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Muudatusettepanek 1
Tiziana Beghin

Arvamuse projekt
Punkt -1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1. rõhutab, kui oluline on kohandada 
ELi tööstusstrateegia uue 
majandusstsenaariumiga pärast COVID-
19 puhangut, arvestades selle kahjulikku 
mõju ELi konkurentsivõimele ja 
strateegilisele sõltumatusele; tuletab 
meelde vajadust leida tõhus lahendus 
vähendamaks praeguseid ebaausaid 
kaubandustavasid ja üha sagedasemat 
võltsimist, mis takistavad ELi ettevõtjate 
tootlikkust maailmaturul;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Arvamuse projekt
Punkt -1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1. tunneb heameelt Euroopa uue 
tööstusstrateegia üle, eriti seetõttu, et 
selles keskendutakse õiglase konkurentsi 
ja võrdsete võimaluste tagamisele kogu 
maailmas ning vahenditele, mis aitavad 
ELi tööstusel tulla toime praeguste ja 
tulevaste probleemidega kogu maailmas;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Enikő 
Győri, Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen
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Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. võtab teadmiseks komisjoni 
algatused, millega toetatakse Euroopa 
VKEde juurdepääsu rahvusvahelistele 
turgudele; rõhutab siiski, et VKEdel tuleb 
tegelda liiga paljude eeskirjade ja 
kohustuste ning liigse bürokraatiaga; 
rõhutab, et VKEd on jätkuvalt ebasoodsas 
konkurentsiolukorras, investeerides rohelist 
kokkulepet järgides kliimaneutraalsusse, 
püüdes samal ajal püsida 
konkurentsivõimelised ja edukad 
eksporditurgudel;

1. nõuab tungivalt, et komisjon 
keskenduks praegust kriisi arvestades 
VKEdele kui meie majanduse selgroole, et 
edendada ELi majanduse taastumist ja 
konkurentsivõimet; võtab teadmiseks 
komisjoni algatused, millega toetatakse 
Euroopa VKEde juurdepääsu 
rahvusvahelistele turgudele; rõhutab siiski, 
et VKEdel tuleb tegelda liiga paljude 
eeskirjade ja kohustuste ning liigse 
bürokraatiaga; rõhutab, et VKEd on 
jätkuvalt ebasoodsas konkurentsiolukorras, 
investeerides rohelist kokkulepet järgides 
kliimaneutraalsusse, püüdes samal ajal 
püsida konkurentsivõimelised ja edukad 
eksporditurgudel; rõhutab seetõttu 
vajadust parandada veelgi ELi 
ettevõtluskeskkonda, st hõlbustades 
juurdepääsu rahastamisele; rõhutab, et 
bürokraatia vähendamine peaks jääma 
esmatähtsaks ning enne uute ELi 
eeskirjade kehtestamist tuleb tagada 
õiguskindlus, tõenduspõhine poliitika, 
mõju- ja kulutasuvuse hindamine; tuletab 
komisjonile meelde põhimõtet „üks sisse, 
üks välja“; rõhutab sellega seoses 
tõhusate teavitus- ja teadlikkuse 
suurendamise kampaaniate tähtsust; 
tunneb heameelt komisjoni eesmärgi üle 
käivitada 2020. aasta alguses spetsiaalne 
VKEdele mõeldud päritolureeglite 
enesehindamise vahend tulevasel 
platvormil Access2Market, et aidata 
ettevõtjatel hinnata, kas tootele võib antud 
ELi kaubanduslepingu alusel soodustusi 
määrata, et VKEdel oleks lihtsam 
kasutada ELi kaubanduslepingutest 
tulenevaid soodustusi;

Or. en
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Muudatusettepanek 4
Geert Bourgeois

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. võtab teadmiseks komisjoni 
algatused, millega toetatakse Euroopa 
VKEde juurdepääsu rahvusvahelistele 
turgudele; rõhutab siiski, et VKEdel tuleb 
tegelda liiga paljude eeskirjade ja 
kohustuste ning liigse bürokraatiaga; 
rõhutab, et VKEd on jätkuvalt ebasoodsas 
konkurentsiolukorras, investeerides rohelist 
kokkulepet järgides kliimaneutraalsusse, 
püüdes samal ajal püsida 
konkurentsivõimelised ja edukad 
eksporditurgudel;

1. võtab teadmiseks komisjoni 
algatused, millega toetatakse Euroopa 
VKEde juurdepääsu rahvusvahelistele 
turgudele; nõuab, et kõigisse tulevastesse 
kaubanduskokkulepetesse lisataks eraldi 
peatükk VKEde kohta, et tagada VKEdele 
saavutatud turulepääsust võimalikult suur 
kasu; lisaks palub komisjonil toetada 
riiklikke ja piirkondlikke ekspordiasutusi 
nende jõupingutustes, mis võimaldavad 
VKEdel kaubanduskokkulepetest 
võimalikult palju kasu saada. Sellega 
seoses osutab kaubandusvaldkonna 
juhtiva järelevalveametniku uutele 
ülesannetele ja funktsioonidele, rõhutab 
siiski, et VKEdel tuleb tegelda liiga paljude 
eeskirjade ja kohustuste ning liigse 
bürokraatiaga; rõhutab, et VKEd on 
jätkuvalt ebasoodsas konkurentsiolukorras, 
investeerides rohelist kokkulepet järgides 
kliimaneutraalsusse, püüdes samal ajal 
püsida konkurentsivõimelised ja edukad 
eksporditurgudel;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. võtab teadmiseks komisjoni 
algatused, millega toetatakse Euroopa 
VKEde juurdepääsu rahvusvahelistele 
turgudele; rõhutab siiski, et VKEdel tuleb 

1. võtab teadmiseks komisjoni 
algatused, millega toetatakse Euroopa 
VKEde juurdepääsu rahvusvahelistele 
turgudele; rõhutab siiski, et VKEdel tuleb 
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tegelda liiga paljude eeskirjade ja 
kohustuste ning liigse bürokraatiaga; 
rõhutab, et VKEd on jätkuvalt ebasoodsas 
konkurentsiolukorras, investeerides rohelist 
kokkulepet järgides kliimaneutraalsusse, 
püüdes samal ajal püsida 
konkurentsivõimelised ja edukad 
eksporditurgudel;

tegelda liiga paljude eeskirjade ja 
kohustuste ning liigse bürokraatiaga; 
rõhutab, et VKEd on jätkuvalt ebasoodsas 
konkurentsiolukorras, investeerides rohelist 
kokkulepet järgides kliimaneutraalsusse, 
püüdes samal ajal püsida 
konkurentsivõimelised ja edukad 
eksporditurgudel; rõhutab veel, et 
Euroopa roheline kokkulepe kujutab 
ebaproportsionaalset täiendavat rahalist 
koormust VKEdele ja tööstussektorile 
ning moonutab üleilmset konkurentsi ja 
kahjustab COVID-19 kriisi tagajärjel 
tõsiselt nende toimimist;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Tiziana Beghin

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. võtab teadmiseks komisjoni 
algatused, millega toetatakse Euroopa 
VKEde juurdepääsu rahvusvahelistele 
turgudele; rõhutab siiski, et VKEdel tuleb 
tegelda liiga paljude eeskirjade ja 
kohustuste ning liigse bürokraatiaga; 
rõhutab, et VKEd on jätkuvalt ebasoodsas 
konkurentsiolukorras, investeerides rohelist 
kokkulepet järgides kliimaneutraalsusse, 
püüdes samal ajal püsida 
konkurentsivõimelised ja edukad 
eksporditurgudel;

1. võtab teadmiseks komisjoni 
algatused, millega toetatakse Euroopa 
VKEde juurdepääsu rahvusvahelistele 
turgudele; rõhutab siiski, et VKEdel tuleb 
tegelda liiga paljude eeskirjade ja 
kohustuste, teabe puudumise ning liigse 
bürokraatiaga; rõhutab, et VKEd on 
jätkuvalt ebasoodsas konkurentsiolukorras, 
investeerides rohelist kokkulepet järgides 
kliimaneutraalsusse, püüdes samal ajal 
püsida konkurentsivõimelised ja edukad 
eksporditurgudel; nõuab sellega seoses 
tugevdatud meetmeid, et toetada VKEde 
rahastamist, ergutada nende 
innovatsiooni ja leida lahendus VKEde 
üleilmse väärtusahela praegustele 
häiretele, mille põhjuseks on COVID-19 
puhang;

Or. en
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Muudatusettepanek 7
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. võtab teadmiseks komisjoni 
algatused, millega toetatakse Euroopa 
VKEde juurdepääsu rahvusvahelistele 
turgudele; rõhutab siiski, et VKEdel tuleb 
tegelda liiga paljude eeskirjade ja 
kohustuste ning liigse bürokraatiaga; 
rõhutab, et VKEd on jätkuvalt ebasoodsas 
konkurentsiolukorras, investeerides 
rohelist kokkulepet järgides 
kliimaneutraalsusse, püüdes samal ajal 
püsida konkurentsivõimelised ja edukad 
eksporditurgudel;

