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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. peab kahetsusväärseks, et praegune 
administratsioon kaalub üldisest 
riigihankelepingust taganemist; nõuab 
administratsioonilt tungivalt selle lepingu 
osaliseks jäämist;

22. peab äärmiselt kahetsusväärseks, et 
praegune administratsioon ei ole 
allkirjastanud Pariisi kokkulepet, on 
taganenud tuumarelva leviku tõkestamise 
lepingust ja Iraani tuumaprogrammi 
käsitlevast Viini kokkuleppest ning kaalub 
nüüd üldisest hankelepingust taganemist; 
loodab, et järgmine administratsioon 
vaatab need USA rahvale ja maailmale 
väga kahjulikud poliitilised valikud uuesti 
läbi;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 32

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32. tunneb heameelt ELi-Jaapani 
vabakaubanduslepingu jõustumise üle 1. 
veebruaril 2019 ja märgib, et üheaastase 
rakendamise järel saadud esimeste 
andmete kohaselt13 on ELi eksport 
Jaapanisse eelnenud aasta sama 
perioodiga võrreldes 6,6% kasvanud;
________________

32. võtab teadmiseks ELi-Jaapani 
vabakaubanduslepingu jõustumise 1. 
veebruaril 2019 ja selle rakendamise 
alguse ning kutsub komisjoni üles 
lepingut uuesti läbi rääkima, et 
kohandada seda ELi ja ülejäänud 
maailma ees seisvate uute väljakutsetega;

13null
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Punkt 33

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. tunneb heameelt ELi-Singapuri 
kaubanduslepingu jõustumise üle 
21. novembril 2019; väljendab heameelt 
edusammude üle ELi-Vietnami lepingu 
rakendamisel ning nõuab kiirete 
edusammude jätkamist, eelkõige ühiste 
institutsioonide loomisel, peamiste ILO 
konventsioonide ratifitseerimisel ja 
inimõigustega seotud kohustuste võtmisel, 
ning nõuab tungivalt, et komisjoni tagaks 
nende konkreetse jõustamise koostöös 
Euroopa välisteenistusega; kutsub 
liikmesriike üles jätkama ELi-Vietnami 
investeeringute kaitse lepingu 
ratifitseerimist, et see saaks koos ELi-
Vietnami vabakaubanduslepinguga 
võimalikult kiiresti jõustuda; märgib, et 
2018. aastal eksportis EL Vietnami 
ligikaudu 13,8 miljardi euro väärtuses 
kaupu, ja rõhutab, et eeskirjapõhised 
vabakaubanduslepingud ja 
investeeringute kaitse lepingud tagavad 
investorite jaoks prognoositavuse ja 
õigusriigi põhimõtte järgimise, 
suurendavad mõlemasuunalist eksporti 
ning loovad VKEde silmis stabiilsust ja 
usaldust; näeb neis lepinguis edusammu 
vabakaubanduslepingu sõlmimise poole 
kogu Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni 
(ASEAN) piirkonnaga;

33. võtab teadmiseks ELi-Singapuri 
kaubanduslepingu jõustumise 
21. novembril 2019. aastal ja ELi-
Vietnami lepingu rakendamise ning nõuab 
lepingu läbivaatamist, et viia see 
vastavusse selliste uute väljakutsetega 
nagu pandeemia ja kliimamuutused;
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

35. rõhutab, kui oluline on tugevdada 
vastastikku kasulikke kaubandus- ja 
poliitilisi suhteid Ladina-Ameerikaga; 
tuletab meelde, et Euroopa Liit ja Ladina-
Ameerika teevad oma ajaloolistele, 
kultuuri- ja majandussidemetele toetudes 
tihedat koostööd, kusjuures Ladina-
Ameerika ja Kariibi mere piirkond on ELi 
suuruselt viies kaubanduspartner; usub, et 
ELi kohalolek selles piirkonnas on tähtis 
nii jagatud väärtustel põhineva koostöö 
tugevdamiseks kui ka ELi välispoliitika 
elluviimiseks, eriti eeskirjadel põhineva 
mitmepoolse kaubandussüsteemi 
tugevdamiseks; kutsub komisjoni üles 
selgitama oma kavatsust tulevaste 
kaubandus- ja assotsieerimislepingute 
teksti osadeks jagamise küsimuses;

