
AM\1214596ET.docx PE658.341v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

30.9.2020 A9-0160/23

Muudatusettepanek 23
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Report A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Ühise kaubanduspoliitika rakendamine – 2018. aasta raport
(2019/2197(INI))

Resolutsiooni ettepanek
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 48a. võttes arvesse Colombia 
julgeolekujõudude poolt toime pandud 
ränki inimõiguste rikkumisi, palub 
komisjonil kohaldada asjaomaste 
lepingute demokraatiat ja inimõigusi 
käsitlevaid klausleid, kuna need on nende 
lepingute oluline osa; juhib tähelepanu 
asjaolule, et lepingud võib peatada 
osaliselt ja keskenduda näiteks palmiõli- 
ja banaanitootmissektoritele, mis saavad 
kasu elanike tapmisest ja 
minemakolimisest; palub nende 
liikmesriikide parlamentidel, kes ei ole 
veel lepingut ratifitseerinud, seda mitte 
teha enne, kui on kehtestatud tõhus 
mehhanism, mis võimaldab tagada 
tegevuskava täitmise ja lepingu oluliste 
osade järgimise;

Or. en



AM\1214596ET.docx PE658.341v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

30.9.2020 A9-0160/24

Muudatusettepanek 24
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Report A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Ühise kaubanduspoliitika rakendamine – 2018. aasta raport
(2019/2197(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 49

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

49. tuletab meelde oma eelmises 
raportis väljendatud seisukohta ühise 
kaubanduspoliitika rakendamise kohta; 
rõhutab, et komisjoni talituste 27. veebruari 
2018. aasta 15punktiline tegevuskava on 
hea alus aruteluks kaubanduse ja kestliku 
arengu peatüki parema rakendamise üle; 
märgib, et uue põlvkonna lepingud 
sisaldavad inimõigusi käsitlevaid 
klausleid ja kestliku arengu peatükke, 
mida tuleb terviklikult rakendada, et kaitsta 
ja edendada inimõigustest, liidu 
väärtustest ning nõudlikest töö-, sotsiaal- 
ja keskkonnastandarditest kinnipidamist; 
võtab teadmiseks komisjoni 
vabakaubanduslepingute rakendamist 
käsitlevas aruandes kestliku arengu 
peatükkidele antud hinnangu ning nõuab 
kehtivate kaubanduse ja kestliku arengu 
sätete õigeaegset täitmist; palub komisjonil 
välja töötada täpne ja konkreetne meetod 
nende peatükkide rakendamise jälgimiseks 
ja hindamiseks, võttes arvesse, et neid ei 
ole võimalik hinnata üksnes 
kvantitatiivsete andmete põhjal; kutsub 
komisjoni üles esitama ettepanekuid selle 
kohta, kuidas kestliku arengu peatükki 
kaubanduslepingutes tõhusamalt jõustada;

49. tuletab meelde oma eelmises 
raportis väljendatud seisukohta ühise 
kaubanduspoliitika rakendamise kohta; 
rõhutab, et komisjoni talituste 27. veebruari 
2018. aasta 15punktiline tegevuskava on 
hea alus aruteluks kaubanduse ja kestliku 
arengu peatüki parema rakendamise üle; 
märgib, et sarnaselt varasemate 
lepingutega on uue põlvkonna lepingutes 
olulisel kohal viited demokraatiale ja 
inimõigustele ning lisaks kestliku arengu 
peatükid, mida tuleb põhjalikult ja 
terviklikult rakendada, et kaitsta ja 
edendada inimõiguste, liidu väärtuste ning 
kõrgete töö-, sotsiaal- ja 
keskkonnastandardite järgimist; võtab 
teadmiseks komisjoni 
vabakaubanduslepingute rakendamist 
käsitlevas aruandes kestliku arengu 
peatükkidele antud hinnangu ning nõuab 
kehtivate kaubanduse ja kestliku arengu 
sätete õigeaegset täitmist; palub komisjonil 
välja töötada täpne ja konkreetne meetod 
nende oluliste elementide ja kaubanduse 
ja kestliku arengu peatükkide rakendamise 
jälgimiseks ja hindamiseks, võttes arvesse, 
et neid ei ole võimalik hinnata üksnes 
kvantitatiivsete andmete põhjal; kutsub 
komisjoni üles esitama ettepanekuid selle 
kohta, kuidas kaubanduslepingute 
inimõigusi ja demokraatiat käsitlevaid 
klausleid ja kestliku arengu peatükki 
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56. on veendunud, et kaubanduse ja 
kestliku arengu peatükid 
kaubanduslepingutes peaksid olema üks 
Euroopa rohelise kokkuleppe välismõõtme 
liikumapanevaid jõude; rõhutab, et mis 
tahes uus CO2-heite kohandamise 
mehhanism peaks olema kooskõlas nii 
WTO eeskirjade kui ka ELi 
vabakaubanduslepingutega; rõhutab, et 
ELi äriühinguid ei tohiks panna 
ebasoodsasse konkurentsiolukorda;