1. võtab teadmiseks komisjoni 
algatused, millega toetatakse Euroopa 
VKEde juurdepääsu rahvusvahelistele 
turgudele; tunnistab, et juurdepääs 
kolmandate riikide turgudele on paljudele 
Euroopa VKEdele eluliselt tähtis ja seda 
tuleks hõlbustada. On veendunud, et 
tarbetu haldus- või regulatiivse koormuse 
vähendamine aitaks VKEdel sellest 
turulepääsust kasu saada; on veendunud, 
et VKEd peaksid moodustama Euroopa 
rohelise kokkuleppe põhiosa ning et tuleb 
anda toetust, tagamaks Euroopa VKEde 
valmisolek tegeleda kahekordse 
ülesandega – saavutada 
kliimaneutraalsus, säilitades samal ajal 
ELi konkurentsivõime maailmaturgudel;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. võtab teadmiseks komisjoni 
algatused, millega toetatakse Euroopa 
VKEde juurdepääsu rahvusvahelistele 
turgudele; rõhutab siiski, et VKEdel tuleb 
tegelda liiga paljude eeskirjade ja 
kohustuste ning liigse bürokraatiaga; 
rõhutab, et VKEd on jätkuvalt ebasoodsas 
konkurentsiolukorras, investeerides 
rohelist kokkulepet järgides 
kliimaneutraalsusse, püüdes samal ajal 

1. julgustab komisjoni tugevdama ja 
parandama oma algatusi, millega 
toetatakse Euroopa VKEsid tõkete 
ületamisel, mis takistavad nende 
juurdepääsu rahvusvahelistele turgudele, 
muu hulgas läbirääkimiste teel 
kaubanduslepingute spetsiaalsete 
peatükkide üle; palub komisjonil 
rakendada tõhusat VKEde strateegiat, et 
vähendada välismaal asuvate ettevõtjate 
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püsida konkurentsivõimelised ja edukad 
eksporditurgudel;

kohustusi ja liigset bürokraatiat ning 
hõlbustada nende rahvusvahelistumist;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. võtab teadmiseks komisjoni 
algatused, millega toetatakse Euroopa 
VKEde juurdepääsu rahvusvahelistele 
turgudele; rõhutab siiski, et VKEdel tuleb 
tegelda liiga paljude eeskirjade ja 
kohustuste ning liigse bürokraatiaga; 
rõhutab, et VKEd on jätkuvalt ebasoodsas 
konkurentsiolukorras, investeerides 
rohelist kokkulepet järgides 
kliimaneutraalsusse, püüdes samal ajal 
püsida konkurentsivõimelised ja edukad 
eksporditurgudel;

1. võtab teadmiseks komisjoni 
algatused, millega toetatakse Euroopa 
VKEde juurdepääsu rahvusvahelistele 
turgudele; rõhutab siiski, et VKEdel tuleb 
tegelda liiga paljude eeskirjadega, mis võib 
põhjustada täiendavat bürokraatiat või 
halduskoormust; rõhutab, et toetust 
vajavad need VKEd, kes investeerivad 
rohelist kokkulepet järgides 
kliimaneutraalsusse ja võivad lühiajaliselt 
silmitsi seista raskustega, selleks et püsida 
konkurentsivõimelised ja edukad 
eksporditurgudel;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. võtab teadmiseks komisjoni 
algatused, millega toetatakse Euroopa 
VKEde juurdepääsu rahvusvahelistele 
turgudele; rõhutab siiski, et VKEdel tuleb 
tegelda liiga paljude eeskirjade ja 
kohustuste ning liigse bürokraatiaga; 
rõhutab, et VKEd on jätkuvalt ebasoodsas 
konkurentsiolukorras, investeerides rohelist 

1. võtab teadmiseks komisjoni 
algatused, millega toetatakse Euroopa 
VKEde juurdepääsu rahvusvahelistele 
turgudele; nõuab riigiabi eeskirjade 
reformi ELis, et tagada VKEdele 
suuremad toetused; rõhutab, et VKEd on 
jätkuvalt ebasoodsas konkurentsiolukorras, 
investeerides rohelist kokkulepet järgides 
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kokkulepet järgides kliimaneutraalsusse, 
püüdes samal ajal püsida 
konkurentsivõimelised ja edukad 
eksporditurgudel;

kliimaneutraalsusse, püüdes samal ajal 
püsida konkurentsivõimelised ja edukad 
eksporditurgudel;

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. võtab teadmiseks komisjoni 
algatused, millega toetatakse Euroopa 
VKEde juurdepääsu rahvusvahelistele 
turgudele; rõhutab siiski, et VKEdel tuleb 
tegelda liiga paljude eeskirjade ja 
kohustuste ning liigse bürokraatiaga; 
rõhutab, et VKEd on jätkuvalt ebasoodsas 
konkurentsiolukorras, investeerides 
rohelist kokkulepet järgides 
kliimaneutraalsusse, püüdes samal ajal 
püsida konkurentsivõimelised ja edukad 
eksporditurgudel;

1. nõuab ulatuslikku ja järjepidevat 
ELi tööstusstrateegiat kooskõlas rohelise 
kokkuleppega, et kujundada ümber 
majandus ja tugevdada selle 
vastupanuvõimet, ühendades VKEsid 
toetavad strateegilised investeeringud, 
ning suurendada töövõimalusi ja 
täiendada oskusi, et leevendada COVID-
kriisi mõju töötajatele, tarbijatele ja 
peredele, püsides samal ajal 
eksporditurgudel konkurentsivõimelised 
ja edukad;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Enikő Győri, Iuliu 
Winkler, Christophe Hansen

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. võtab teadmiseks, et aastatel 2007–
2017 kasvas üleilmne SKP enam kui 70 
%; kui aga võrrelda ELi SKP 17 %-list 
kasvu selliste riikidega nagu USA (60 %), 
India (80 %) ja Hiina (315 %), siis oli EL 
ülemaailmses konkurentsivõimes maha 
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jäämas juba varem; märgib, et COVID-19 
mõju tõttu väheneb maailmakaubandus 
2020. aastal eeldatavasti 13 kuni 32 % ja 
ELi SKP 7,5 %; rõhutab seetõttu, et 
maailmamajanduse kiire allakäigu tõttu 
on vaja Euroopa tööstuse taaskäivitamist 
ning EL peab koondama jõud, et päästa 
ettevõtjaid ja töökohti;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Nicola Danti, Urmas Paet, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. tuletab meelde, et Euroopa 
tööstusharud peaksid aktiivselt aitama 
saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe 
eesmärke, investeerides 
kliimaneutraalsusse ja järgides uusi 
norme, seistes samal ajal silmitsi 
kolmandatest riikidest pärit 
konkurentidega, kes ei ole heitkoguste 
vähendamisel nii eesmärgikindlad; 
rõhutab, et Euroopa ettevõtjad, eeskätt 
VKEd, võivad jääda ebasoodsasse 
konkurentsiolukorda, sel ajal kui nad 
püüavad konkurentsis püsida ja 
eksporditurgudel areneda; palub 
komisjonil võtta kiiresti vastu 
süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanism;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. rõhutab, et COVID-19 kriis on 
rängalt tabanud Euroopa tööstust ja 
ohustab tööturgu, kutsub sellega seoses 
komisjoni üles uuesti keskenduma peale 
CO2-neutraalse majanduse ka 
konkreetsetele meetmetele tööstusliku ja 
kohaliku tootmise ning sellega seotud 
ekspordi toetamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. palub komisjonil võtta uue 
tööstrateegia väljatöötamisel kasutusele 
tugev terviklik lähenemisviis; rõhutab, et 
sotsiaalsed õigused, digiteerimine, 
transpordi-, kaubandus- ja 
keskkonnapoliitika on Euroopa tööstuses 
omavahel seotud;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Danuta Maria 
Hübner, Christophe Hansen

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1b. rõhutab, kui oluline on 
liikmesriikide kindel pühendumine 
Euroopa tööstuse tulevikule, et EL 
saavutaks 2050. aastaks 
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kliimaneutraalsuse ning vähese CO2-
heitega, säästva ja digitehnoloogia 
valdkonnas juhtpositsiooni maailmas, 
vältides samal ajal süsinikdioksiidi leket; 
rõhutab, et meie kliimapüüdlus ei tohi 
tähendada ELi deindustrialiseerimist, 
vaid jätkusuutlike lahenduste muutmist 
konkurentsivõimelisemaks ja 
ringmajanduse võimaluste suurendamist; 
nõuab teadusuuringute ja innovatsiooni 
võimaldamist ning tagab, et EL meelitab 
ligi vajalikke oskusi ja edendab sel viisil 
oma ülemaailmset konkurentsivõimet;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1b. väljendab muret, et pärast COVID-
19 puhangut, mis on sundinud sulgema 
suure hulga tehaseid, on paljud 
tööstussektorid kandnud ja kannavad 
jätkuvalt tohutut kahju. 
Maailmakaubandus langeb 2020. aastal 
hinnanguliselt 13–32 % ja prognoositav 
eeldatav taastumine 2021. aastal on 
endiselt ebakindel;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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1b. rõhutab, et Euroopa VKEd ja 
tööstus on juba saavutanud juhtrolli 
rohemajanduse ja keskkonnasäästlike 
meetmete rakendamisel; sellega seoses 
peaks komisjon aitama liikmesriikidel 
eksportida neid meetmeid ja oskusteavet, 
et luua ülemaailmsed võrdsed 
võimalused;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Enikő 
Győri, Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen

