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29.9.2021 A9-0250/1

Muudatusettepanek 1
Tonino Picula, raportöör

Raport A9-0250/2021
Tonino Picula
ELi ja USA suhete tulevik
(2021/2038(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F. arvestades, et Atlandi-ülese koostöö 
jätkamisel ja süvendamisel peaks EL 
püüdlema USAga juhtiva partnerluse 
poole, mis keskendub ühiste huvide 
saavutamisele; arvestades, et EL peaks 
samuti edendama oma strateegilist 
sõltumatust kaitse- ja majandussuhetes, et 
tugevdada Atlandi-ülest sidet ning 
suurendada ELi ja USA ühist mõjujõudu 
maailmas, kuid ka selleks, et suurendada 
oma suutlikkust võtta suurem vastutus 
peamiste ülemaailmsete ja piirkondlike 
probleemidega tegelemisel ning otsustada 
ja tegutseda vajaduse korral välisasjades 
ning julgeoleku- ja kaitseküsimustes 
sõltumatult;

F. arvestades, et Atlandi-ülese koostöö 
jätkamisel ja süvendamisel peaks EL 
püüdlema USAga juhtiva partnerluse 
poole, mis keskendub ühiste huvide 
saavutamisele; arvestades, et EL peaks 
samuti edendama oma strateegilist 
sõltumatust kaitse- ja majandussuhetes, et 
kaitsta oma õiguspäraseid diplomaatilisi, 
julgeoleku- ja majandushuve, tugevdades 
samas Atlandi-ülest sidet ning suurendada 
ELi ja USA ühist mõjujõudu maailmas, 
kuid ka selleks, et suurendada oma 
suutlikkust võtta suurem vastutus peamiste 
ülemaailmsete ja piirkondlike 
probleemidega tegelemisel ning otsustada 
ja tegutseda vajaduse korral välisasjades 
ning julgeoleku- ja kaitseküsimustes 
sõltumatult;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/2

Muudatusettepanek 2
Tonino Picula, raportöör

Raport A9-0250/2021
Tonino Picula
ELi ja USA suhete tulevik
(2021/2038(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. kinnitab veel kord oma toetust ELi 
ja USA tugevale Atlandi-ülesele koostööle, 
partnerlusele ja sõprusele, mis on 
viimase 70 aasta jooksul aidanud kaasa 
Euroopa arengule, jõukusele ja edukale 
integratsioonile ning on alates Teise 
maailmasõja lõpust stabiilsuse ja 
julgeoleku alus; rõhutab, et ELi ja USA 
suhted põhinevad ühistel väärtustel; tuletab 
meelde, et nii USA kui ka ELi poliitilised 
süsteemid põhinevad demokraatlikel 
põhimõtetel, õigusriigil ja põhivabaduste 
austamisel; on veendunud, et Atlandi-ülese 
koostöö kaudu saame kõige paremini kaasa 
aidata praeguste ülemaailmsete ja 
piirkondlike probleemide rahumeelsele, 
jätkusuutlikule ja konstruktiivsele 
lahendamisele, muu hulgas keskendudes 
majanduse kestlikule ja 
keskkonnasõbralikule taastamisele, 
sealhulgas 2050. aastaks CO2-neutraalsuse 
saavutamisele, ning piirkondliku, 
sotsiaalse, rassilise ja soolise ebaõigluse 
ületamisele; toonitab, et uuendatud 
Atlandi-ülene partnerlus peaks põhinema 
partnerite võrdsusel; rõhutab samal ajal, et 
ELi strateegilist sõltumatust ei ole võimalik 
saavutada ilma ELi välis- ja kaitsepoliitika 
prioriteetide ja põhimõtete rakendamise 
kvaliteedi parandamiseta ning ilma 
ambitsioonika partnerluse ja koostööta 
liidu lähimate liitlastega, nagu Ameerika 
Ühendriigid;

