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Muudatusettepanek  26 

Reinhard Bütikofer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0187/2013 

Vital Moreira 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 
ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

.. 3 a. on veendunud, et kavandatava 

Atlandi-ülese kaubandus- ja 

investeerimispartnerluse olemus väljub 

olulisel määral ELi olemasolevate 

kahepoolsete kaubanduslepingute piirest 

ning et seetõttu nõuab see ülimat 

läbipaistvust ja kõigi sidusrühmade 

aktiivset osalemist läbirääkimiste kõigis 

etappides; nõuab seepärast, et loodaks 

sidusrühmade nõuandev organ, kus on 

võrdselt esindatud nii kaubanduslikud kui 

ka mittekaubanduslikud huvid, sh 

tarbijate, töötajate, keskkonna- ja muud 

üldsuse huvisid esindavad 

organisatsioonid, ning mida komisjon 

läbirääkimiste käigust pidevalt ja 

täielikult teavitab; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/27 

Muudatusettepanek  27 

Reinhard Bütikofer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0187/2013 

Vital Moreira 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 
ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. toetab seisukohta, et juba olemasolevaid 
madalaid keskmisi tariife arvesse võttes 
sõltub Atlandi-üleste suhete potentsiaali 
ärakasutamine peamiselt mittetariifsete 

tõkete, esmajoones tolliprotseduuride, 

tehniliste standardite ja piiritaguste 

õigusnormidega seotud piirangutest 

tulenevate probleemide lahendamisest; 
toetab töökohtade ja majanduskasvu 

kõrgetasemelise töörühma pakutud 

eesmärki liikuda järk-järgult üha 

integreerituma Atlandi-ülese turu suunas; 

6. on seisukohal, et juba olemasolevaid 
madalaid keskmisi tariife arvesse võttes 
annab mittetariifsete kaubandustõkete 

vähendamisele keskendumine laialdast 

kasu üksnes siis, kui selle peamised 

eesmärgid on tolliprotseduurid ja – mis 

puudutab piiritaguste õigusnormidega 

seotud piiranguid – ainult need, mis ei 

põhine väärtusel; on seisukohal, et paljud 

õiguslikud piirangud tulenevad Atlandi-

ülestest erinevustest tervishoiu-, ohutus- 

ja keskkonnanormides ja riigi rolli 

käsitlustes; leiab, et Atlandi-üleste suhete 
potentsiaali ärakasutamiseks on otsustava 

tähtsusega ühine ambitsioonikas nägemus 

üleilmse majandussüsteemi tulevastest 

sotsiaalsetest ja keskkonnavajadustest; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/28 

Muudatusettepanek  28 

Reinhard Bütikofer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0187/2013 

Vital Moreira 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 
ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  7 a. juhib tähelepanu sellele, et 

töökohtade ja majanduskasvu 

kõrgetasemelise töörühma lõpparuande 

eesmärkide tase on töötajate õiguste ja 

tervisekaitse osas liiga tagasihoidlik; 

kritiseerib samuti piiratud ambitsioone 

tärkavate tehnoloogiate harmoneeritud 

standardimise osas; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/29 

Muudatusettepanek  29 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE 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 võtaks töökohtade ja 
majanduskasvu kõrgetasemelise töörühma 
lõpparuande soovituste kohaseid 
järelmeetmeid ja volitaks komisjoni 
alustama läbirääkimisi Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
lepingu sõlmimiseks USAga; on 
seisukohal, et mõlema poole hästi toimiv 

riiklik kohtusüsteem ja range 

omandiõiguse kaitse muudavad 

investorite kaitset puudutavad erisätted 

üleliigseks; palub nõukogul mitte anda 

USA investoritele suuremaid õigusi kui 

kodumaistele investoritele ning jätta 

investori ja riigi vaheliste vaidluste 

lahendamise võimalus 

läbirääkimisvolitustest välja; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  30 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0187/2013 