Arvamuse projekt
Punkt 1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1c. märgib, et COVID-19 kriis on 
rõhutanud vajadust digilahenduste, -
kaubanduse ja -ärimudelite järele; tunneb 
seetõttu heameelt komisjoni eesmärgi üle 
saavutada ELi juhtpositsioon 
digivaldkonnas, näiteks edendades 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
läbirääkimisi elektroonilise kaubanduse 
ülemaailmsete eeskirjade üle; nõuab 
nende läbirääkimiste tähendusrikaste 
tulemuste avatust, et hõlbustada piiriülest 
andmevoogu ja kõrvaldada 
põhjendamatud kaubandustõkked 
elektrooniliste vahendite abil, järgides 
täielikult ELi eraelu puutumatust ja 
andmekaitset käsitlevaid õigusnorme, 
sealhulgas isikuandmete kaitse 
üldmäärust, ning kasutada 
läbirääkimisjuhistes sätestatud 
paindlikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Geert Bourgeois
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Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni üles keskenduma 
Euroopasisesele tootlikkusele, et 
vähendada sõltuvust haavatavatest 
tarneahelatest sellistes peamistes 
tööstussektorites nagu tehnoloogia ja 
telekommunikatsioon, meditsiini- ja 
farmaatsiatooted, seda eriti ülemaailmsete 
kriiside ajal, ning säilitada 
konkurentsivõime üleilmsetel turgudel;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 21
Christophe Hansen

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni üles keskenduma 
Euroopasisesele tootlikkusele, et 
vähendada sõltuvust haavatavatest 
tarneahelatest sellistes peamistes 
tööstussektorites nagu tehnoloogia ja 
telekommunikatsioon, meditsiini- ja 
farmaatsiatooted, seda eriti ülemaailmsete 
kriiside ajal, ning säilitada 
konkurentsivõime üleilmsetel turgudel;

2. on veendunud, et ELi 
vastupanuvõime saavutatakse tema 
kaubandussuhete, tarneahelate ja 
strateegiliste varude mitmekesistamise 
abil; kutsub komisjoni üles keskenduma 
varustuskindluse tagamisele 
Euroopasiseselt tarneahelate strateegilise 
mitmekesistamise abil sellistes peamistes 
tööstussektorites nagu tehnoloogia ja 
telekommunikatsioon, meditsiini- ja 
farmaatsiatooted ning 
põllumajandustooted, seda eriti 
ülemaailmsete kriiside ajal, ning säilitada 
konkurentsivõime üleilmsetel turgudel; 
palub komisjonil sellega seoses kaaluda 
sellise tulemusrikka strateegilise 
mitmekesistamisfondi loomist, mida saaks 
kasutada teatavate strateegiliste 
tarneahelate mitmekesistamisega seotud 
kulude katmiseks; tervitab samuti 
kaubanduskokkuleppeid kui võimalust 
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hõlbustada väärtusahelate 
mitmekesistamist ning tugevdada ELi 
tööstus- ja tootmisvaldkonda; kutsub 
komisjoni üles jätkama kaugeleulatuvate 
vabakaubanduslepingute sõlmimist, mis 
keskenduvad võrdsete võimaluste ja 
parema juurdepääsu tagamisele 
riigihanketurgudele; loodab sellega seoses 
sõlmida vabakaubanduslepingud 
Austraalia, Uus-Meremaa ja 
Indoneesiaga ning partnerlus- ja 
koostöölepingu Taiga ning ergutab 
vabakaubanduslepingute kiiret 
ratifitseerimist ELi ja Mehhiko ning ELi 
ja Mercosuri vahel; teeb komisjonile 
ettepaneku taasalustada põhjalikke 
läbirääkimisi Indiaga ja alustama suhete 
analüüsi Taiwaniga; rõhutab samuti, kui 
oluline on lisada VKEde peatükke 
kõigisse vabakaubanduslepingutesse ja 
neid edasi arendada, et hoogustada 
VKEde kaubandust;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Enikő 
Győri, Danuta Maria Hübner

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni üles keskenduma 
Euroopasisesele tootlikkusele, et 
vähendada sõltuvust haavatavatest 
tarneahelatest sellistes peamistes 
tööstussektorites nagu tehnoloogia ja 
telekommunikatsioon, meditsiini- ja 
farmaatsiatooted, seda eriti ülemaailmsete 
kriiside ajal, ning säilitada 
konkurentsivõime üleilmsetel turgudel;

2. on veendunud, et ELi 
vastupanuvõime saavutatakse tema 
kaubandussuhete, tarneahelate ja 
strateegiliste varude mitmekesistamise 
abil; kutsub komisjoni üles keskenduma 
tarnekindluse tagamisele Euroopasiseselt 
tarneahelate strateegilise 
mitmekesistamise abil sellistes peamistes 
tööstussektorites nagu tehnoloogia ja 
telekommunikatsioon, meditsiini- ja 
farmaatsiatooted ning 
põllumajandustooted, seda eriti 
ülemaailmsete kriiside ajal, ning säilitada 
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konkurentsivõime üleilmsetel turgudel; 
tervitab kaubanduskokkuleppeid kui 
võimalust hõlbustada väärtusahelate 
mitmekesistamist ning tugevdada ELi 
tööstus- ja tootmisvaldkonda; kutsub 
komisjoni üles jätkama kaugeleulatuvate 
vabakaubanduslepingute sõlmimist, mis 
keskenduvad võrdsete võimaluste ja 
parema juurdepääsu tagamisele 
riigihanketurgudele; loodab sellega seoses 
sõlmida vabakaubanduslepingud 
Austraalia, Uus-Meremaa ja 
Indoneesiaga ning partnerlus- ja 
koostöölepingu Taiga ning ergutab 
vabakaubanduslepingute kiiret 
ratifitseerimist ELi ja Mehhiko ning ELi 
ja Mercosuri vahel; teeb komisjonile 
ettepaneku taasalustada põhjalikke 
läbirääkimisi Indiaga ja alustama suhete 
analüüsi Taiwaniga; rõhutab samuti, kui 
oluline on lisada VKEde peatükke 
kõigisse vabakaubanduslepingutesse ja 
neid edasi arendada, et hoogustada 
VKEde kaubandust;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Tiziana Beghin

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni üles keskenduma 
Euroopasisesele tootlikkusele, et 
vähendada sõltuvust haavatavatest 
tarneahelatest sellistes peamistes 
tööstussektorites nagu tehnoloogia ja 
telekommunikatsioon, meditsiini- ja 
farmaatsiatooted, seda eriti ülemaailmsete 
kriiside ajal, ning säilitada 
konkurentsivõime üleilmsetel turgudel;

2. kutsub komisjoni üles keskenduma 
Euroopasisesele tootlikkusele, et 
vähendada sõltuvust haavatavatest 
tarneahelatest sellistes peamistes 
tööstussektorites nagu tehnoloogia ja 
telekommunikatsioon, elutähtis taristu, 
meditsiini- ja farmaatsiatooted, seda eriti 
ülemaailmsete kriiside ajal, ning säilitada 
konkurentsivõime üleilmsetel turgudel; 
tunneb sellega seoses heameelt 
majanduse elavdamise paketis pakutud 
strateegilise investeerimisrahastu loomise 
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üle ja palub nõukogul seda toetada, kuna 
see on meie tööstusele avatud strateegilise 
sõltumatuse jaoks hädavajalik;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni üles keskenduma 
Euroopasisesele tootlikkusele, et 
vähendada sõltuvust haavatavatest 
tarneahelatest sellistes peamistes 
tööstussektorites nagu tehnoloogia ja 
telekommunikatsioon, meditsiini- ja 
farmaatsiatooted, seda eriti ülemaailmsete 
kriiside ajal, ning säilitada 
konkurentsivõime üleilmsetel turgudel;

2. kutsub komisjoni üles keskenduma 
Euroopa-sisesele tootlikkusele, et 
vähendada sõltuvust haavatavatest 
tarneahelatest sellistes peamistes 
tööstussektorites nagu tehnoloogia ja 
telekommunikatsioon, meditsiini- ja 
farmaatsiatooted, seda eriti ülemaailmsete 
kriiside ajal, ning säilitada 
konkurentsivõime üleilmsetel turgudel; 
nõuab, et Euroopa tervishoiu valdkonnale 
kehtestatakse erand, millest teavitatakse 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni ja 
mis lisatakse kõigisse varasematesse ja 
tulevastesse kaubanduslepingutesse;

Or. fr

Muudatusettepanek 25
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni üles keskenduma 
Euroopasisesele tootlikkusele, et 
vähendada sõltuvust haavatavatest 
tarneahelatest sellistes peamistes 
tööstussektorites nagu tehnoloogia ja 

