähtused mõjutavad rahvusvahelisi 
suhteid; arvestades, et G20 
kaubandusministrid ei ole kriisi 
algpõhjustega nõuetekohaselt tegelenud 
ega reforminud tootmisahelaid, et tagada 
majanduse mitmekesistamine ja 
vastupanuvõime ning elutähtsate 
meditsiinivahendite ja -seadmete, oluliste 
põllumajandustoodete ning muude oluliste 
kaupade ja teenuste jätkuv piiriülene voog; 
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1. märgib, et ülemaailmse tausta 
olulised aspektid on muutunud ja osutunud 
viimasel kahel aastal ettearvamatuks ja 
pingeid tekitavaks; kinnitab oma toetust 
avatud, vabale, reeglitepõhisele, 
prognoositavale ja õiglasele mitmepoolsele 
kaubandussüsteemile, mida tuleb kaitsta ja 
edendada; juhib tähelepanu sellele, et 
vaatamata keerulisele ülemaailmsele 
majanduslikule olukorrale oli 
kaubavahetuses oma kaubanduslepingu 
partneritega ELi kaubandusbilansi 
ülejääk 2018. aastal 84,6 miljardit eurot, 
samas kui ülejäänud maailma puhul 
moodustas ELi kaubandusbilansi 
kogupuudujääk 24,6 miljardit eurot; 
tuletab meelde, et eksport väljapoole ELi 
toetab rohkem kui 36 miljonit töökohta;

1. väljendab muret, et ülemaailmse 
tausta olulised aspektid on muutunud ja 
osutunud viimasel kahel aastal 
ettearvamatuks ja pingeid tekitavaks, ja et 
ELi majandus on haavatav ning selle 
oluliste toodete tarneahelad sõltuvad 
aastaid kestnud liberaliseerimise tõttu 
kolmandatest riikidest; kinnitab oma 
toetust avatud, vabale, reeglitepõhisele, 
prognoositavale ja õiglasele mitmepoolsele 
kaubandussüsteemile, mida tuleb kaitsta ja 
reformida, et see oleks läbipaistvam ja 
demokraatlikum ning austaks 
rahvusvahelise õiguse normide 
hierarhiat; on arvamusel, et ühine 
kaubanduspoliitika tuleb põhjalikult 
ümber korraldada, et tagada kvaliteetsete 
töökohtade loomine, avalike teenuste 
tugevdamine, majanduse strateegiliste ja 
haavatavate sektorite kaitse ning 
majandustegevuse mitmekesistamine, 
eesmärgiga tegeleda selliste suurte 
probleemidega nagu pandeemiad, 
kliimamuutused ja vaesus;
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3. rõhutab, et ELi kaubandusstrateegia 
peab jätkuvalt edendama liidu huve ja 
väärtusi, kui vastatakse uutele 
väljakutsetele kogu maailmas, suurendama 
ELi tööstuse konkurentsivõimet ja looma 
majanduskasvu kooskõlas Euroopa 
rohelise kokkuleppe eesmärkidega; on 
seepärast arvamusel, et ambitsioonikas 
mitme-, mõne- ja kahepoolne tegevuskava, 
mõlema osapoole jaoks õiglaste ja 
tulemusrikaste lepingute sõlmimine, mis 
tagavad range vastastikkuse vaimu ja 
austavad tundlikes sektorites Euroopa 
kõrgeid norme ja standardeid, inimõigused 
ja nende tegelik kaitse, õigustamatute 
kaubandustõkete kõrvaldamine ning 
vajaduse korral kaubanduse 
kaitsevahendite kasutamine võib olla parim 
viis, kuidas muuta EL globaliseerunud 
maailmas konkurentsivõimelisemaks;

