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Volitus 7 b (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

   – võttes arvesse oma 25. novembri 
2010. aasta resolutsiooni rahvusvahelise 
kaubanduspoliitika kohta 
kliimamuutusega kaasnevate nõudmiste 
taustal1, 
______________ 
1 ELT C 99 E, 3.4.2012, lk 94. 
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Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0187/2013 

Vital Moreira 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 
ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus C a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  C a. arvestades, et vabakaubanduslepingu 
sõlmimine USAga avaldaks mõju ELi 
eelarvele, eelkõige omavahendite 
vähenemise tõttu tollimaksude näol, 
kusjuures iga-aastane tariifidest saadav 
tulu moodustab praegu ligi 2,6 miljardit 
eurot; 

Or. en 
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Helmut Scholz 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
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Vital Moreira 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 
ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus C b (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 C b. arvestades, et laiaulatusliku 
kaubandus- ja investeerimislepingu 
sõlmimine kõrgesti arenenud 
majandusega riigiga, kus on väga suure 
konkurentsivõimega ettevõtted, lisab 
survet paljudele ELi majandussektoritele 
ja nende poolt loodud töökohtadele ning 
suurendab praeguse finants- ja 
majanduskriisi juba niigi ränka mõju 
Euroopa Liidule; 

Or. en 



 

AM\936826ET.doc  PE509.811v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
20.5.2013 B7-0187/5 

Muudatusettepanek  5 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0187/2013 

Vital Moreira 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 
ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  D a. arvestades, et USA ei ole 
ratifitseerinud Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) 1948. aasta 
konventsiooni nr 87 (ühinemisvabaduse 
ja organiseerumisõiguse kaitse kohta) ja 
1949. aasta konventsiooni nr 98 
(organiseerumisõiguse ja kollektiivse 
läbirääkimisõiguse kohta); 

Or. en 
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fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0187/2013 

Vital Moreira 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 
ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  E a. arvestades, et ülemaailmne 
majanduskriis sai alguse USA kõrge 
riskitasemega (subprime) krediidisektorist 
ja levis väga kiiresti Euroopa 
pangandussektori suure kaasatuse tõttu; 
arvestades, et tulemuslik ühine 
regulatiivne lähenemine finantssektorile 
on eeltingimuseks finantsteenuste 
osutamise lisamisele Atlandi-ülesesse 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
lepingusse; 

Or. en 
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Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0187/2013 

Vital Moreira 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 
ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E b (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  E b. arvestades, et läbirääkimistesse tuleb 
täielikult kaasata ametiühinguliikumised 
mõlemal pool Atlandi ookeani, tagamaks 
et võimalik tulevane leping ei kahjusta 
töölisklassi kuuluvaid inimesi ja nende 
perekondi ei ELis ega USAs; 

Or. en 
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Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0187/2013 

Vital Moreira 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 
ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus G 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

G. arvestades, et töökohtade ja 
majanduskasvu kõrgetasemeline töörühm 
on analüüsinud paljusid potentsiaalseid 
võimalusi Atlandi-ülese kaubanduse ja 
investeeringute laiendamiseks, jõudes oma 
lõpparuandes järeldusele, et mõlema poole 
majandusele oleks kõige kasulikum 
sõlmida laiaulatuslik kaubandus- ja 
investeerimisleping; 

G. arvestades, et töökohtade ja 
majanduskasvu kõrgetasemeline töörühm 
on analüüsinud paljusid potentsiaalseid 
võimalusi Atlandi-ülese kaubanduse ja 
investeeringute laiendamiseks, jõudes oma 
lõpparuandes järeldusele, et mõlema poole 
majandusele oleks kõige kasulikum 
sõlmida laiaulatuslik kaubandus- ja 
investeerimisleping; arvestades, et 
töökohtade ja majanduskasvu 
kõrgetasemeline töörühm ei ole peale 
kaubandus- ja investeerimislepingu 
analüüsinud muid koostöövorme, mis 
võiksid luua rohkem töökohti, tagada 
parema keskkonnakaitse ja 
tervisekindlustuse, näiteks ühiseid 
investeerimisstrateegiaid ja võimalust 
korrigeerida ELi kokkuhoiupoliitikat, mis 
on ELis peamisi tööpuuduse põhjustajaid; 
 