2. rõhutab mitmekesistamise 
olulisust väärtusahelate vastupanuvõime 
parandamiseks, samuti arukateks 
ümberpaigutamisteks sellistes peamistes 
tööstussektorites nagu tehnoloogia ja 
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telekommunikatsioon, meditsiini- ja 
farmaatsiatooted, seda eriti ülemaailmsete 
kriiside ajal, ning säilitada 
konkurentsivõime üleilmsetel turgudel;

telekommunikatsioon, meditsiini- ja 
farmaatsiatooted ja tooraine, et saavutada 
avatud strateegiline sõltumatus, seda eriti 
ülemaailmsete kriiside ajal, ning säilitada 
konkurentsivõime üleilmsetel turgudel, 
võttes samal ajal arvesse arengumaade 
vajadusi;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni üles keskenduma 
Euroopasisesele tootlikkusele, et 
vähendada sõltuvust haavatavatest 
tarneahelatest sellistes peamistes 
tööstussektorites nagu tehnoloogia ja 
telekommunikatsioon, meditsiini- ja 
farmaatsiatooted, seda eriti ülemaailmsete 
kriiside ajal, ning säilitada 
konkurentsivõime üleilmsetel turgudel;

2. kutsub komisjoni üles keskenduma 
Euroopa-sisesele teadusuuringute ja 
innovatsioonipõhisele tootlikkusele, et 
saavutada strateegiline sõltumatus ja 
vähendada sõltuvust haavatavatest 
tarneahelatest sellistes peamistes 
tööstussektorites nagu tehnoloogia ja 
telekommunikatsioon, meditsiini- ja 
farmaatsiatooted ning põllumajandus, 
seda eriti ülemaailmsete kriiside ajal, ning 
säilitada konkurentsivõime üleilmsetel 
turgudel;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Massimiliano Salini

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni üles keskenduma 
Euroopasisesele tootlikkusele, et 
vähendada sõltuvust haavatavatest 

2. kutsub komisjoni üles keskenduma 
Euroopa-sisesele tootlikkusele ja tööstuse 
ümberkorraldamisele, et vähendada 
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tarneahelatest sellistes peamistes 
tööstussektorites nagu tehnoloogia ja 
telekommunikatsioon, meditsiini- ja 
farmaatsiatooted, seda eriti ülemaailmsete 
kriiside ajal, ning säilitada 
konkurentsivõime üleilmsetel turgudel;

sõltuvust haavatavatest tarneahelatest 
sellistes peamistes tööstussektorites nagu 
tehnoloogia ja telekommunikatsioon, 
strateegilised toorained, meditsiini- ja 
farmaatsiatooted, seda eriti ülemaailmsete 
kriiside ajal, ning säilitada 
konkurentsivõime üleilmsetel turgudel;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni üles keskenduma 
Euroopasisesele tootlikkusele, et 
vähendada sõltuvust haavatavatest 
tarneahelatest sellistes peamistes 
tööstussektorites nagu tehnoloogia ja 
telekommunikatsioon, meditsiini- ja 
farmaatsiatooted, seda eriti ülemaailmsete 
kriiside ajal, ning säilitada 
konkurentsivõime üleilmsetel turgudel;

2. kutsub komisjoni üles tagama 
tarneahelate mitmekesisust, et 
suurendada vastupanuvõimet ja 
tarnekindlust, vähendades sõltuvust ühest 
või kahest riigist, seda eriti ülemaailmsete 
kriiside ajal, säilitades samal ajal 
konkurentsivõime üleilmsetel turgudel;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni üles keskenduma 
Euroopasisesele tootlikkusele, et 
vähendada sõltuvust haavatavatest 
tarneahelatest sellistes peamistes 
tööstussektorites nagu tehnoloogia ja 
telekommunikatsioon, meditsiini- ja 
farmaatsiatooted, seda eriti ülemaailmsete 

2. kutsub komisjoni üles keskenduma 
investeeringutele, mille prioriteediks on 
roheline kokkulepe, digitaalarengu 
tegevuskava ja Euroopa sõltumatuse 
saavutamine strateegilistes sektorites, 
samal ajal järgides järjepidevat 
tööstusstrateegiat, lühendades ja 
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kriiside ajal, ning säilitada 
konkurentsivõime üleilmsetel turgudel;

mitmekesistades tarneahelaid ning 
muutes kaubanduspoliitika suunda; 

Or. en

Muudatusettepanek 30
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni üles keskenduma 
Euroopasisesele tootlikkusele, et 
vähendada sõltuvust haavatavatest 
tarneahelatest sellistes peamistes 
tööstussektorites nagu tehnoloogia ja 
telekommunikatsioon, meditsiini- ja 
farmaatsiatooted, seda eriti ülemaailmsete 
kriiside ajal, ning säilitada 
konkurentsivõime üleilmsetel turgudel;

2. kutsub komisjoni üles keskenduma 
Euroopa-sisesele tootlikkusele, et 
mitmekesistada haavatavaid tarneahelaid 
sellistes peamistes tööstussektorites nagu 
tehnoloogia ja telekommunikatsioon, 
meditsiini- ja farmaatsiatooted, seda eriti 
ülemaailmsete kriiside ajal, ning säilitada 
konkurentsivõime üleilmsetel turgudel;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Arvamuse projekt
Punkt 2 – alapunkt 1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1) tunnistab, et Euroopa tööstuse 
konkurentsivõime on kõige tugevam, kui 
EL säilitab oma juhtrolli kõige 
uuenduslikuma ning kliima- ja 
keskkonnasõbralikuma 
kaubanduspartnerina; kutsub komisjoni 
üles paigutama innovatsiooni ja kestliku 
arengu eesmärgid nii ELi kaubanduse kui 
ka tööstuspoliitika keskmesse ning 
rakendama põhimõttena Euroopa uut 
rohelist kokkulepet;
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Or. en

Muudatusettepanek 32
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Arvamuse projekt
Punkt 2 – alapunkt 2 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2) tunnistab järgmise 
tööstusrevolutsiooni ja tööstuse 
automatiseerimise olulist mõju 
rahvusvahelisele kaubandusele; märgib, 
et tootmise eeldatava optimeerimise abil 
toimub ka rahvusvahelise tarneahela 
ümberkorraldamine, millel on 
märkimisväärne mõju tööturule ning 
avaldab paratamatult kahjulikku mõju 
töökohtade loomisele tulevikus ja kogu 
turule tervikuna; kutsub komisjoni üles 
lisama oma poliitikasse tugevad 
sotsiaalsed kaitsemeetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. kinnitab oma tugevat toetust 
eesmärgile, mis on esitatud komisjoni 
rohelises ettepanekus seoses 
süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanismi 
kehtestamisega; nõuab tungivalt, et 
komisjon tagaks sellise mehhanismi 
vastavuse Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni nõuetele; 
palub komisjonil seda reformi kiirendada 
osana komisjoni 2020. aasta töökavast; 
rõhutab, et kogu ELi kaubanduspoliitika 
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ümberkorraldamine peab olema 
kooskõlas ELi tööstusstrateegiaga, andes 
eelisõiguse rohelise kokkuleppe 
saavutamisele; 

Or. en

Muudatusettepanek 34
Danuta Maria Hübner

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. rõhutab, et tootmise 
ümberkorraldamine ja omamaisele 
tootlikkusele keskendumine strateegiliste 
kaupade nappuse vähendamise eesmärgil 
ei lahenda seda puudust, eriti kriisi ajal; 
rõhutab, et tarneraskusi saab lahendada 
ainult tugevdatud mitmepoolse koostöö 
abil; on veendunud, et EL peaks omama 
juhtrolli mitmepoolsetel foorumitel ja 
institutsioonides, tagamaks, et 
tarneraskusi saab tulevikus leevendada;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. kinnitab oma tugevat toetust 
eesmärgile, mis on esitatud komisjoni 
rohelises ettepanekus seoses 
süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanismi 
kehtestamisega; palub komisjonil seda 
reformi kiirendada osana komisjoni 
2020. aasta töökavast; rõhutab, et kogu 
ELi kaubanduspoliitika 
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ümberkorraldamine peab olema 
kooskõlas ELi tööstusstrateegiaga, andes 
eelisõiguse rohelise kokkuleppe 
saavutamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. rõhutab, et tööstus kuulub riigi 
pädevusse, mida peaks kannustama 
kohalike ettevõtjate ja tootjate huvid; 
rõhutab siiski, et komisjon peaks andma 
liikmesriikidele võimaluse välja töötada 
asjakohane strateegia teabevahetuse 
parandamiseks, et saavutada positiivne 
mõju kaubandussuhetele nii siseturul kui 
ka väljaspool seda;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Geert Bourgeois