2. kinnitab veel kord oma toetust ELi 
ja USA tugevale Atlandi-ülesele koostööle, 
partnerlusele ja sõprusele, mis on 
viimase 70 aasta jooksul aidanud kaasa 
Euroopa arengule, jõukusele ja edukale 
integratsioonile ning on alates Teise 
maailmasõja lõpust stabiilsuse ja 
julgeoleku alus; rõhutab, et ELi ja USA 
suhted põhinevad ühistel väärtustel; tuletab 
meelde, et nii USA kui ka ELi poliitilised 
süsteemid põhinevad demokraatlikel 
põhimõtetel, õigusriigil ja põhivabaduste 
austamisel; on veendunud, et Atlandi-ülese 
koostöö kaudu saame kõige paremini kaasa 
aidata praeguste ülemaailmsete ja 
piirkondlike probleemide rahumeelsele, 
jätkusuutlikule ja konstruktiivsele 
lahendamisele, muu hulgas keskendudes 
majanduse kestlikule ja 
keskkonnasõbralikule taastamisele, 
sealhulgas 2050. aastaks CO2-neutraalsuse 
saavutamisele, ning piirkondliku, 
sotsiaalse, rassilise ja soolise ebaõigluse 
ületamisele; toonitab, et uuendatud 
Atlandi-ülene partnerlus peaks põhinema 
partnerite võrdsusel; rõhutab samal ajal, et 
ELi strateegilist sõltumatust ei ole võimalik 
saavutada ilma ELi välis- ja kaitsepoliitika 
prioriteetide ja põhimõtete rakendamise 
kvaliteedi parandamiseta ning ELi 
suutlikkuseta toimida vajaduse korral 
oma õiguspäraste huvide kaitsmisel 
sõltumatult, ning ilma ambitsioonika 
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partnerluse ja koostööta liidu lähimate 
liitlastega, nagu Ameerika Ühendriigid;
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Muudatusettepanek 3
Tonino Picula, raportöör

Raport A9-0250/2021
Tonino Picula
ELi ja USA suhete tulevik
(2021/2038(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29a. on sügavalt mures selle pärast, et 
Texase seadusandja võttis vastu Texas 
Heartbeati seaduse, millega de facto 
keelatakse abort ja mis on tõsine rünnak 
naiste seksuaal- ja reproduktiivõiguste 
vastu; peab kahetsusväärseks, et USA 
ülemkohus keeldus jagatud otsusega 
tegemast otsust selle pretsedenditu 
seaduse vastuvõtmise kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 4
Tonino Picula, raportöör

Raport A9-0250/2021
Tonino Picula
ELi ja USA suhete tulevik
(2021/2038(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 35 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