Or. en 
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Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0187/2013 

Vital Moreira 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 
ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus H 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

H. arvestades, et EL on veendunud, et 
mitmepoolse süsteemi arendamine ja 
tugevdamine on esmatähtis eesmärk; 
arvestades, et see ei takista siiski 
sõlmimast kahepoolseid lepinguid, mis 
ulatuksid WTO kohustustest kaugemale ja 
täiendaksid mitmepoolseid eeskirju, sest 
nii piirkondlikud lepingud kui ka 
vabakaubanduslepingud toovad kaasa 
suurema standardite ühtlustumise ja 
ulatuslikuma liberaliseerimise, mis 
soodustab mitmepoolset 
kaubandussüsteemi; 

H. arvestades, et kuigi mitmepoolse 
süsteemi tugevdamine on jätkuvalt ELi 
esmatähtsusega eesmärk, ei takista see 
kahepoolsete lepingute sõlmimist, mis 
ulatuksid WTO kohustustest kaugemale ja 
täiendaksid mitmepoolseid eeskirju; 
arvestades, et tuleks hoolikalt vaagida 
USAga peetavate läbirääkimiste mõju 
muudele käimasolevatele läbirääkimistele, 
teistele partneritele maailmas ning laiema 
ja õiglase Atlandi-ülese, ka Aafrikat ja 
Ladina-Ameerikat hõlmava partnerluse 
eesmärgile, samuti juba kehtivatele 
piirkondlikele kaubandus- ja 
koostöölepingutele;  

 

Or. en 
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Muudatusettepanek  10 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0187/2013 

Vital Moreira 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 
ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. on veendunud, et ELi ja USA 
majandussuhete strateegilist tähtsust 
tuleks taaskinnitada ja süvendada, ning et 
EL ja USA peaksid kujundama ühise 
lähenemisviisi sellistele 
maailmakaubanduse, investeeringute ja 
kaubandusega seotud teemadele nagu 
standardid, normid ja eeskirjad, 
eesmärgiga töötada välja ulatuslikum 
Atlandi-ülene nägemus ja ühised 
strateegilised eesmärgid; 

1. ei usu, et komisjon suudab jõuda oma 
USA vastaspoolega peetavates 
läbirääkimistes lepinguni, mis oleks 
vastastikku kasulik enamikele ELis ja 
USAs elavatele ja töötavatele inimestele; 
palub seepärast, et nõukogu ei kiidaks 
läbirääkimiste volituste eelnõu heaks, ja 
nõuab, et läbirääkimiste volituste 
eelnõuni ja läbirääkimiste endini viiv 
protsess oleks täielikult läbipaistev ja 
avatud avalikkuse kontrollile;  

Or. en 
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Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0187/2013 

Vital Moreira 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 
ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. peab hädavajalikuks, et EL ja USA 
realiseeriksid tõeliselt integreeritud 
Atlandi-ülese turu kasutamata potentsiaali, 
et luua võimalikult palju kvaliteetseid 
töökohti ja edendada arukat, tugevat, 
säästvat ja tasakaalustatud majanduskasvu; 
on seisukohal, et arvestades praegust 
majanduskriisi, finantsturgude olukorda ja 
rahastamistingimusi, avaliku sektori suuri 
võlgu, kõrget töötuse määra ja 
majanduskasvu tagasihoidlikke 
väljavaateid mõlemal pool Atlanti ning 
ühistele probleemidele tõeliselt 
koordineeritud reageerimise eeliseid, on 
selleks just õige aeg; 