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. kutsub komisjoni üles aitama 
kaasa, et ehitada üles ELi strateegiline 
sõltumatus, mille aluseks on 
vastupidavamad tarneahelad, impordi 
mitmekesistamine ja asjakohane varude 
loomine; nõuab ELi strateegiat 
tööstusharude arukaks 
ümberpaigutamiseks, et vähendada meie 
sõltuvust – innovatsioon, ajakohastamine, 
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teadusuuringud, digiteerimine ja 
automatiseerimine on asjaomaste 
ettevõtjate konkurentsivõime tagamiseks 
väga olulised;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2b. rõhutab, et tööstussektor 
moodustab 80 % Euroopa kaupade 
ekspordist ja annab tööd umbes 
35 miljonile inimesele, kutsub komisjoni 
üles võtma arvesse märkimisväärset 
lisandväärtust, mida tööstus annab 
Euroopa tööturule ja sotsiaalõigustele, 
ning selle tähtsust heaolu ja 
konkurentsivõime tagamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2b. nõuab kindlalt, et ELi 
tööstusstrateegia oleks kaasav ja 
läbipaistev ning hõlmaks kõiki osalejaid, 
kes tegutsevad kogu väärtusahela ulatuses 
alates väikseimatest idufirmadest kuni 
suurimate ettevõtjateni, akadeemilistest 
ringkondadest teadusuuringuteni, 
teenuseosutajatest tarnijateni, samuti 
ametiühinguid ja tarbijaorganisatsioone;
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Or. en

Muudatusettepanek 40
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Enikő 
Győri, Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toetab põhimõtteliselt algatust 
tugevdada eeskirjadel põhinevat 
mitmepoolset kaubandussüsteemi; 
väljendab siiski muret Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni toimimise 
pärast, kuna mõned rahvusvahelised 
osalejad kuritarvitavad oma turuvõimu;

3. toetab algatust tugevdada 
eeskirjadel põhinevat mitmepoolset 
kaubandussüsteemi; väljendab siiski muret 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
toimimise pärast, kuna mõned 
rahvusvahelised osalejad kuritarvitavad 
oma turuvõimu; palub komisjonil tagada 
eeskirjadel põhinev mitmepoolne süsteem, 
mis sobib tugevama ELi jaoks avatud ja 
õiglase kaubandusega maailmas, seades 
samas eesmärgiks majanduse 
jätkusuutliku taastamise; rõhutab, et 
õiglane ja vaba kaubandus saab toimida 
ainult täielikult toimiva Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni puhul; kutsub 
seetõttu komisjoni üles keskenduma oma 
rahvusvahelistele jõupingutustele 
rahvusvaheliste partnerite kaasamiseks 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
reformimisse, luues samal ajal võrdsed 
võimalused ja võideldes ebaausate 
kaubandus- ja investeerimistavade vastu 
ning uurides võimalusi laiemaks 
mitmepoolseks algatuseks 
tervishoiutoodete ning e-kaubanduse 
valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toetab põhimõtteliselt algatust 
tugevdada eeskirjadel põhinevat 
mitmepoolset kaubandussüsteemi; 
väljendab siiski muret Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni toimimise 
pärast, kuna mõned rahvusvahelised 
osalejad kuritarvitavad oma turuvõimu;

3. toetab põhimõtteliselt algatust 
tugevdada eeskirjadel põhinevat 
mitmepoolset kaubandussüsteemi; 
väljendab siiski muret Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni toimimise 
pärast, kuna mõned rahvusvahelised 
osalejad kuritarvitavad oma turuvõimu; 
rõhutab, et COVID-19 pandeemia on 
tõsiselt mõjutanud Euroopa tööstust; 
rõhutab selle tugevat sõltuvust tarnetest; 
nõuab pikaajaliste meetmete võtmist, et 
tugevdada integreeritumat, kohalikku ja 
kindlamat Euroopa tööstuslikku 
sõltumatust, mis aitaks vältida 
tarneahelate katkemist;

Or. fr

Muudatusettepanek 42
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toetab põhimõtteliselt algatust 
tugevdada eeskirjadel põhinevat 
mitmepoolset kaubandussüsteemi; 
väljendab siiski muret Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni toimimise 
pärast, kuna mõned rahvusvahelised 
osalejad kuritarvitavad oma turuvõimu;

3. palub komisjonil teha koostööd 
teiste Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
liikmetega eesmärgiga viia ellu 
kaugeleulatuv reform, et tagada 
kaubandusettevõtetele tõeliselt võrdsed 
võimalused ning võtta täielikult 
kasutusele sotsiaal- ja 
keskkonnastandardid, mis on kooskõlas 
uue rohelise kokkuleppega; nõuab sellega 
seoses tungivalt, et komisjon peaks 
läbirääkimisi uute eeskirjade üle, millega 
võideldakse moonutavate tavade, 
sealhulgas turuvälise poliitika ja tava, 
riigi osalusega ettevõtjate ja tööstussektori 
toetuste vastu, mis põhjustavad liigset 
tootmisvõimsust ning sunniviisilisi 
tehnoloogiasiirde meetmeid ja tavasid;
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Or. en

Muudatusettepanek 43
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toetab põhimõtteliselt algatust 
tugevdada eeskirjadel põhinevat 
mitmepoolset kaubandussüsteemi; 
väljendab siiski muret Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni toimimise 
pärast, kuna mõned rahvusvahelised 
osalejad kuritarvitavad oma turuvõimu;

3. tuletab meelde Euroopa Liidu 
pühendumust eeskirjadel põhinevale 
mitmepoolsele kaubandussüsteemile ja 
rõhutab, et EL peaks selle kaitsmisel ja 
tugevdamisel olema esirinnas; toetab 
komisjoni jõupingutusi Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni 
ajakohastamisel ja nõuab tungivalt, et 
komisjon jätkaks püüdlusi leida Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni liikmetega 
pikaajaline mitmepoolne lahendus, et 
liikuda apellatsioonikogu praegusest 
ummikseisust edasi; tunneb heameelt 
mitme osalisega vahekokkuleppe üle;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toetab põhimõtteliselt algatust 
tugevdada eeskirjadel põhinevat 
mitmepoolset kaubandussüsteemi; 
väljendab siiski muret Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni toimimise 
pärast, kuna mõned rahvusvahelised 
osalejad kuritarvitavad oma turuvõimu;

3. toetab põhimõtteliselt algatust 
tugevdada eeskirjadel põhinevat 
mitmepoolset kaubandussüsteemi; 
väljendab siiski muret Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni toimimise 
pärast, kuna mõned rahvusvahelised 
osalejad kuritarvitavad oma turuvõimu; 
rõhutab sellega seoses vajadust luua 
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võrdsed võimalused Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni reformimiseks 
koos rahvusvaheliste partneritega;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toetab põhimõtteliselt algatust 
tugevdada eeskirjadel põhinevat 
mitmepoolset kaubandussüsteemi; 
väljendab siiski muret Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni toimimise 
pärast, kuna mõned rahvusvahelised 
osalejad kuritarvitavad oma turuvõimu;

3. rõhutab eeskirjadel põhineva 
mitmepoolse kaubandussüsteemi tähtsust 
maailmamajanduses, eeskätt kriisijärgses 
maailmas; väljendab muret Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni 
apellatsiooninõukogu jätkuva ummikseisu 
pärast ja nõuab tungivalt, et komisjon 
otsiks peamiste kaubanduspartneritega 
lahendusi, et tagada avatud ja õiglane 
kaubandus koos täitmisele kuuluva 
vaidluste lahendamise süsteemiga;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Geert Bourgeois

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toetab põhimõtteliselt algatust 
tugevdada eeskirjadel põhinevat 
mitmepoolset kaubandussüsteemi; 
väljendab siiski muret Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni toimimise 
pärast, kuna mõned rahvusvahelised 
osalejad kuritarvitavad oma turuvõimu;

3. toetab põhimõtteliselt algatust 
tugevdada eeskirjadel põhinevat 
mitmepoolset kaubandussüsteemi; õhutab 
komisjoni suurendama oma jõupingutusi, 
et saavutada kokkulepe Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni reformi ja 
vaidluste lahendamise süsteemi, eelkõige 
apellatsioonikogu küsimuses;
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Or. en

Muudatusettepanek 47
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toetab põhimõtteliselt algatust 
tugevdada eeskirjadel põhinevat 
mitmepoolset kaubandussüsteemi; 
väljendab siiski muret Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni toimimise 
pärast, kuna mõned rahvusvahelised 
osalejad kuritarvitavad oma turuvõimu;

3. toetab algatusi tugevdada 
eeskirjadel põhinevat mitmepoolset 
kaubandussüsteemi, viia see kooskõlla 
ülemaailmsete jõupingutustega peatada 
kliimamuutused ja bioloogilise 
mitmekesisuse kadumine ning takistada 
tugevatel rahvusvahelistel osalejatel oma 
turuvõimu kuritarvitada;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Massimiliano Salini

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toetab põhimõtteliselt algatust 
tugevdada eeskirjadel põhinevat 
mitmepoolset kaubandussüsteemi; 
väljendab siiski muret Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni toimimise 
pärast, kuna mõned rahvusvahelised 
osalejad kuritarvitavad oma turuvõimu;