35. rõhutab, kui oluline on tugevdada 
vastastikku kasulikke kaubandus- ja 
poliitilisi suhteid Ladina-Ameerikaga; 
tuletab meelde, et Euroopa Liit ja Ladina-
Ameerika teevad oma ajaloolistele, 
kultuuri- ja majandussidemetele toetudes 
tihedat koostööd, kusjuures Ladina-
Ameerika ja Kariibi mere piirkond on ELi 
suuruselt viies kaubanduspartner; usub, et 
ELi kohalolek selles piirkonnas on tähtis 
nii jagatud väärtustel põhineva koostöö 
tugevdamiseks kui ka ELi välispoliitika 
elluviimiseks, eriti eeskirjadel põhineva 
mitmepoolse kaubandussüsteemi 
tugevdamiseks; on seisukohal, et 
arvestades lepingute määratut mõju neist 
mõjutatud kodanike igapäevaelule, oleks 
väga ebademokraatlik püüda riikide 
parlamendid assotsieerimislepingute 
ratifitseerimisest täiesti kõrvale jätta;
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36. rõhutab, kui oluline on hiljuti 
lõpule viidud ELi-Mehhiko 
assotsieerimislepingu ajakohastamine ja 
Mercosuri assotsieerimislepingu 
sõlmimine, kuna mõlemad võivad 
süvendada meie strateegilist partnerlust 
Ladina-Ameerikaga, anda meile 
täiendavaid võimalusi kaubandussuhetes 
nende riikidega ja aidata mitmekesistada 
Euroopa majanduse tarneahelaid; on 
seisukohal, et ELi ja Mercosuri 
assotsieerimisleping on suurim 
omataoline blokkidevaheline leping ja 
võib aidata luua vastastikku kasuliku 
avatud turu piirkonna, mis hõlmab 
ligikaudu 800 miljonit kodanikku; tuletab 
meelde, et nagu kõik Euroopa Liidu 
kaubanduslepingud, peab ka see leping 
tagama ausa konkurentsi tingimused ning 
kooskõla Euroopa tootmisstandardite ja -
viisidega; juhib tähelepanu sellele, et 
leping sisaldab siduvat peatükki kestliku 
arengu kohta, mida tuleb kohaldada, 
rakendada ja täielikult hinnata, ning 
erikohustusi seoses tööd ja 
keskkonnakaitset käsitlevate sätetega, 
sealhulgas Pariisi kliimakokkuleppe ja 
sellega seotud rakenduseeskirjade 
jõustamisega;

36. võtab teadmiseks hiljuti lõpule 
viidud ELi-Mehhiko assotsieerimislepingu 
ja Mercosuri assotsieerimislepingu 
parafeerimise; juhib tähelepanu sellele, et 
nimetatud lepingud sisaldavad küll 
säästva arengu peatükke, kuid puudub 
nende jõustamise mehhanism, ning palub 
nõukogul neid mitte allkirjastada; kutsub 
komisjoni üles alustama läbirääkimisi 
kogu ELi kaubanduspoliitika 
muutmiseks, et tagada selle täielik 
kooskõla Pariisi kokkuleppe ja ILO 
standarditega, ning tunnistama 
pandeemia ajal täheldatud puuduste 
valguses tungivat vajadust, et EL taastaks 
sõltumatu tootmisvõimsuse kõigis 
strateegilistes sektorites;
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37. on veendunud, et Tšiiliga sõlmitud 
assotsieerimislepingu ajakohastamine aitab 
veelgi tugevdada ELi kohalolekut laiemas 
piirkonnas ja edendada rahvusvahelise 
kaubanduse tegevuskava, mis põhineb 
kestlikul arengul, keskkonna- ja 
tööjõustandardite tugevamal kaitsel ning 
inimõiguste austamisel; kutsub komisjoni 
üles tagama, et käimasolevate 
läbirääkimistega saavutatakse nende 
põhimõtete järgimine ja lepingu õigeaegne 
sõlmimine;

37. on seisukohal, et Tšiiliga sõlmitud 
assotsieerimislepingu ajakohastamine 
peaks viima selle kooskõlla rahvusvahelise 
kaubanduse tegevuskavaga, mis põhineb 
kestlikul arengul, keskkonna- ja 
tööjõustandardite tugevamal kaitsel ning 
inimõiguste austamisel; kutsub komisjoni 
üles tagama, et käimasolevate 
läbirääkimistega saavutatakse nende 
põhimõtete järgimine;
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37a. jagab mitme liikmesriigi 
parlamentide sügavat muret seoses ELi-
Mercosuri lepinguga, arvestades ohtu, 
mida see kujutab Amazonase piirkonnale, 
põlisrahvaste kogukondadele, mõlema 
lepinguosalise väikestele ja keskmise 
suurusega põllumajandustootjatele, 
tööhõivele Argentina ja Brasiilia 
tööstuses, toiduga kindlustatusele ELis 
siin keelustatud pestitsiidide (millest 
paljusid ELi keemiatööstus sellegipoolest 
ekspordib) massilise kasutamise tõttu, 
ning demokraatiale, võttes arvesse 
õigusriigi põhimõtte rikkumist ja 
vähemuste represseerimist Brasiilias ja 
Paraguays;
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