2. peab hädavajalikuks, et EL ja USA 
realiseeriksid tõeliselt integreeritud 
Atlandi-ülese turu kasutamata potentsiaali, 
et luua võimalikult palju kvaliteetseid 
töökohti ja edendada arukat, tugevat, 
säästvat ja tasakaalustatud majanduskasvu; 
on seisukohal, et arvestades praegust 
majanduskriisi, finantsturgude olukorda ja 
rahastamistingimusi, avaliku sektori suuri 
võlgu, kõrget töötuse määra ja 
majanduskasvu tagasihoidlikke 
väljavaateid mõlemal pool Atlanti ning 
ühistele probleemidele tõeliselt 
koordineeritud reageerimise eeliseid, on 
selleks just õige aeg; juhib tähelepanu 
asjaolule, et ELi riigihanketurg on 
laenukriisi ja kokkuhoiumeetmete 
tagajärjel märkimisväärselt kahanenud 
ning et pärast fiskaalkokkuleppe 
rakendamist toimub see kahanemine 
veelgi kiiremini; 

 

Or. en 
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Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0187/2013 

Vital Moreira 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 
ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  2 a. on veendunud, et mõlemat riiki 
painavat sügavat majandus- ja 
sotsiaalkriisi ei tohi kasutada 
ettekäändena sotsiaalsete standardite, 
keskkonna-, tervise- ja töönormide 
kahjustamiseks, vaid tulevane võimalik 
leping peaks hoopis kajastama 
kõrgeimaid olemasolevaid sotsiaalseid 
standardeid ning keskkonna- ja 
töönorme;  

Or. en 
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Muudatusettepanek  13 

Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0187/2013 

Vital Moreira 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 
ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  6 a. on seisukohal, et mis tahes 
kaubandusläbirääkimistel tuleb tagada 
täielik kinnipidamine ELi põhiõiguste 
normidest, lisades ühisosana kõigile ELi 
kaubanduskokkulepetele kolmandate 
riikidega inimõiguste klausli; on 
seisukohal, et leping peaks järgima 
teenuskaubanduse üldlepingu (GATS) 
XIV artikli eeskuju seoses erandiga, mis 
põhineb isikuandmete kaitsel; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  14 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0187/2013 

Vital Moreira 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 
ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. palub, et nõukogu võtaks töökohtade ja 
majanduskasvu kõrgetasemelise 
töörühma lõpparuande soovituste 
kohaseid järelmeetmeid ja volitaks 
komisjoni alustama läbirääkimisi Atlandi-
ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse lepingu 
sõlmimiseks USAga; 

9. palub, et nõukogu ei volitaks komisjoni 
alustama läbirääkimisi Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
lepingu sõlmimiseks USAga, kuni ei ole 
läbi viidud korralikku mõju hindamist 
ning laiaulatuslikke ja läbipaistvaid 
konsultatsioone kodanikuühiskonna ja 
sidusrühmadega; 
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Muudatusettepanek  15 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0187/2013 

Vital Moreira 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 
ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  10 a. nõustub Euroopa Ametiühingute 
Konföderatsioon (ETUC) ja Ameerika 
Tööföderatsiooni – 
Tööstusorganisatsioonide Kongressi 
(AFL-CIO) üleskutsega, et võimalikku 
tulevasse kaubandus- ja 
investeerimislepingusse ei tuleks lisada 
investorite ja riigi vaheliste vaidluste 
lahendamise mehhanismi (ISDS), ning 
pooldab reguleerimisõigust ühiskonna 
üldistes huvides;  

Or. en 
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Muudatusettepanek  16 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0187/2013 

Vital Moreira 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 
ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 b (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  10 b. palub, et komisjon ja nõukogu 
rakendaksid lõplike volituste kinnitamisel 
ettevaatuspõhimõtet ja kaitseksid seda 
põhimõtet keskkonna ning inimeste, 
loomade ja taimede tervise kaitse 
küsimustes, eriti seoses geneetiliselt 
muundatud organismide, hormoonide 
kasutamise ja kloonimisega;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/17 

Muudatusettepanek  17 

Helmut Scholz, Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Younous Omarjee 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0187/2013 

Vital Moreira 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 
ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 11 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. on seisukohal, et ELil ja selle 
liikmesriikidel tuleb vältimatult säilitada 
oma kultuuri- ja audiovisuaalpoliitika 
kaitsmise ja arendamise võimalus ning 
seda oma olemasolevate õigusaktide, 
standardite ja lepingute raames; nõuab 
seetõttu, et läbirääkimisvolitustes oleks 
selgelt osutatud kultuurilise ja 
audiovisuaalse sisuga (mh ka veebi teel 
osutatavate) teenuste väljajätmisele; 