3. toetab põhimõtteliselt algatust 
tugevdada eeskirjadel põhinevat 
mitmepoolset kaubandussüsteemi; 
väljendab siiski muret Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni toimimise 
pärast ka seetõttu, et mõned 
rahvusvahelised osalejad kuritarvitavad 
oma turuvõimu;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Markus Buchheit, Roman Haider, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle
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Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. taunib asjaolu, et COVID-19 kriisi 
ajal levis väärinfo, propaganda ja eksitav 
teave ning et ELis puudub märgatavalt 
kontroll Hiina ettevõtjate sekkumise üle, 
mis on õõnestanud usaldust 
kaubandusturgude vastu üldiselt ja 
tekitanud negatiivse mõju 
hanketurgudele;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. rõhutab Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni käimasolevate 
e-kaubandust käsitlevate mitmepoolsete 
läbirääkimiste olulisust ning nõuab 
laiahaardelisi ja igakülgseid eeskirju, mis 
tagaks Euroopa andmekaitsestandardid, 
et kõrvaldada digikaubanduse tõkked ja 
tagada ettevõtjate, eriti VKEde 
konkureerimine võrdsetel tingimustel 
kogu maailmas;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Enikő Győri, Danuta 
Maria Hübner, Christophe Hansen

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. juhib tähelepanu sellele, et EL on 
vaieldamatult maailma suurim teenuste 
eksportija ja et selle osatähtsus on umbes 
70 % ELi SKPst; rõhutab seetõttu 
vajadust teenuste 
vabakaubanduslepinguid veelgi 
liberaliseerida, tervitab Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis 
käimasolevaid mitmepoolseid 
läbirääkimisi teenustekaubanduse 
peamiste valdkondade üle;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, 
Danuta Maria Hübner

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3b. rõhutab oma kindlat kavatsust 
luua võimalikult lähedased suhted 
Ühendkuningriigiga, riigiga, kes jääb 
Euroopa partneriks, liitlaseks ja sõbraks; 
julgustab komisjoni kasutama ära 
praegust sobivat hetke seoses 
väljaastumisega, et täiustada ELi 
poliitikat, vähendada bürokraatiat ning 
suurendada Euroopa ettevõtjate ja VKEde 
konkurentsivõimet; rõhutab, et 
vabakaubanduslepingu eesmärk peaks 
olema võimalikult kiiresti võimaldada 
turulepääsu ja hõlbustada kaubandust, et 
vähendada kaubandushäireid, samuti 
võrdseid võimalusi käsitlevad sätted, mis 
tagavad kõrged standardid sotsiaal-, töö- 
ja keskkonnakaitses ning konkurentsi- ja 
riigiabipoliitikas; kordab oma üleskutset 
komisjonile sõlmida kooskõlas 2019. aasta 
oktoobri poliitilise deklaratsiooniga uus ja 
laiaulatuslik strateegilise partnerluse 
leping Ühendkuningriigi ja ELi vahel, 
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mis ulatub kaubandusest palju 
kaugemale;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub komisjoni üles tegema tööd 
tõhusate ja toimivate hangete saamiseks, 
mis võimaldavad ELil võtta kiireid, 
sihipäraseid ja mõjuvaid meetmeid, ning 
tugevdama oma positsiooni vastastikkuse 
põhimõtet ja turu avamist käsitlevatel 
läbirääkimistel;

4. kutsub komisjoni üles liikuma 
edasi rahvusvaheliste hangete instrumendi 
juurde; rõhutab vajadust instrumendi 
järele, mis oleks suunatud 
diskrimineerivate tavade vastu ELi 
ettevõtjate suhtes kolmandate riikide 
hanketurgudel, ning tugevdada oma 
positsiooni vastastikkuse põhimõtet ja turu 
avamist käsitlevatel läbirääkimistel; palub 
komisjonil alustada mõttevahetust 
võimaliku raamistiku üle, mille abil 
jälgida kolmandate riikide pakkujate 
juurdepääsu ELi hanketurgudele 
strateegilistes sektorites;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub komisjoni üles tegema tööd 
tõhusate ja toimivate hangete saamiseks, 
mis võimaldavad ELil võtta kiireid, 
sihipäraseid ja mõjuvaid meetmeid, ning 
tugevdama oma positsiooni vastastikkuse 
põhimõtet ja turu avamist käsitlevatel 

4. kutsub nõukogu üles kiiresti kokku 
leppima rahvusvaheliste hangete 
instrumendi osas, et pakkuda ELi 
ettevõtjatele õiguskindlust, vastastikkuse 
põhimõtet ja võrdseid võimalusi. Nõuab 
oluliste hädaolukorras vajalike toodete 
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läbirääkimistel; ülemaailmse kataloogi lisamist, et vältida 
kuritarvitamist kolmandate riikide 
pakkujate poolt rahvusvahelises 
kaubanduses ülemaailmse pandeemia 
ajal;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub komisjoni üles tegema tööd 
tõhusate ja toimivate hangete saamiseks, 
mis võimaldavad ELil võtta kiireid, 
sihipäraseid ja mõjuvaid meetmeid, ning 
tugevdama oma positsiooni vastastikkuse 
põhimõtet ja turu avamist käsitlevatel 
läbirääkimistel;

4. kutsub komisjoni üles kaaluma 
oma riigihankepoliitika rahvusvahelist 
mõõdet seoses rohelises kokkuleppes 
määratletud eesmärkidega, nagu 
ringmajanduse edendamine, avalike 
hüvede tarneahelate vastupanuvõime 
suurendamine ja kohaliku tootmise 
soodustamine eeskirja „osta Euroopa 
kaupa“ kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Dita Charanzová

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub komisjoni üles tegema tööd 
tõhusate ja toimivate hangete saamiseks, 
mis võimaldavad ELil võtta kiireid, 
sihipäraseid ja mõjuvaid meetmeid, ning 
tugevdama oma positsiooni vastastikkuse 
põhimõtet ja turu avamist käsitlevatel 
läbirääkimistel;

4. kutsub komisjoni üles tegema tööd 
tõhusate ja toimivate hangete saamiseks, 
mis tugevdavad turu avamist käsitlevaid 
läbirääkimisi; palub komisjonil läbi 
vaadata ettepanekud, näiteks 
rahvusvaheliste hangete instrumendi 
kohta, kus kompromissi pole mitme aasta 
jooksul saavutatud;



PE652.539v01-00 34/48 AM\1206314ET.docx

ET

Or. en

Muudatusettepanek 57
Tiziana Beghin

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub komisjoni üles tegema tööd 
tõhusate ja toimivate hangete saamiseks, 
mis võimaldavad ELil võtta kiireid, 
sihipäraseid ja mõjuvaid meetmeid, ning 
tugevdama oma positsiooni vastastikkuse 
põhimõtet ja turu avamist käsitlevatel 
läbirääkimistel;

4. kutsub nõukogu üles jätkama 
kõnelusi ja leidma kiire kokkulepe 
rahvusvaheliste hangete instrumendi 
suhtes, mis on põhivahend, et tagada 
vastastikkuse põhimõte, turu avamine, 
võrdsed võimalused ELi ettevõtjatele ja 
nende juurdepääs maailmaturule;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub komisjoni üles tegema tööd 
tõhusate ja toimivate hangete saamiseks, 
mis võimaldavad ELil võtta kiireid, 
sihipäraseid ja mõjuvaid meetmeid, ning 
tugevdama oma positsiooni vastastikkuse 
põhimõtet ja turu avamist käsitlevatel 
läbirääkimistel;

4. kutsub komisjoni üles tegema tööd 
tugevdatud ja toetatud hangete nimel, mis 
võimaldavad ELil võtta kiireid, 
sihipäraseid ja mõjuvaid meetmeid, ning 
tugevdama oma turu avamise 
vastastikkuse põhimõtet käsitlevaid 
reegleid;

Or. fr

Muudatusettepanek 59
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Arvamuse projekt
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Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. kutsub komisjoni üles viima lõpule 
oma valge raamat välistoetuste 
rahastamisvahendi kohta, mis on 
Euroopa kaubanduse kaitsevahend ja 
milles käsitletakse väliskaubanduse 
toetuste moonutavat mõju siseturul, ja 
seda jagama; tuletab meelde, et see peaks 
olema kooskõlas ELi sihipäraste 
konkurentsieeskirjade võimaliku 
moderniseerimise või ajakohastamisega, 
et tagada ELi ettevõtjatele võrdsed 
võimalused;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. nõuab tungivalt, et võetaks vastu 
Euroopa toodete eelistamist käsitlev 
õigusakt „Buy European Act“;

Or. fr

Muudatusettepanek 61
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4b. nõuab Euroopa avalike hangete 
sulgemist kolmandate riikide pakkujatele, 
kui ei ole tagatud vastastikkuse põhimõte;
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Or. fr

Muudatusettepanek 62
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab kaitsemeetmete tugevdamist, 
et muuta need tõhusamaks ja paremini 
kohandatuks, et kaitsta Euroopa tööstust ja 
võidelda tulemuslikult turumoonutuste 
vastu;