38. nõuab ulatusliku tegevuskava 
järgimist vabakaubanduslepingute üle 
peetavatel läbirääkimistel, eelkõige 
Austraalia ja Uus-Meremaa, Tuneesia, 
Maroko ja Indoneesiaga ning kooskõlas 
rohelise kokkuleppega, pidades silmas 
teatavate põllumajandustoodete, nagu 
veise- ja lambaliha, piimatoodete ja 
puuviljade tundlikkust; kordab nõudmist 
kiiresti alustada 
investeerimisläbirääkimisi Taiwaniga 
ning kutsub komisjoni üles alustama 
analüüsi;

38. teatavate põllumajandustoodete, 
näiteks veise- ja lambaliha, piimatoodete 
ja puuviljadega seotud küsimuste 
tundlikkust arvestades nõuab kõigi uute 
vabakaubanduslepingute, täpsemalt 
Austraalia ja Uus-Meremaa, Tuneesia, 
Maroko ja Indoneesiaga uute 
vabakaubanduslepingute sõlmimiseks 
peetavate läbirääkimiste viivitamatut 
peatamist seniks, kuni on kehtestatud 
rohelise kokkuleppega kooskõlas olev uus 
kaubanduspoliitika;
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Punkt 43

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

43. tuletab meelde ELi-Kanada 
kaubanduslepingu (CETA) positiivset 
mõju; märgib, et selle lepingu 
rakendamise esimesel täiskalendriaastal 
kasvas kahepoolne kaubavahetus – 
sealhulgas põllumajanduslike toiduainete 
puhul – eelneva kolme aasta keskmisega 
võrreldes 10,3%; tuletab meelde, et 
kaubavahetuses Kanadaga kasvas ELi 
kaubandusbilansi ülejääk 60% ja see lõi 
meie eksportijatele lisavõimalusi; tuletab 
samuti meelde, et pärast lepingu esialgset 
jõustumist on pooled loonud tugeva 
partnerluse, lisades lepingu 
originaaltekstile tähtsad soovitused 
kaubanduse, kliimameetmete ja Pariisi 
kokkuleppe ning kaubanduse, soolise 
võrdõiguslikkuse ja VKEde kohta, mis 
tõendab kaubanduslepingu dünaamilisust 
selle rakendamisel; palub komisjonil 
edastada Euroopa Parlamendile uuemad 
andmed ELi VKEde ekspordi ja lepingu 
üldise kestlikkuse kohta; tuletab meelde, 
kui oluline on tugevdada kaubanduse ja 
kestliku arengu peatüki rakendamist ja 
järelmeetmeid;

43. väljendab sügavat muret ELi-
Kanada kaubanduslepingu Kanada-poolse 
rikkumise pärast, millele juhtisid 
tähelepanu komisjoni toiduga 
kindlustatuse eksperdid 2014. aastal ja 
hiljuti 2020. aastal ning mis seonduvad 
eelkõige Kanadast pärit veiseliha 
jälgitavusega, Kanada ametiasutuste 
poolse koostöö puudumisega, mis muudab 
ELi jaoks võimatuks kontrollida 
kasvuhormoonide kasutamist, ning ELi 
piiri- ja tervisekontrolliasutuste 
vastutavate üksuste sallivusega toiduga 
kindlustatuse alaste rikkumiste suhtes; 
tuletab meelde vajadust taasalustada 
läbirääkimisi lepingu üle, et viia see 
kooskõlla rohelise kokkuleppe ja 
ettevaatuspõhimõttega ning muuta selle 
kaubanduse ja kestliku arengu peatükk 
jõustatavaks;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 48

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

48. rõhutab, kui oluline on kaasata 
eelkõige kõigi kaubandusläbirääkimistel 
osalevate riikide parlamendid, 
kodanikuühiskond ja erasektor; nõuab 
sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna 
suuremat osalemist ja nendega 
konsulteerimist kaubanduslepingute 
läbirääkimistel ja rakendamisel, eelkõige 
teemade puhul, mis on 
sisenõuanderühmade pädevuses, kelle 
järelevalverolli võiks peale kaubanduse ja 
kestliku arengu peatükkide laiendada ka 
kõigile teistele kaubanduslepingute 
osadele;

48. rõhutab, kui tähtis on kaasata 
eelkõige kõigi kaubandusläbirääkimistel 
osalevate riikide parlamendid, 
kodanikuühiskond ja erasektor; nõuab 
sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna 
suuremat osalemist ja nendega 
konsulteerimist kaubanduslepingute 
läbirääkimistel ja rakendamisel, eelkõige 
teemade puhul, mis on 
sisenõuanderühmade pädevuses, kelle 
järelevalverolli võiks peale kaubanduse ja 
kestliku arengu peatükkide laiendada ka 
kõigile teistele kaubanduslepingute 
osadele; kutsub komisjoni üles kehtestama 
selge ja sõltumatu menetluse kaebuste 
lahendamiseks sarnaselt Peruu 
vabaühenduste esitatud ettepanekuga;
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