11. on seisukohal, et ELil ja selle 
liikmesriikidel tuleb vältimatult säilitada 
oma kultuuri- ja audiovisuaalpoliitika 
kaitsmise ja arendamise võimalus ning 
seda oma olemasolevate õigusaktide, 
standardite ja lepingute, sh UNESCO 
kultuurilise väljenduse mitmekesisuse 
kaitse ja edendamise konventsiooni 
raames; nõuab seetõttu, et 
läbirääkimisvolitustes oleks selgelt 
osutatud kultuurilise ja audiovisuaalse 
sisuga (mh ka veebi teel osutatavate) 
teenuste väljajätmisele; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  18 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0187/2013 

Vital Moreira 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 
ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  15 a. väljendab muret selle pärast, et 
Ameerika Ühendriikide 
kaubandusesindaja 2013. aasta riikliku 
kaubandusprognoosi aruandes 
käsitletakse mitmeid tähtsaid ELi 
liikmesriikide eeskirju murettekitavate 
kaubandustõketena, mille hulka kuuluvad 
eelkõige: 

 – mitmed kulude piiramise meetmed eri 
liikmesriikides, mida määratletakse USA 
farmaatsiaettevõtete huve kahjustavatena, 

 – nn varjatud toetused ELi 
puuviljatootjatele, 

 – ELi kaitstud geograafiliste tähiste 
süsteem, 

 – kehtivad autoriõiguse kaitse ja 
jõustamise eeskirjad – eelkõige 
võltsimisvastase kaubanduslepingu 
tagasilükkamine –, sh erieeskirjad 
vähemalt 13 liikmesriigis, 

 – andmekaitsealased ettepanekud, mis 
võivad piirata rahvusvahelist andmete 
liikumist, 

 – ringhäälingus edastatavale sisule 
kehtestatud kvoodid eelkõige 
Prantsusmaal, Itaalias, Poolas ja 
Hispaanias, 

 – USA kodanike juurdepääs 
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õigusvaldkonna ametitele ELi 
liikmesriikides,  

 – juurdepääs Iirimaa energiateenuste 
turule, 

 – kinnisvara välisomandusele kehtestatud 
piirangud Küprosel, 

 – piirangud kontrollosaluse 
omandamisele 11 ettevõtlussektoris 
Prantsusmaal ning piirangud 
Prantsusmaa strateegilises 
investeerimisfondis ja nn kuldaktsia 
mudel, 

 – omamaise osaluse kriteeriumid 
maksusoodustuste saamiseks Kreekas, 

 – Itaalia stimuleerimiskava 
fotogalvaanilise päikeseenergia 
tootmiseks Itaalias, milles nõutakse ELis 
toodetud koostisosi, 

 – mitmed ELi ja liikmesriikide riigihanke-
eeskirjad, sh turulepääsu käsitlev määrus; 

 tuletab komisjonile meelde, et tema 
pädevus on läbirääkimistel piiratud ning 
et tähtis on järgida subsidiaarsuse 
põhimõtet; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/19 

Muudatusettepanek  19 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0187/2013 

Vital Moreira 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 
ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 16 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

16. väljendab erilist heameelt selle üle, et 
töökohtade ja majanduskasvu 
kõrgetasemelise töörühma lõpparuandes 
soovitati ELil ja USA-l tegeleda 
kaubanduse keskkonna- ja töösuhete 
aspektiga ning jätkusuutliku arenguga; 
on seisukohal, et arvesse tuleks võtta ELi 
varasemaid kaubanduslepingute kogemusi 
ning ELi ja USA pikaajalisi kohustusi, et 
tugevdada töö- ja keskkonnaõiguse ja -
poliitika arendamist ja jõustamist, samuti 
edendada Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) kehtestatud 
põhistandardeid ja kriteeriumeid, samuti 
kvaliteetseid töökohti ja jätkusuutlikku 
arengut; julgustab ühtlustama ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse standardeid; tunnistab, 
et ühiste standardite kindlaksmääramine 
toob suure tõenäosusega kaasa nii tehnilisi 
kui poliitilisi probleeme, ning rõhutab, et 
ühiseks eesmärgiks peaks olema vältida 
keskkonnaalaste ambitsioonide 
vähenemist; 