3. rõhutab, et ELi kaubandusstrateegia 
peab vastama uutele väljakutsetele kogu 
maailmas, suurendama ELi tööstuse 
vastupanuvõimet ja olema viidud 
kooskõlla Euroopa rohelise kokkuleppe 
eesmärkidega; on seepärast arvamusel, et 
ambitsioonikas rahvusvaheline mitme-, 
mõne- ja kahepoolne tegevuskava, mõlema 
osapoole jaoks õiglaste ja tulemusrikaste 
lepingute sõlmimine, mis tagavad range 
vastastikkuse vaimu ja austavad tundlikes 
sektorites Euroopa kõrgeid norme ja 
standardeid, inimõigused ja nende tegelik 
kaitse, õigustamatute kaubandustõkete 
kõrvaldamine ning vajaduse korral 
kaubanduse kaitsevahendite kasutamine 
võib olla parim viis, kuidas muuta EL 
globaliseerunud maailmas 
konkurentsivõimelisemaks;
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5 toonitab vajadust tõhustada 
liikmesriikidevahelist teabevahetust; nõuab 
suuremat heade tavade vahetamist nii 
liikmesriikide vahel kui ka liikmesriikide ja 
komisjoni vahel, et saavutada koostoime ja 
parandada tulemusi; rõhutab sellega seoses 
ka vajadust parandada lepingute 
hindamisstrateegiaid ning on seisukohal, et 
komisjon peaks tagama iga 
kaubanduslepingu parema mõju hindamise, 
mille viiksid läbi õigeaegselt sõltumatud 
organid;

5. toonitab vajadust tõhustada 
liikmesriikidevahelist teabevahetust; nõuab 
suuremat heade tavade vahetamist nii 
liikmesriikide vahel kui ka liikmesriikide ja 
komisjoni vahel, et saavutada koostoime ja 
parandada tulemusi; rõhutab sellega seoses 
ka vajadust parandada lepingute 
hindamisstrateegiaid ning on seisukohal, et 
komisjon peaks tagama iga 
kaubanduslepingu parema mõju hindamise, 
mille viiksid läbi õigeaegselt ja 
usaldusväärseid majandusmudeleid 
kasutades sõltumatud organid;
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7. rõhutab, et komisjon ja 
liikmesriigid peavad looma parema 
kommunikatsioonistrateegia seoses ELi 
kaubanduspoliitika hüvede ja teadlikkuse 
suurendamisega, et lävida tõhusalt 
ühiskonna ja sidusrühmadega; tuletab 
meelde, et tegevuskavad annavad 
komisjonile võimaluse edastada ja 
selgitada konkreetse algatuse tagamaid ja 
eesmärke, suhelda ühiskonna ja 
sidusrühmadega ja saada tagasisidet; on 
arvamusel, et komisjon peaks tagama 
tegevuskavade ja muu 
konsulteerimistegevuse täieliku 
läbipaistvuse, et suurendada võimalikult 
palju nende mõju ja tagada sidusrühmade 
kaasamine;

7. rõhutab, et komisjon ja 
liikmesriigid peavad paremini lävima 
ühiskonna ja sidusrühmadega ning saama 
tagasisidet; on arvamusel, et komisjon 
peaks tagama tegevuskavade ja muu 
konsulteerimistegevuse täieliku 
läbipaistvuse, et suurendada võimalikult 
palju nende mõju ja tagada sidusrühmade 
kaasamine;
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11. peab kahetsusväärseks 
majanduslikku kahju, mida põhjustasid 
COVID-19 pandeemiast tingitud häired 
rahvusvahelises kaubanduses ja 
ülemaailmsetes väärtusahelates ning mis 
võib eriti rängalt mõjutada arengumaid; 
kutsub komisjoni üles tagama, et 
arenguriikidega sõlmitavate lepingute 
kaubandussätted toetaksid ravimite ja 
meditsiiniseadmete kättesaadavust; 

11. peab kahetsusväärseks 
majanduslikku kahju, mida põhjustasid 
COVID-19 pandeemiast tingitud häired 
rahvusvahelises kaubanduses ja 
ülemaailmsetes väärtusahelates ning mis 
võib eriti rängalt mõjutada arengumaid; 
kutsub komisjoni üles tagama, et 
arenguriikidega sõlmitavate lepingute 
kaubandussätted toetaksid ravimite ja 
meditsiiniseadmete kättesaadavust ning 
tagaksid nende riikide toiduga 
kindlustatuse;
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13. rõhutab, et see on murdeline hetk 
avatud, õiglase, tasakaalustatud, kestliku ja 
väärtustel põhineva mitmepoolsuse 
edendamiseks ning ülemaailmse 
kaubandussüsteemi soodustamiseks; peab 
äärmiselt kahetsusväärseks WTO 
ummikseisu, mis nõuab kõigilt WTO 
liikmetelt aktiivseid meetmeid ja 
kohustusi; kordab oma kohustust kaitsta 
eeskirjadel põhinevat mitmepoolset 
kaubandussüsteemi;