Vital Moreira 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 
ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 12 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. rõhutab, et intellektuaalomand on üks 
innovatsiooni ja loometegevuse 
liikumapanevatest jõududest ning 
teadmistepõhise majanduse tugisammastest 
ning et leping peaks sisaldama kindlat 
kaitset intellektuaalomandiõiguste täpselt 
ja selgelt määratletud valdkondades, sh 
geograafiliste tähiste kaitse, ja olema 
kooskõlas kehtivate rahvusvaheliste 
lepingutega; on seisukohal, et muud 
lahknevused intellektuaalomandiõiguste 
osas tuleks lahendada vastavalt 
rahvusvahelistele kaitsenormidele; 

12. rõhutab, et intellektuaalomand on üks 
innovatsiooni ja loometegevuse 
liikumapanevatest jõududest ning 
teadmistepõhise majanduse tugisammastest 
ning et leping peaks sisaldama kindlat 
kaitset intellektuaalomandi õiguste täpselt 
ja selgelt määratletud valdkondades, sh 
geograafiliste tähiste kaitse, ja olema 
kooskõlas kehtivate rahvusvaheliste 
lepingutega; tuletab meelde, et 

intellektuaalomandi õiguste kaitse on 

valdkond, kus esineb sügavaid Atlandi-

üleseid erimeelsusi ja kus on vaja eelnevat 

kokkulepet teema määratluse ning 

kohaldatavate erandite ja piirangute osas; 
on seisukohal, et muud lahknevused 
intellektuaalomandi õiguste osas tuleks 
lahendada vastavalt rahvusvahelistele 
kaitsenormidele; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  31 

Yannick Jadot, Franziska Keller, Judith Sargentini 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0187/2013 

Vital Moreira 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 
ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. on seisukohal, et lepinguga tuleb 
tagada täielik kinnipidamine ELi 
põhiõigusnormidest; väljendab veel kord 
toetust isikuandmete kõrgetasemelise 

kaitse tagamisele, mis oleks kasulik 

tarbijatele mõlemal pool Atlandi ookeani; 

on seisukohal, et lepingus tuleb arvesse 
võtta teenuskaubanduse üldlepingu 
(GATS) isikuandmete kaitset käsitlevaid 

sätteid; 

13. on seisukohal, et lepinguga tuleb 
tagada täielik kinnipidamine ELi 
põhiõigusnormidest; on seisukohal, et 
lepingus tuleb täielikult kinni pidada ELi 
andmekaitse-eeskirjadest, sh eeskirjadest, 

mis puudutavad rahvusvahelist 

andmeedastust, ning selles peab 

sisalduma erand, mis puudutab andmete 

kaitset vastavalt teenuskaubanduse 
üldlepingu (GATS) XIV artiklile; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/32 

Muudatusettepanek  32 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0187/2013 

Vital Moreira 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 
ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  14 a. palub nõukogul jätta 

läbirääkimisvolitustest sõnaselgelt välja 

avalikud üldhuviteenused; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  33 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE 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. 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; palub nõukogul kinnitada 
läbirääkimisvolitustes kummagi poole 

vabadust võtta vastu ja jõustada 

kõrgemaid tervise- ja 

keskkonnastandardeid kui need, mida 

nõutakse lepinguga, isegi kui need ei 

põhine piisavatel teaduslikel tõenditel, 

ning kinnitada, et selliseid meetmeid ei 

saa lepingu tingimuste kohaselt 
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Muudatusettepanek  34 

Yannick Jadot, Franziska Keller, 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0187/2013 

Vital Moreira 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 
ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 17 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

17. rõhutab, et läbirääkimiste teatavad 
valdkonnad on tundlikud, nt 
põllumajandussektor, mille puhul 
geneetiliselt muundatud organismide, 
kloonimise ja tarbijate tervise küsimusi 
tajutakse USAs ja ELis mõnevõrra 
erinevalt; näeb põllumajanduslikus 
kaubanduses võimalust koostööd tihendada 
ning rõhutab, kui tähtis on saavutada selles 
valdkonnas kaugeleulatuvaid ja 
tasakaalustatud tulemusi; rõhutab, et leping 
ei tohi kahjustada kummagi poole 
põhiväärtusi, näiteks ELi 
ettevaatuspõhimõtet; kutsub Ameerika 
Ühendriike üles usaldust loova meetmena 
kõrvaldama impordikeelu ELi 
veiselihatoodetelt;  