5. nõuab kaitsemeetmete tugevdamist, 
et muuta need tõhusamaks ja neid paremini 
kohandada, et kaitsta Euroopa tööstust ja 
võidelda tulemuslikult turumoonutuste 
vastu, mille põhjuseks on põhjendamatu 
kolmandate riikide riigiabi eesmärgiga 
vähendada tootmise tegurikulusid, mis ei 
ole kooskõlas Pariisi kokkuleppe ja 
kestliku arengu eesmärkidega ega 
COVID-kriisi mõju leevendamise 
jõupingutustega;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab kaitsemeetmete tugevdamist, 
et muuta need tõhusamaks ja paremini 
kohandatuks, et kaitsta Euroopa tööstust ja 
võidelda tulemuslikult turumoonutuste 
vastu;

5. nõuab kaitsemeetmete tugevdamist, 
et muuta need tõhusamaks ja neid paremini 
kohandada, et kaitsta Euroopa tööstust ja 
võidelda tulemuslikult turumoonutuste 
vastu; kutsub üles rakendama 
tulemusrikast süsinikdioksiidi piirimaksu, 
et võidelda keskkonnaalase dumpingu ja 
kliimamuutuste vastu;

Or. fr
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Muudatusettepanek 64
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab kaitsemeetmete tugevdamist, 
et muuta need tõhusamaks ja paremini 
kohandatuks, et kaitsta Euroopa tööstust 
ja võidelda tulemuslikult turumoonutuste 
vastu;

5. nõuab jõustamismääruse kiiret 
vastuvõtmist, mis kaitseb 
rahvusvahelistest lepingutest tulenevaid 
ELi õigusi kolmandate riikide 
ebaseaduslike meetmete eest, sealhulgas 
vastumeetmete abil, tingimusel et uut 
määrust laiendatakse 
intellektuaalomandile ja teenustele;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Geert Bourgeois

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab kaitsemeetmete tugevdamist, 
et muuta need tõhusamaks ja paremini 
kohandatuks, et kaitsta Euroopa tööstust ja 
võidelda tulemuslikult turumoonutuste 
vastu;

5. hoiatab õigustamatute 
protektsionistlike meetmete eest, mis 
toovad kaasa häireid 
maailmamajanduses; nõuab Euroopa 
kaitsemeetmete mõjusat kasutuselevõttu, 
et kaitsta Euroopa tööstust ja võidelda 
tulemuslikult turumoonutuste vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Danuta Maria 
Hübner, Iuliu Winkler

Arvamuse projekt
Punkt 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab kaitsemeetmete tugevdamist, 
et muuta need tõhusamaks ja paremini 
kohandatuks, et kaitsta Euroopa tööstust 
ja võidelda tulemuslikult turumoonutuste 
vastu;

5. nõuab liidu rahvusvahelise 
kaubandus- ja investeerimispoliitika 
läbivaatamist ning et komisjon hindaks 
ELi kaubanduse meetmete kogumit, et 
uurida aktiivselt võimalusi turumoonutuste 
vastu võitlemiseks ja ELi kaitsmiseks 
kuritarvituste eest;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Massimiliano Salini

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab kaitsemeetmete tugevdamist, 
et muuta need tõhusamaks ja paremini 
kohandatuks, et kaitsta Euroopa tööstust ja 
võidelda tulemuslikult turumoonutuste 
vastu;

5. nõuab kaitsemeetmete tugevdamist, 
et muuta need tõhusamaks ja neid paremini 
kohandada, et kaitsta Euroopa tööstust ja 
võidelda tulemuslikult ülemaailmsete 
turumoonutuste vastu, eriti strateegiliste 
metallide puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 68
Enikő Győri

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab kaitsemeetmete tugevdamist, 
et muuta need tõhusamaks ja paremini 
kohandatuks, et kaitsta Euroopa tööstust ja 
võidelda tulemuslikult turumoonutuste 
vastu;

5. nõuab kaubanduse kaitsemeetmete 
tugevdamist, et anda ELi käsutusse 
tõhusamad ja mõjusamad meetmed, et 
kaitsta Euroopa tööstust vaenulike 
välisturu moonutuste eest;

Or. en
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Muudatusettepanek 69
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. nõuab määruse 654/2014 
(jõustamismäärus) läbivaatamist, et selle 
mõju suurendada; rõhutab, et see on 
oluline vahend liidu huvide kaitsmiseks 
rahvusvaheliste kaubanduskokkulepete 
kohaselt olukorras, kus kolmandad riigid 
võtavad vastu ebaseaduslikke meetmeid, 
mis võivad meie ettevõtjaid kahjustada;

Or. en

Muudatusettepanek 70
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. kutsub komisjoni üles muutma 
viivitamata ELi terase kaitsemeetmeid, 
võttes arvesse praegust COVID-19 
pandeemiat, et kaitsta terasesektorit 
pideva ülemaailmse liigse 
tootmisvõimsuse ja ebaausate 
kaubandustavade eest ning tagada tõhus 
konkurents;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Jérémy Decerle, Jordi Cañas



PE652.539v01-00 40/48 AM\1206314ET.docx

ET

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub komisjoni üles kaaluma 
intellektuaalomandi õiguste kiiret 
jõustamist ning kõigi osalejate kaasamist 
rikkumis- ja võltsimisvastasesse võitlusse, 
mis on intellektuaalomandit käsitleva 
tegevuskava peamised eesmärgid;

6. kutsub komisjoni üles kaaluma 
intellektuaalomandi õiguskaitse 
viivitusteta tagamist ning kõigi osalejate 
kaasamist rikkumis- ja võltsimisvastasesse 
võitlusse, mis on intellektuaalomandit 
käsitleva tegevuskava peamised eesmärgid; 
palub komisjonil edendada ja tagada 
geograafiliste tähiste kaitse nii 
rahvusvahelisel kui ka kahepoolsel 
tasandil ning jätkata arutelu 
mittepõllumajanduslike toodete 
geograafiliste tähiste üle, mis võiksid 
toetada innovatsiooni, säästvat tootmist ja 
töökohtade loomist ELis ning suurendada 
atraktiivsust ja meie kvaliteetsete toodete 
mainet kogu maailmas;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub komisjoni üles kaaluma 
intellektuaalomandi õiguste kiiret 
jõustamist ning kõigi osalejate kaasamist 
rikkumis- ja võltsimisvastasesse võitlusse, 
mis on intellektuaalomandit käsitleva 
tegevuskava peamised eesmärgid;

6. kutsub komisjoni üles leidma 
tasakaalu intellektuaalomandi õiguskaitse 
viivitusteta tagamise ja innovatsiooni 
soodustamise, meditsiinile juurdepääsu 
tagamise ja rahva tervise kaitse vahel; 
rõhutab, et intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide lepingus ette nähtud 
paindlikkust tuleks kasutada ravimite 
võimalike tarneraskuste kõrvaldamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 73
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Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub komisjoni üles kaaluma 
intellektuaalomandi õiguste kiiret 
jõustamist ning kõigi osalejate kaasamist 
rikkumis- ja võltsimisvastasesse võitlusse, 
mis on intellektuaalomandit käsitleva 
tegevuskava peamised eesmärgid;

6. nõuab tungivalt, et komisjon 
kindlustaks intellektuaalomandi 
õiguskaitse tõhusa tagamise ja tegeleks 
koostöös kõigi asjaomaste osalejatega 
võltsitud ja piraatkaupade kaubandusega 
kogu rahvusvahelise tarneahela ulatuses, 
mis on intellektuaalomandit käsitleva 
tegevuskava peamised eesmärgid;

Or. en

Muudatusettepanek 74
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a. kutsub üles võitlema COVID-19 
pandeemia tervise-, majanduslikele ja 
sotsiaalsetele mõjudele suunatud riiklike 
meetmete õiguslike vastuoludega ning 
nõuab, et viivitamata kehtestataks üldine 
moratoorium investori ja riigi vahelistele 
vahekohtutele.

Or. fr

Muudatusettepanek 75
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Danuta Maria 
Hübner

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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7. kutsub komisjoni üles tugevdama 
välismaiste otseinvesteeringute 
taustauuringuid ning kaitsma julgeoleku ja 
küberturvalisuse huvides juurdepääsu 
strateegilistele tööstusharudele, taristule, 
peamistele progressi võimaldavatele 
tehnoloogiatele ja muudele varadele.

7. kutsub komisjoni üles tugevdama 
välismaiste otseinvesteeringute 
taustauuringuid ning kaitsma julgeoleku ja 
küberturvalisuse huvides juurdepääsu 
strateegilistele tööstusharudele, taristule, 
peamistele progressi võimaldavatele 
tehnoloogiatele ja muudele varadele ning 
kaitsma konkurentsivõimet Euroopa 
ühtsel turul, et tagada Euroopa inimeste 
ja ettevõtjate ohutus; rõhutab siiski 
tasakaalu tähtsust ja sellise välismaiste 
otseinvesteeringute taustauuringu 
mehhanismi kasutamist ainult vajaduse 
korral, et vältida ELi enda muutumist 
protektsionistlikuks; rõhutab 
liikmesriikide meetmete parema 
kooskõlastamise tähtsust, keskendudes 
sidususele, tõhususele ja läbipaistvusele;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni üles tugevdama 
välismaiste otseinvesteeringute 
taustauuringuid ning kaitsma julgeoleku ja 
küberturvalisuse huvides juurdepääsu 
strateegilistele tööstusharudele, taristule, 
peamistele progressi võimaldavatele 
tehnoloogiatele ja muudele varadele.