56. on veendunud, et kaubanduse ja 
kestliku arengu peatükid 
kaubanduslepingutes peaksid olema üks 
Euroopa rohelise kokkuleppe välismõõtme 
liikumapanevaid jõude; rõhutab, et EL 
peab tegutsema WTO tasandil selle 
tagamiseks, et ükski WTO eeskiri ei oleks 
vastuolus uue CO2-heite kohandamise 
mehhanismiga ega meetmetega, mis on 
vajalikud kliimamuutuste leevendamiseks;
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63. väljendab heameelt komisjoni teate 
üle, et 2020. aasta alguses nimetati 
ametisse kaubandusvaldkonna juhtiv 
järelevalveametnik, kelle ülesanne on 
jälgida ja parandada ELi 
kaubanduslepingute täitmist; märgib, et 
ELi kaubanduslepingutega kehtestatud 
eeskirjade täitmine tuleks nõuetekohaselt 
tagada, et eeskirjad oleksid tulemuslikud 
ja et kõrvaldada turumoonutused; 
rõhutab, et sellel hiljuti loodud 
ametikohal tuleb jälgida eelkõige meie 
kaubanduslepingute rakendamist ja 
jõustamist ning turulepääsu, kaubanduse ja 
säästva arenguga seotud kohustuste 
rikkumisi; on arvamusel, et 
kaubandusvaldkonna juhtiv 
järelevalveametnik peaks lisaks ELi ja 
kolmandate riikide vaheliste 
kaubanduslepingute keskkonna- ja 
tööjõukaitset puudutavate kohustuste 
järelevalvele ja jõustamisele keskenduma 
ka kaubanduslepingute kõigi peatükkide 
rakendamisele, et lepingute kõiki võimalusi 
ära kasutada; kutsub komisjoni üles seda 
rolli põhjalikumalt selgitama;

63. võtab teadmiseks 
kaubandusvaldkonna uue juhtiva 
järelevalveametniku ametissenimetamise, 
kelle ülesanne on jälgida ja parandada ELi 
kaubanduslepingute täitmist ning uurida 
turulepääsu, kaubanduse ja säästva 
arenguga seotud kohustuste rikkumisi; on 
arvamusel, et kaubandusvaldkonna juhtiv 
järelevalveametnik peaks lisaks ELi ja 
kolmandate riikide vaheliste 
kaubanduslepingute keskkonna, 
inimõiguste ja tööjõu kaitset puudutavate 
kohustuste järelevalvele ja jõustamisele 
keskenduma ka kaubanduslepingute kõigi 
peatükkide rakendamisele, et lepingute 
kõiki võimalusi ära kasutada; palub 
komisjonil neid ülesandeid põhjalikumalt 
selgitada;
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64. palub nõukogul tagada kiire 
kokkuleppimine rahvusvaheliste hangete 
instrumendis, et pakkuda ELi ettevõtjatele 
õiguskindlust, vastastikkust ja võrdseid 
võimalusi; nõuab oluliste hädaolukorras 
vajalike meditsiinitoodete üleilmse 
kataloogi loomist, et tulevikus vältida 
olukorda, kus kolmandate riikide 
teenusepakkujad kuritarvitavad üleilmse 
pandeemia ajal rahvusvahelist kaubandust; 
märgib, et liidu riigihanketurud on 
maailmas kõige avatumad ja et teatavatel 
kolmandatel riikidel on neile turgudele 
väga piiratud juurdepääs; rõhutab, kui 
oluline on ELi ettevõtete huvides edendada 
turgudele ja riigihangetele juurdepääsu 
valdkonnas vastastikkust ja ühist kasu;