35a. rõhutab, et kaubandus- ja 
tehnoloogianõukogu kuulub positiivse 
Atlandi-ülese kaubanduse tegevuskava 
alla, mille lõppeesmärk on demokraatlike 
väärtuste ja eetika sisseviimine uutesse 
tehnoloogiatesse, et saada läbipaistvaks 
institutsiooniliseks struktuuriks ja olla 
ülemaailmses digipöördes juhtival 
positsioonil; väljendab sellega seoses 
heameelt asjaolu üle, et vaatamata 
pingetele, mida tuleb arutada avatult ja 
otsekoheselt, on avakoosolek toimunud 
kavakohaselt; märgib, et kahepoolset 
kaubavahetust soodustavate mõningate 
kiirete tulemuste saavutamine on 
võimalik, ning nõuab seetõttu tungivalt, et 
kumbki pool keskenduks konkreetsetele 
käegakatsutavatele tulemustele; tunneb 
sellega seoses heameelt tulemuste üle, mis 
saavutati 29. septembril Pittsburghis 
toimunud kaubandus- ja 
tehnoloogianõukogu esimesel kohtumisel, 
kus kõigi kümne töörühma jaoks kiideti 
heaks konkreetsed teemad; toetab muude 
kohustuste hulgas kohustust teha 
koostööd uute ja tarbetute tõkete 
vältimiseks uute ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiatega kauplemises, 
investeeringute sõelumises ja kahesuguse 
kasutusega kaupade ekspordis, samuti 
kohustust parandada selliste 
poliitikameetmete mõjusust, mis 
käsitlevad turuvälist ja kaubandust 
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moonutavat poliitikat ja tavasid; tunneb 
heameelt konkreetsete teemade 
kindlaksmääramise üle, nagu 
mitteturumajanduslikest riikidest 
tulenevate probleemide lahendamine ning 
tööõiguste ja kaubandusega seotud 
kliimapoliitika alane koostöö 
ülemaailmsete kaubandusprobleemide 
töörühmas; rõhutab rahvusvaheliste 
tehnoloogiastandardite kehtestamisel 
tehtava koostöö tähtsust; nõuab, et 
õigusloojate Atlandi-ülese dialoogi 
raames loodaks kaubanduse ja 
tehnoloogia allkomisjon, et täiendada 
kaubandus- ja tehnoloogianõukogu 
täidesaatvat rolli ning teostada selle 
nõukogu üle demokraatlikku kontrolli; 
rõhutab, et kaubandus- ja 
tehnoloogianõukogu ei ole foorum, kus 
pidada läbirääkimisi ELi ja USA vahelise 
kaubanduslepingu üle, kuid see ei välista 
tulevasi sellekohaseid algatusi;

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Tonino Picula, raportöör

Raport A9-0250/2021
Tonino Picula
ELi ja USA suhete tulevik
(2021/2038(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 53

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

53. pooldab ühist lähenemisviisi 
COVID-19 kriisi lahendamisel, muutes 
muude meetmete hulgas vaktsiinid 
kättesaadavamaks ja taskukohasemaks; 
nõuab, et EL ja USA teeksid koostööd ja 
juhiksid jõupingutusi, mida tehakse 
vaktsiinipuuduse probleemi lahendamiseks, 
et tagada vaktsiinide võimalikult kiire ja 
ulatuslik levitamine üle kogu maailma; 
tuletab meelde, et maailm seisab silmitsi 
vaktsiinide üleilmse nappusega; nõuab 
seetõttu vaktsiinidega varustatuse suhtes 
võrdsuse saavutamiseks, et EL ja USA 
teeksid tootjatega koostööd vaktsiinide ja 
nende komponentide üleilmse tootmise 
võimsuse suurendamiseks; nõuab, et 
mõlemad pooled hoiduksid igasugustest 
eksporti piiravatest meetmetest, tagaksid 
tarneahelate nõuetekohase toimimise, 
kindlustaksid vajaliku tehnosiirde ja 
parandaksid valmisolekut tulevasteks 
üleilmseteks tervisealasteks 
hädaolukordadeks; julgustab mõlemat 
poolt suurendama regulatiivset koostööd, et 
hõlbustada hädavajalikku juurdepääsu 
ravimitele;

53. pooldab ühist lähenemisviisi 
COVID-19 kriisi lahendamisel, muutes 
muude meetmete hulgas vaktsiinid 
kättesaadavamaks ja taskukohasemaks; 
nõuab, et EL ja USA teeksid koostööd ja 
juhiksid jõupingutusi, mida tehakse 
vaktsiinipuuduse probleemi lahendamiseks, 
et tagada vaktsiinide võimalikult kiire ja 
ulatuslik levitamine üle kogu maailma; 
väljendab heameelt ELi ja USA 
partnerluse väljakuulutamise üle, mille 
eesmärk on edendada ülemaailmset 
COVID-19 vastu vaktsineerimist ja 
vaktsineerida järgmise aasta ÜRO 
Peaassamblee toimumise ajaks 70 % 
maailma rahvastikust; tuletab meelde, et 
maailm seisab silmitsi vaktsiinide üleilmse 
nappusega; nõuab seetõttu vaktsiinidega 
varustatuse suhtes võrdsuse saavutamiseks, 
et EL ja USA teeksid tootjatega koostööd 
vaktsiinide ja nende komponentide 
üleilmse tootmise võimsuse 
suurendamiseks; nõuab, et mõlemad 
pooled hoiduksid igasugustest eksporti 
piiravatest meetmetest, tagaksid 
tarneahelate nõuetekohase toimimise, 
kindlustaksid vajaliku tehnosiirde ja 
parandaksid valmisolekut tulevasteks 
üleilmseteks tervisealasteks 
hädaolukordadeks; julgustab mõlemat 
poolt suurendama regulatiivset koostööd, et 
hõlbustada hädavajalikku juurdepääsu 
ravimitele;
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29.9.2021 A9-0250/6