13. rõhutab, et see on murdeline hetk 
avatud, õiglase, tasakaalustatud, kestliku ja 
väärtustel põhineva mitmepoolsuse 
edendamiseks ning ülemaailmse 
kaubandussüsteemi soodustamiseks; peab 
äärmiselt kahetsusväärseks WTO 
ummikseisu, mis nõuab kõigilt WTO 
liikmetelt aktiivseid meetmeid ja 
kohustusi; kordab oma kohustust kaitsta 
eeskirjadel põhinevat mitmepoolset 
kaubandussüsteemi ja rahvusvahelist 
õigust;
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17. tervitab mitmepoolse 
investeerimiskohtu üle peetavatel 
läbirääkimistel tehtud edusamme; märgib, 
et Rahvusvahelise Kohtu süsteem on 
kavandatud toimima vahe-eesmärgina teel 
mitmepoolse investeerimiskohtu loomise 
poole; peab kahetsusväärseks 
liikmesriikide äärmiselt aeglast 
edasiminekut ELi-siseste kahepoolsete 
investeerimislepingute kaotamisel ning 
nõuab tungivalt, et komisjon võtaks 
vajaduse korral meetmeid;

17. jagab ülemaailmset muret seoses 
investori ja riigi vaheliste vaidluste 
lahendamise kuritahtlike süsteemidega 
ning kutsub komisjoni üles hoiduma 
edendamast või pidamast läbirääkimisi 
mis tahes vormis spetsiaalse kohtu- või 
vahekohtusüsteemi üle korporatiivsete ja 
välisinvestorite jaoks, nagu investori ja 
riigi vaheliste vaidluste lahendamine, 
investeerimiskohtu süsteem, mitmepoolsed 
investeerimiskohtud ja muud; palub 
komisjonil need süsteemid peatada, kui ta 
peab uusi läbirääkimisi kehtivate 
vabakaubanduslepingute üle, ning leida 
võimaluse kiireks lahkumiseks 
skandaalsest energiaharta lepingust, mis 
läheb liikmesriikidele maksma miljardeid 
eurosid ning muudab nende vajaliku 
ülemineku rohelise kokkuleppe ja Pariisi 
kokkuleppega kooskõlas olevale 
energiatootmisele kulukamaks ja 
keerulisemaks; peab kahetsusväärseks 
liikmesriikide äärmiselt aeglast 
edasiminekut ELi-siseste kahepoolsete 
investeerimislepingute kaotamisel ning 
nõuab tungivalt, et komisjon võtaks 
vajaduse korral meetmeid;
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. tuletab meelde, et EL peaks 
jätkama koostööd USA kui partneriga, 
kellega ta peab leidma lahendused ühist 
huvi pakkuvatele kaubandusküsimustele, 
aga ka ähvardustele ja kaubandusalastele 
pingetele, nagu USA vastu võetud ja 
rahvusvahelise õigusega vastuolus olevate 
seaduste eksterritoriaalse kohaldamise 
mõju; rõhutab, et EL peaks jätkama 
jõupingutusi vastastikuse usalduse ja 
tihedate kaubandussuhete taastamiseks, 
tagades samal ajal Euroopa normide 
järgimise; on seisukohal, et piiratud 
kaubanduslepingut USAga võiks pidada 
oluliseks vahe-eesmärgiks;

20. tuletab meelde, et EL peaks 
jätkama koostööd USA kui partneriga, 
kellega ta peab leidma lahendused ühist 
huvi pakkuvatele kaubandusküsimustele, 
aga ka ähvardustele ja kaubandusalastele 
pingetele, nagu USA vastu võetud ja 
rahvusvahelise õigusega vastuolus olevate 
seaduste eksterritoriaalse kohaldamise 
mõju; rõhutab, et EL peaks jätkama 
jõupingutusi vastastikuse usalduse ja 
tihedate kaubandussuhete taastamiseks, 
tagades samal ajal Euroopa normide 
järgimise; on seisukohal, et USAga ei 
tohiks sõlmida ühtegi kaubanduslepingut, 
isegi kui see on piiratud, seni kuni see riik 
ei ole allkirjastanud Pariisi kokkulepet 
ega kohalda seda ning kuni ta kehtestab 
ebaseaduslikke kaubandusmeetmeid ja 
eksterritoriaalseid sanktsioone;
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