7. kutsub liikmesriike üles 
rakendama kiiresti kõiki välismaiste 
otseinvesteeringute taustauuringuid 
käsitleva määruse sätteid, et kaitsta 
julgeoleku ja küberturvalisuse huvides 
strateegilisi tööstusharusid vaenuliku 
ülevõtmise eest, eeskätt tervishoiu ja muu 
elutähtsa taristu, peamiste progressi 
võimaldavate tehnoloogiate ja muude 
varade valdkonnas; palub komisjonil 
esitada õigusakti ettepanek, mis tugevdaks 
ELi monopolidevastaseid eeskirju, et 
ennetada ja tõkestada kolmandate riikide 
ettevõtjate vaenulikke ülevõtmisi, mida 
nende valitsused jõuliselt toetavad, võttes 
eeskätt arvesse COVID-19 kriisi ja ELi 
taastumist;
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Or. en

Muudatusettepanek 77
Tiziana Beghin

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni üles tugevdama 
välismaiste otseinvesteeringute 
taustauuringuid ning kaitsma julgeoleku ja 
küberturvalisuse huvides juurdepääsu 
strateegilistele tööstusharudele, taristule, 
peamistele progressi võimaldavatele 
tehnoloogiatele ja muudele varadele.

7. kutsub komisjoni üles tugevdama 
välismaiste otseinvesteeringute 
taustauuringuid, aidates riikidel tõhusa 
süsteemi puudumise korral rakendada 
tasakaalustatud meetmeid ning kaitsma 
julgeoleku ja küberturvalisuse huvides 
juurdepääsu strateegilistele 
tööstusharudele, tervishoiule, taristule, 
peamistele progressi võimaldavatele 
tehnoloogiatele ja muudele varadele; 
rõhutab liikmesriikide meetmete parema 
kooskõlastamise ja teabevahetuse 
tähtsust, keskendudes sidususele, 
tõhususele ja läbipaistvusele, et 
parandada ELi konkurentsivõimet;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Dita Charanzová

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni üles tugevdama 
välismaiste otseinvesteeringute 
taustauuringuid ning kaitsma julgeoleku 
ja küberturvalisuse huvides juurdepääsu 
strateegilistele tööstusharudele, taristule, 
peamistele progressi võimaldavatele 
tehnoloogiatele ja muudele varadele.

7. tervitab komisjoni 25. märtsil 2020 
avaldatud suuniseid välismaiste 
otseinvesteeringute taustauuringute 
kohta; kutsub komisjoni üles hoolikalt 
jälgima käesoleva määruse rakendamist 
ja osutama vajalikku abi, et kaitsta 
julgeoleku või avaliku korra huvides 
juurdepääsu strateegilistele 
tööstusharudele, taristule, peamistele 
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progressi võimaldavatele tehnoloogiatele ja 
muudele varadele, eriti arvestades 
praegust COVID-kriisi, kus ohud võivad 
olla seotud rahvatervisealase 
hädaolukorraga.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Geert Bourgeois

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni üles tugevdama 
välismaiste otseinvesteeringute 
taustauuringuid ning kaitsma julgeoleku ja 
küberturvalisuse huvides juurdepääsu 
strateegilistele tööstusharudele, taristule, 
peamistele progressi võimaldavatele 
tehnoloogiatele ja muudele varadele.

7. kutsub komisjoni üles tugevdama 
välismaiste otseinvesteeringute 
taustauuringuid ning kaitsma julgeoleku ja 
küberturvalisuse huvides juurdepääsu 
strateegilistele tööstusharudele, taristule, 
peamistele progressi võimaldavatele 
tehnoloogiatele ja muudele varadele; 
rõhutab komisjoni peamiselt 
koordineerivat rolli koos liikmesriikidele 
antava võimalusega, et nad saaksid 
otsustada, kas kohaldada mehhanismi või 
mitte;

Or. en

Muudatusettepanek 80
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni üles tugevdama 
välismaiste otseinvesteeringute 
taustauuringuid ning kaitsma julgeoleku 
ja küberturvalisuse huvides juurdepääsu 
strateegilistele tööstusharudele, taristule, 

7. tervitab välismaiste 
otseinvesteeringute taustauuringute 
suuniseid ja kutsub komisjoni üles neid 
tugevdama ka praeguse kriisi valguses, et 
kaitsta julgeoleku ja küberturvalisuse 



AM\1206314ET.docx 45/48 PE652.539v01-00

ET

peamistele progressi võimaldavatele 
tehnoloogiatele ja muudele varadele.

huvides juurdepääsu strateegilistele 
tööstusharudele, taristule, peamistele 
progressi võimaldavatele tehnoloogiatele ja 
muudele varadele.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni üles tugevdama 
välismaiste otseinvesteeringute 
taustauuringuid ning kaitsma julgeoleku ja 
küberturvalisuse huvides juurdepääsu 
strateegilistele tööstusharudele, taristule, 
peamistele progressi võimaldavatele 
tehnoloogiatele ja muudele varadele.

7. kutsub komisjoni üles tugevdama 
välismaiste otseinvesteeringute 
taustauuringuid ning kaitsma julgeoleku ja 
küberturvalisuse huvides juurdepääsu 
strateegilistele tööstusharudele, elutähtsale 
taristule, peamistele progressi 
võimaldavatele tehnoloogiatele ja muudele 
varadele, et vältida vaenulikku ülevõtmist 
kolmandate riikide ettevõtjate poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Arvamuse projekt
Punkt 7 – alapunkt 1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1) palub komisjonil jätkata e-
kaubanduse üle peetavaid läbirääkimisi, 
sest see on üks vähestest sektoritest, mis 
vaatamata pandeemiale jõudsalt areneb, 
et jõuda kokkuleppele ministrite 
konverentsil (MC12); tuletab meelde, et 
piiriülesed andmevood on digimajanduse 
jaoks üliolulised; kutsub komisjoni üles 
lisama tõhusaid kaitsemeetmeid andmete 
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edastamise küsimuses; tuletab meelde, et 
EL kannatab endiselt siseriiklike eraelu 
puutumatust käsitlevate määruste ja 
tarbijakaitsealaste määruste 
koostalitlusvõime puudumise pärast;

Or. en

Muudatusettepanek 83
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Arvamuse projekt
Punkt 7 – alapunkt 2 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2) kutsub komisjoni üles jätkama 
tööd ulatusliku ja siduva tarneahelat 
käsitleva õigusakti väljatöötamiseks; 
väljendab vajadust ettevõtjate 
kohustusliku hoolsuskohustuse järele, mis 
tagab väärtuse loomise protsessi suurema 
jätkusuutlikkuse ja kriisikindluse, et luua 
vastupidavamaid väärtusahelaid;

Or. en

Muudatusettepanek 84
Tiziana Beghin

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7a. kutsub komisjoni üles vaatama 
läbi praegust strateegiat, võttes arvesse 
vajadust pikaajalise lähenemisviisi järele, 
kus digiteerimine, teenused, tootmine, 
keskkonnaalased ja töötajate õigused on 
omavahel seotud ja toimivad eesmärgiga 
suurendada ELi ettevõtjate 
konkurentsivõimet rahvusvahelistel 
turgudel; tuletab meelde, et ülemaailmsete 
tarneahelate strateegia ettepanekut tuleks 
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pidada ELi tööstusstrateegiat toetavaks;

Or. en

Muudatusettepanek 85
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7a. nõuab kõigi uute 
vabakaubanduslepinguid käsitlevate 
läbirääkimiste viivitamatut külmutamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 86
Tiziana Beghin

Arvamuse projekt
Punkt 7 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7b. tuletab meelde digiteerimise 
tähtsust otsustava vahendina ELi tööstuse 
ja selle positsiooni tugevdamiseks 
rahvusvahelisel turul; palub sellega 
seoses komisjonil jätkata e-kaubanduse 
üle peetavaid läbirääkimisi vaatamata 
praegustele pandeemiaga seotud 
raskustele;

Or. en

Muudatusettepanek 87
Tiziana Beghin

Arvamuse projekt
Punkt 7 c (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7c. kutsub komisjoni üles kaaluma 
põhimõtte „osta Euroopa päritolu kaupa” 
võimalikku kasutuselevõttu, et toetada 
Euroopa tootjaid, eelkõige VKEsid, kes 
seisavad silmitsi kasvava konkurentsiga, 
mida põhjustavad eelkõige tärkava 
turumajandusega riigid; rõhutab, et 
põhimõte „osta Euroopa päritolu kaupa” 
on vajalik tugeva rahvusvaheliste hangete 
instrumendi puudumise korral; tuletab 
sellega seoses meelde, et ELi 
tööstusstrateegia on alati liigselt 
keskendunud teenustele, mitte 
tootmissektoritele, kus tegutseb endiselt 
enamik ELi VKEdest;

Or. en