Muudatusettepanek 6
Tonino Picula, raportöör

Raport A9-0250/2021
Tonino Picula
ELi ja USA suhete tulevik
(2021/2038(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 94

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

94. rõhutab vajadust selgitada välja 
USAga Hiina suhtes toimuva lähenemise 
ja võimaliku koostöö valdkonnad, pidades 
eelkõige silmas inim- ja vähemuste õiguste 
kaitset ning pingete leevendamist Lõuna- ja 
Ida-Hiina mere piirkonnas, Hongkongis ja 
üle Taiwani väina; rõhutab 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
mereõiguse konventsiooni kui konfliktide 
lahendamise õigusliku aluse tähtsust; 
kordab oma toetust ühistele 
ühendamisalastele algatustele; nõuab 
India ja Vaikse ookeani piirkonnas 
võetavate meetmete koordineerimist; 
toetab kõnealuste ja muude ühist huvi 
pakkuvate küsimuste tihedamat 
koordineerimist;

94. rõhutab vajadust selgitada välja 
USA ja ELi vahelise lähenemise, 
võimaliku koostöö ja konsulteerimise 
valdkonnad Hiina küsimuses, et vältida 
Atlandi-üleseid pingeid, nagu need, mis 
järgnesid USA, Ühendkuningriigi ja 
Austraalia kolmepoolsele 
julgeolekukokkuleppele, mida tuntakse 
nime all AUKUS, ilma et ELi-liitlastega 
oleks konsulteeritud, pidades eelkõige 
silmas inim- ja vähemuste õiguste kaitset 
ning pingete leevendamist Lõuna- ja Ida-
Hiina mere piirkonnas, Hongkongis ja üle 
Taiwani väina; rõhutab 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
mereõiguse konventsiooni kui konfliktide 
lahendamise õigusliku aluse tähtsust; 
kordab oma toetust ühistele 
ühendamisalastele algatustele, muu hulgas 
hiljuti väljakuulutatud ELi „Global 
Gateway“ strateegia raames;

Or. en
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Muudatusettepanek 7
Tonino Picula, raportöör

Raport A9-0250/2021
Tonino Picula
ELi ja USA suhete tulevik
(2021/2038(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 95

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

95. juhib tähelepanu käimasolevale 
tööle ELi India ja Vaikse ookeani 
piirkonna strateegiaga ning rõhutab, kui 
oluline on see geostrateegiline piirkond, 
kus asuvad ühised Atlandi-ülesed 
demokraatlikud sõbrad ja partnerid, nagu 
Jaapan, Lõuna-Korea, Austraalia ja Uus-
Meremaa ning Taiwan, ning nõuab 
tõhustatud ELi ja USA partnerlust ja 
suuremat koordineerimist India ja Vaikse 
ookeani piirkonnas; tuletab meelde 
ASEANi liikmete ja Vaikse ookeani saarte 
foorumiga sidemete tugevdamise tähtsust;