16. kordab, et parlamendi nõusoleku 
eelduseks on jõuline peatükk 
keskkonnahoidlikkuse ja töötajate õiguste 
kohta; on seisukohal, et arvesse tuleks 
võtta ELi varasemaid kaubanduslepingute 
kogemusi ning ELi ja USA pikaajalisi 
kohustusi, et tugevdada töö- ja 
keskkonnaõiguse ja -poliitika arendamist ja 
jõustamist, samuti edendada 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
kehtestatud põhistandardeid ja 
kriteeriumeid, samuti kvaliteetseid töökohti 
ja jätkusuutlikku arengut; julgustab 
ühtlustama ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
standardeid; tunnistab, et ühiste standardite 
kindlaksmääramine toob suure 
tõenäosusega kaasa nii tehnilisi kui 
poliitilisi probleeme, ning rõhutab, et 
ühiseks eesmärgiks peaks olema vältida 
keskkonnaalaste ambitsioonide 
vähenemist; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/20 

Muudatusettepanek  20 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0187/2013 

Vital Moreira 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 
ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 16 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  16 a. rõhutab, et ELi elanikkonnale ja 
ELi majandusele on eriti kahjulik, kui 
nõukogu ei kehtesta selgepiirilist ajakava 
ega lisa komisjoni läbirääkimisjuhistesse 
järgmisi aspekte: 

 – konkreetsed ja mõõdetavad tulemused 
USA valitsuselt mittetariifsete meetmete 
kohta, et kõrvaldada ELi ja USA 
kaubandust takistavad tarbetud või 
vananenud meetmed, nt Jonesi akt 
(komisjon peab regulaarselt teavitama 
nõukogu ja Euroopa Parlamenti 
edusammudest selles valdkonnas), 

 – olemasolevate mittetariifsete meetmete 
kõrvaldamine autotööstuses, nt Ameerika 
autode märgistamisakt (American 
Automobile Labelling Act), diiselkütuse 
madal tsetaaniarv USAs või tolli ja 
kaubanduse terrorismivastasest 
partnerlusprogrammist (C-TPAT) tulenev 
topeltsertifikaadi vajadus, 

 – komisjoni ja USA valitsuse julgustamine 
artikli 29 töörühma ohutusstandardite ja 
keskkonnaküsimuste alase koostöö 
laiendamiseks, 

 – järkjärguline ajakava tundlike tariifide 
vähendamiseks ELis, et anda ELi 
tööstusele piisavalt aega suurenenud 
konkurentsiga kohanemiseks, 

 – tulemuslikud kahepoolsed 
kaitsemeetmed, et vältida sellist impordi 
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kasvu, mis põhjustaks või võiks 
põhjustada tõsist kahju ELi ja USA 
majandussektoritele, eelkõige tundlikes 
valdkondades, nagu auto- ja 
elektroonikatööstus ja 
põllumajandustoodete tööstus, 

 – aktiivsed meetmed VKE Atlandi-ülese 
turuintegratsiooni toetamiseks, 

 – viited rahvusvahelistele tervishoiu- ja 
taimetervise alastele normidele ja 
tavadele, mis on kehtestatud eelkõige 
codex alimentarius’ega, Maailma 
Loomatervise Organisatsiooni (OIE) poolt 
ja rahvusvahelise taimekaitse 
konventsiooniga, 

 – sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete 
peatükk, milles ei tehta järeleandmisi ELi 
standardite suhtes ja austatakse täielikult 
suure enamuse ELi kodanike vastuseisu 
geneetiliselt muundatud organismidele, 
kanaliha klooriga töötlemisele ja loomade 
kloonimisele, 

 – jõustatavad meetmed geograafiliste 
tähiste kaitsmiseks, 

 – avalike hangete peatükk, milles nähakse 
ette kohaliku tasandi halduse, 
kommunaalteenuste ning kaitse- ja 
julgeoleku valdkonna hangete 
väljajätmine, ja peatükk, mis ei ole 
vastuolus liikmesriikide kehtestatud 
kohapealsuse nõuetega avalikes hangetes, 