64. palub nõukogul tagada kiire 
kokkuleppimine rahvusvaheliste hangete 
instrumendis, et pakkuda ELi ettevõtjatele 
õiguskindlust, vastastikkust ja võrdseid 
võimalusi; nõuab oluliste hädaolukorras 
vajalike meditsiinitoodete üleilmse 
kataloogi loomist, et tulevikus vältida 
olukorda, kus kolmandate riikide 
teenusepakkujad kuritarvitavad üleilmse 
pandeemia ajal rahvusvahelist kaubandust; 
märgib murelikult, et liidu riigihanketurud 
on maailmas kõige avatumad ja et teatavad 
kolmandad riigid on oma kohalike VKEde 
kaitseks ettevaatlikult piiranud 
juurdepääsu mõningatele sellistele 
turgudele; rõhutab, kui oluline on ELi 
kodanike ja ettevõtete huvides edendada 
turgudele ja riigihangetele juurdepääsu 
valdkonnas vastastikkust ja ühist kasu;
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69. tunneb muret selle pärast, et 
investeerimislepingute kaudu levivad üha 
laiemalt investorite ja riikide vahelised 
vahekohtumehhanismid; tuletab meelde, et 
selliste paralleelsete kohtusüsteemide 
eesmärk on kaitsta ettevõtete huve ja 
õigusi, mitte aga tagada nende kohustusi ja 
vastutust, ning need võivad ohtu seada 
riikide poliitilise ruumi ja seadusliku 
reguleerimisõiguse; taunib asjaolu, et 
advokaadibürood on hakanud pakkuma 
nõuandeid selle kohta, kuidas 
välisinvestorid võivad valitsuste COVID-
19ga seotud meetmete korral vahekohtusse 
pöörduda; nõuab moratooriumi 
kehtestamist kõigile vahekohtukaebustele, 
mis käsitlevad meetmeid, mis on seotud 
pandeemia ja selle mõjuga tervisele ning 
majanduslikule ja sotsiaalsele mõõtmele;

69. tunneb muret selle pärast, et 
investeerimislepingute kaudu levivad üha 
laiemalt investorite ja riikide vahelised 
vahekohtumehhanismid; tuletab meelde, et 
selliste paralleelsete kohtusüsteemide 
eesmärk on kaitsta ettevõtete huve ja 
õigusi, mitte aga tagada nende kohustusi ja 
vastutust, ning need võivad ohtu seada 
riikide poliitilise ruumi ja seadusliku 
reguleerimisõiguse; taunib asjaolu, et 
advokaadibürood on hakanud 
välisinvestoreid nõustama, kuidas 
valitsuste COVID-19ga seotud meetmete 
korral vahekohtusse pöörduda; nõuab 
moratooriumi kehtestamist kõigile 
vahekohtukaebustele, mis käsitlevad 
meetmeid, mis on seotud pandeemia ja 
selle mõjuga tervisele ning majanduslikule 
ja sotsiaalsele mõõtmele ning nõuab, et 
lõpetataks mistahes läbirääkimised 
investorite ja riikide vaheliste 
mehhanismide kaudu eraldi 
kohtusüsteemide loomiseks, mis annavad 
eesõigusi ettevõtetele ja välisinvestoritele;
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