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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

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 jätkuvalt edendama liidu huve ja 
väärtusi, kui vastatakse uutele 
väljakutsetele kogu maailmas, suurendama 
ELi tööstuse konkurentsivõimet ja looma 
majanduskasvu; rõhutab, et rohelises 
kokkuleppes väljendatud ELi 
kliimaeesmärgid tuleb integreerida ELi 
kaubanduspoliitikasse; 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;
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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. 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 ja peamiste ILO 
konventsioonide ratifitseerimisel; on ELi-
Vietnami vabakaubanduslepingu 
jõustumisele vaatamata mures 
inimõiguste olukorra halvenemise pärast 
ning nõuab tungivalt, et komisjon tagaks 
koostöös Euroopa välisteenistusega 
Vietnami võetud kohustuste konkreetse 
täitmise, jälgiks neid ja annaks Euroopa 
Parlamendile korrapäraselt aru; kutsub 
liikmesriike üles jätkama ELi-Vietnami 
investeeringute kaitse lepingu 
ratifitseerimist ainult juhul, kui 
täheldatakse inimõiguste olukorra 
paranemist ja see positiivne areng on 
tagatud; 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 
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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. on seisukohal, et kaubanduse ja 
kestliku arengu peatükist hoolimata ei ole 
ELi ja Mercosuri leping kooskõlas 
Euroopa rohelise kokkuleppega ega 
käsitle probleeme, millele osutati 
mõjuhinnangus, mis avaldati rohkem kui 
aasta pärast selle sõlmimist; tuletab 
meelde, et Pariisi kokkulepe ja 
bioloogilise mitmekesisuse konventsioon 
peavad olema vabakaubanduslepingu 
oluline osa; on seisukohal, et protokolli 
või tõlgendusavalduse vastuvõtmine ei ole 
piisav tagamaks, et vabakaubandusleping 
on kestlik ja austab põlisrahvaid, kes 
seisavad silmitsi metsade hävitamise, maa 
hõivamise ja süsteemse vägivallaga; 
tuletab meelde, et nagu kõik Euroopa Liidu 
kaubanduslepingud, peab ka see leping 
tagama ausa konkurentsi tingimused ning 
kooskõla Euroopa tootmisstandardite ja -
viisidega; kordab sellega seoses ja tekstis 
esinevaid püsivaid puudusi arvesse võttes, 
et ELi ja Mercosuri lepingut ei saa 
praegusel kujul ratifitseerida;
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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. 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 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; on 
siiski sügavalt mures, et CETA 
rakendamisel ei ole säilitatud ELi 
sanitaar- ja fütosanitaarstandardeid, 
nagu nähtub 2020. aasta auditiaruandest 
Kanada kontrollisüsteemide kohta, 
millega reguleeritakse ELi eksporditava 
veise- ja sealiha tootmist; kutsub 
komisjoni üles ajutiselt peatama sellise 
impordi, kuni uued tõendid näitavad, et 
see on täielikult kooskõlas CETA 
sanitaar- ja fütosanitaarmeetmeid 
käsitlevate sätetega, ning uurima 
sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete peatüki 
jõustamist kõikides 
vabakaubanduslepingutes, eelkõige 
ettevaatuspõhimõtet ning jälgimis- ja 
kontrollisüsteeme käsitlevate sätete mõju; 
tuletab meelde, kui oluline on tugevdada 
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rakendamist ja järelmeetmeid;
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52. tunneb heameelt komisjoni algatuse 
üle Euroopa rohelise kokkuleppe 
sõlmimiseks ja rõhutab, et seda peaks 
aktiivselt toetama ELi kaubandusstrateegia, 
mis on keskkonnaalaselt, majanduslikult ja 
sotsiaalselt tasakaalus; tunneb heameelt 
komisjoni võetud kohustuse üle teha Pariisi 
kliimakokkuleppe järgimisest üks 
kaubanduslepingute põhipunkt;

52. tunneb heameelt komisjoni algatuse 
üle Euroopa rohelise kokkuleppe 
sõlmimiseks ja rõhutab, et seda peaks 
aktiivselt toetama ELi kaubandusstrateegia, 
mis on keskkonnaalaselt, majanduslikult ja 
sotsiaalselt tasakaalus; tunneb heameelt 
komisjoni võetud kohustuse üle teha Pariisi 
kliimakokkuleppe järgimisest üks 
kaubanduslepingute põhipunkt; hoiatab, et 
energiaharta leping on nende 
kliimaeesmärkide saavutamisel peamine 
takistus; kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles tagama, et käimasoleva energiaharta 
lepingu reformiga kõrvaldataks selle 
võimalik kahjulik mõju Euroopa 
rohelisele kokkuleppele;
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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; palub komisjonil 
võtta oma 2021. aasta tööprogrammi 
raames kasutusele WTO nõuetele vastav 
süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanism; 
rõhutab, et süsinikdioksiidi piirimaksu 
mehhanism peaks olema nurgakivi, et 
saavutada 2050. aastaks Euroopa 
süsinikuneutraalsus, ning et selleks, et 
VKEsid aktiivselt integreerida, peab ette 
nägema meetmed, mis on spetsiaalselt 
VKEde vajadustele kavandatud;

Or. en