95. peab tervitatavaks ELi India ja 
Vaikse ookeani piirkonna strateegias 
hiljuti saavutatud edu, nõuab selle 
strateegia kiiret rakendamist, kuna see on 
ELi huvides ja edendab tema väärtusi, 
ning rõhutab, kui oluline on see 
geostrateegiline piirkond, kus asuvad 
ühised Atlandi-ülesed demokraatlikud 
sõbrad ja partnerid, nagu Jaapan, Lõuna-
Korea, Austraalia ja Uus-Meremaa ning 
Taiwan, ning nõuab tõhustatud ELi ja USA 
partnerlust ja suuremat koordineerimist 
India ja Vaikse ookeani piirkonnas; tuletab 
meelde ASEANi liikmete ja Vaikse 
ookeani saarte foorumiga strateegliste 
sidemete tugevdamise tähtsust;

Or. en
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Muudatusettepanek 8
Tonino Picula, raportöör

Raport A9-0250/2021
Tonino Picula
ELi ja USA suhete tulevik
(2021/2038(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 108

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

108. tunnistab, et pärast USA ja 
Euroopa vägede lahkumist iseloomustavad 
olukorda Afganistanis endiselt tohutud 
väljakutsed; kordab oma seisukohta, et 
Atlandi-ülene kogukond peab jätkama 
Afganistanis rahu, stabiilsuse ja 
edusammude saavutamiseks vajalikku 
tööd; nõuab tungivalt vastutustundlikku 
ning pühendunud tegelemist Afganistani 
elanikega, eelkõige Afganistani-siseste 
rahuläbirääkimiste toetamisel ja 
põhivabaduste ning inimõiguste 
kaitsmisel, pöörates erilist tähelepanu 
etniliste vähemuste õigustele, tütarlaste ja 
naiste õigustele, sealhulgas nende 
õigusele haridusele ja avalikus elus 
osalemisele, ning teiste haavatavate 
elanikkonnarühmade õigustele;

108. mõistab hukka Afganistani 
vägivaldse ülevõtmise Talibani poolt 
pärast USA ja Euroopa vägede väljaviimist 
ning sellest tulenevad ulatuslikud 
inimõiguste rikkumised, eelkõige mis 
puudutab tütarlapsi, naisi ning etnilisi ja 
usuvähemusi, samuti süveneva 
humanitaarkriisi riigis; kordab oma 
seisukohta, et Atlandi-ülene kogukond 
peab kahekordistama oma pingutusi 
Afganistanis rahu, stabiilsuse ja 
edusammude saavutamiseks vajaliku töö 
tegemisel, toetades Afganistani 
kodanikuühiskonda, inimõiguste 
kaitsjaid, eelkõige naiste õiguste kaitsjaid, 
poliitilisi aktiviste, ajakirjanikke, teadlasi, 
kunstnikke ning teisi ohustatud rühmi ja 
isikuid; nõuab tugevat Atlandi-ülest 
koordineerimist ja konsulteerimist, et 
koguda, säilitada ja jagada luureandmeid 
Afganistanist, eelkõige ISISest, Al 
Qaedast ja nendega seotud rühmitustest 
lähtuva terrorismiohu kohta; nõuab 
kooskõlastatud Atlandi-ülest käsitust, mis 
ühendaks vajaduse teha Talibaniga 
humanitaarsetel ja terrorismivastastel 
eesmärkidel operatiivset koostööd ning 
looks edasiseks suhtlemiseks Talibani 
juhitava valitsusega selged tingimused, 
mis peaksid hõlmama kohustust austada 
inimõigusi ja võidelda terrorismi vastu; 
nõuab põhjalikku Atlandi-ülest arutelu 
Afganistani missiooni õppetundide üle, et 
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teha vajalikud järeldused edasisteks 
püüdlusteks edendada maailmas 
stabiilsust, julgeolekut ja head 
valitsemistava; kutsub lisaks Atlandi-
üleseid partnereid üles tegema koostööd 
kõigi Afganistani naabritega, pidades 
silmas seal varjupaika otsinud 
Afganistani inimeste rasket olukorda ja 
vajadust neid aidata;

Or. en