 – tugev ja kõrgeid eesmärke seadev 
kestliku arengu peatükk, mis läheb 
kaugemale põhilistest töönormidest (sh 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
neljast prioriteetsest konventsioonist 
tööstusriikidele) ja mis hõlmab ka 
kodanikuühiskonna foorumi loomist, mis 
jälgib ja kommenteerib peatüki 
rakendamist ning keskkonna, 
kliimakaitse, loomade heaolu ja 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse 
teemaliste mitmepoolsete kokkulepete 
tõhusat rakendamist, ning mida ei jäeta 
välja vaidluste lahendamise 
mehhanismist, sh lepingu võimalikust 
peatamisest; 
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Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/21 

Muudatusettepanek  21 

Helmut Scholz 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0187/2013 

Vital Moreira 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 
ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 16 b (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  16 b. kordab oma seisukohta, et ELi 
lepingud OECD liikmetega ei tohiks 
sisaldada investori ja riigi vaheliste 
vaidluste lahendamise meetmeid, nii nagu 
see on ELi ja Korea vahelise lepingu 
puhul; rõhutab oma seisukohta, et 
mõlemal Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse osapoolel on 
erakordselt pädev, erapooletu ja tõhus 
riiklik õigussüsteem; palub nõukogul jätta 
investori ja riigi vaheliste vaidluste 
lahendamine läbirääkimisvolitustest 
välja; palub nõukogul kitsendada 
lepingus sisalduva investeeringute kaitse 
teksti kohaldamisala investeeringutele, 
mis tehakse pärast lepingu jõustumist; 
palub nõukogul asendada volitustes 
sisalduv õiglase ja erapooletu kohtlemise 
mõiste viitega rahvusvahelisele 
tavaõigusele; palub nõukogul jätta 
volitustest välja kaudse 
sundvõõrandamise mõiste; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/22 

Muudatusettepanek  22 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0187/2013 

Vital Moreira 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 
ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 21 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. tuletab meelde, et komisjon peab 
läbirääkimiste jooksul ilmutama 
proaktiivset lähenemisviisi ning pidevalt ja 
läbipaistvalt kaasama erinevaid 
sidusrühmi, sh ettevõtluse, 
keskkonnakaitse, põllumajanduse, tarbijate, 
töötajate ja muude valdkondade esindajaid, 
et tagada tegelikul olukorral põhinevad 
diskussioonid, luua usalduslik õhkkond 
läbirääkimistel, saada proportsionaalne 
panus eri osapooltelt ja kindlustada 
avalikkuse toetus, võttes arvesse 
sidusrühmade väljendatud probleeme; 
kutsub kõiki sidusrühmi aktiivselt osalema, 
esitama ettepanekuid ja teavet, mis on 
asjakohased seoses läbirääkimistega;  

21. tuletab meelde, et komisjon peab 
läbirääkimiste jooksul ilmutama 
proaktiivset lähenemisviisi ning pidevalt ja 
läbipaistvalt kaasama üldsust ja erinevaid 
sidusrühmi, sh ettevõtluse, 
keskkonnakaitse, põllumajanduse, tarbijate, 
töötajate ja muude valdkondade esindajaid, 
et tagada tegelikul olukorral põhinevad 
diskussioonid, luua usalduslik õhkkond 
läbirääkimistel, saada proportsionaalne 
panus eri osapooltelt ja kindlustada 
avalikkuse toetus, võttes arvesse 
sidusrühmade väljendatud probleeme; 
kutsub kõiki sidusrühmi aktiivselt osalema, 
esitama ettepanekuid ja teavet, mis on 
asjakohased seoses läbirääkimistega; 
julgustab avaliku arvamuse kujunemist ja 
tõstatatud probleemide tõsiselt arvesse 
võtmist; nõuab seetõttu 
läbirääkimisdokumentide puhul 
võimalikult suurt läbipaistvust;  

Or. en 

 
 
 