17. rõhutab, et läbirääkimiste teatavad 
valdkonnad on tundlikud, nt 
põllumajandussektor, mille puhul 
geneetiliselt muundatud organismide, 
kloonimise ja tarbijate tervise küsimusi 
tajutakse USAs ja ELis mõnevõrra 
erinevalt; palub nõukogul 
läbirääkimisvolitustes selgelt sätestada, et 

olemasolevate geneetiliselt muundatud 

organisme käsitlevate ELi õigusaktide üle 

ega ettevaatuspõhimõtte üle nende 

geneetiliselt muundatud organisme 

käsitlevate õigusaktide rakendamisel 

läbirääkimisi ei peeta; näeb 
põllumajanduslikus kaubanduses võimalust 
koostööd tihendada ning rõhutab, kui tähtis 
on saavutada selles valdkonnas 
kaugeleulatuvaid ja tasakaalustatud 
tulemusi; rõhutab, et leping ei tohi 
kahjustada kummagi poole põhiväärtusi, 
näiteks ELi ettevaatuspõhimõtet; kutsub 
Ameerika Ühendriike üles usaldust loova 
meetmena kõrvaldama impordikeelu ELi 
veiselihatoodetelt; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/35 

Muudatusettepanek  35 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0187/2013 

Vital Moreira 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 
ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 18 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

18. rõhutab vajadust lisada Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
lepingu läbirääkimistesse ka 
finantsteenused ning nõuab, et seoses 
sellega pöörataks erilist tähelepanu 
samaväärsusele, vastastikusele 
tunnustamisele, lähendamisele ja 
ekstraterritoriaalsusele, mis on mõlema 
poole jaoks keskse tähtsusega; rõhutab, et 
kasulik oleks liikuda ELi ja USA 
finantsvaldkonna ühtse regulatiivse 
raamistiku loomise suunas; toonitab, et 
kuigi turulepääsu tuleb käsitleda positiivse 
sammuna, on tõelise lähenemise 
saavutamiseks üliolulise tähtsusega luua 
usaldatavusnormatiivide täitmise 
järelevalve kord; rõhutab, et 
ekstraterritoriaalsuse negatiivne mõju tuleb 
viia miinimumini ning ei tohi sellel lasta 
kahjustada järjekindlat lähenemisviisi 
finantsteenuste reguleerimisele; 

18. rõhutab vajadust lisada Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
lepingu läbirääkimistesse ka 
finantsteenused ning nõuab, et seoses 
sellega pöörataks erilist tähelepanu 
samaväärsusele, vastastikusele 
tunnustamisele, lähendamisele ja 
ekstraterritoriaalsusele, mis on mõlema 
poole jaoks keskse tähtsusega; rõhutab, et 
kasulik oleks liikuda ELi ja USA 
finantsvaldkonna ühtse regulatiivse 
raamistiku loomise suunas; toonitab, et 
kuigi turulepääsu tuleb käsitleda positiivse 
sammuna, on tõelise lähenemise 
saavutamiseks üliolulise tähtsusega luua 
usaldatavusnormatiivide täitmise 
järelevalve kord; rõhutab, et 
ekstraterritoriaalsuse negatiivne mõju tuleb 
viia miinimumini ning ei tohi sellel lasta 
kahjustada järjekindlat lähenemisviisi 
finantsteenuste reguleerimisele; palub 
nõukogul kinnitada läbirääkimisvolitustes 

kummagi poole vabadust võtta 

finantsasutuste ja finantstehingute kohta 

vastu rangemaid õigusakte kui need, mida 

nõutakse lepinguga, ning kinnitada, et 

selliseid meetmeid ei saa lepingu 

tingimuste kohaselt vaidlustada; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  36 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE 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. palub nõukogul jõuda USAga 
kokkuleppele läbirääkimiste läbipaistvuse 

osas, eriti mis puudutab tekstiprojektide 

õigeaegset avaldamist kõigis 

läbirääkimiste etappides; 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; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  37 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0187/2013 

Vital Moreira 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 
ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 21 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  21 a. palub nõukogul teha lõplikud 

läbirääkimisvolitused avalikuks märgina 

uuest läbipaistvuse vaimust 

kaubandusläbirääkimistel; 

Or. en 

 
 


