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Muudatusettepanek 16
Reinhard Bütikofer

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 4 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma 28. novembri 
2019. aasta resolutsiooni WTO 
apellatsioonikogu kriisi kohta (2019/2918, 
RSP),

Or. en

Muudatusettepanek 17
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 5 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Kohtu 
arvamust 2/15,

Or. en

Muudatusettepanek 18
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Kohtu 
arvamust 2/15,

Or. en
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Muudatusettepanek 19
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) Euroopa Kohtu arvamus 2/151а 
pakkus ulatuslike kaubanduslepingutega 
hõlmatud pädevuste küsimuses selgust. 
Arvamuses täpsustatakse muu hulgas, et 
kaubanduse ja kestliku arengu 
peatükkides hõlmatud tingimused 
kuuluvad liidu ainupädevusse ning et 
kestliku arengu eesmärk on ühise 
kaubanduspoliitika lahutamatu osa.

__________________
1а ECLI:EU:C:2017:376.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) Vaidluste lahendamise sätetel, 
sealhulgas piirkondlikes ja kahepoolsetes 
kaubanduslepingutes, võib puududa 
vaidluste tõhusaks lahendamiseks vajalik 
spetsiifilisus, mis tekitab vajaduse 
tugineda käesolevale määrusele.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Reinhard Bütikofer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Liit nõuab WTO hallatava ja WTO 
lepingu artikli 23 kohaselt jõustatava 
rahvusvahelise kaubandusõiguse 
ülimuslikkust ning teeb koostööd kõigis 
WTO vaidluste lahendamise mehhanismi 
reformimise püüdlustes, et tagada WTO 
apellatsioonikogu nõuetekohane 
toimimine.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Reinhard Bütikofer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4b) Hiljemalt ... [hiljemalt üks aasta 
pärast käesoleva määruse jõustumist] 
peaks komisjon andma Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aru 
rahvusvaheliste kaubandusvaidluste 
lahendamise tavade käimasolevast 
arengust ja oma tegevusest WTO 
apellatsioonikogu reformimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Samamoodi võib sarnane olukord (5) Samamoodi võib sarnane olukord 
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tekkida muude rahvusvaheliste 
kaubanduslepingute, eelkõige piirkondlike 
või kahepoolsete lepingute puhul, kui 
kolmas riik ei tee vaidluste lahendamise 
toimimiseks vajalikku koostööd, näiteks ei 
nimeta vahekohtunikku, ja kui ei ole ette 
nähtud mehhanismi vaidluste lahendamise 
tagamiseks sellises olukorras.

tekkida muude rahvusvaheliste 
kaubanduslepingute, eelkõige piirkondlike 
või kahepoolsete lepingute puhul, kui 
kolmas riik ei tee vaidluste lahendamise 
toimimiseks vajalikku koostööd, näiteks ei 
nimeta vahekohtunikku või ei tee koostööd 
eksperdikomisjoni loomisel seoses töö ja 
kestlikkusega seotud kohustusi 
puudutavate vaidluste lahendamisega, ja 
kui ei ole ette nähtud mehhanismi vaidluste 
lahendamise tagamiseks sellises olukorras.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Liit peab oma kaubanduslepingute 
kaubanduse ja kestliku arengu peatükkide 
ja assotsieerimislepingute sisu ja 
kohustusi siduvaks.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5b) Liit on endiselt pühendunud 
rahvusvaheliste vaidluste lahendamise 
mitmepoolsele käsitlusviisile, eeskirjadel 
põhinevale kaubandusele ja 
rahvusvahelisele koostööle, et saavutada 
ÜRO kestliku arengu eesmärgid.

Or. en
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Muudatusettepanek 26
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Seán Kelly, Daniel Caspary, 
Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kui vaidluste lahendamine on 
blokeeritud, ei ole liidul võimalik 
rahvusvahelisi kaubanduslepinguid 
jõustada. Seepärast on asjakohane 
laiendada määruse (EL) nr 654/2014 
kohaldamisala sellistele olukordadele.

(6) Kui vaidluste lahendamine on 
blokeeritud ja lõplikku kohtuotsust ei ole 
tehtud, ei ole liidul võimalik 
rahvusvahelisi kaubanduslepinguid 
jõustada. Seepärast on asjakohane 
laiendada määruse (EL) nr 654/2014 
kohaldamisala sellistele olukordadele.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Seán Kelly, Daniel Caspary, 
Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks peaks liidul olema võimalik 
kiiresti peatada rahvusvahelistest 
kaubanduslepingutest, sealhulgas 
piirkondlikest või kahepoolsetest 
lepingutest tulenevad kohustused, kui 
siduvat vaidluste lahendamise mehhanismi 
ei ole võimalik tõhusalt kasutada, sest 
kolmas riik on muutnud selle liidu jaoks 
võimatuks.

(7) Selleks peaks liidul olema võimalik 
kiiresti peatada rahvusvahelistest 
kaubanduslepingutest, sealhulgas 
piirkondlikest või kahepoolsetest 
lepingutest tulenevad kohustused, kui 
siduvat vaidluste lahendamise mehhanismi 
ei ole võimalik tõhusalt kasutada, sest 
kolmas riik on muutnud selle liidu jaoks 
võimatuks, tingimusel et liit on 
vaidlustanud asjakohaselt need meetmed 
asjakohases vaidluste lahendamise 
organis.

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks peaks liidul olema võimalik 
kiiresti peatada rahvusvahelistest 
kaubanduslepingutest, sealhulgas 
piirkondlikest või kahepoolsetest 
lepingutest tulenevad kohustused, kui 
siduvat vaidluste lahendamise mehhanismi 
ei ole võimalik tõhusalt kasutada, sest 
kolmas riik on muutnud selle liidu jaoks 
võimatuks.

(7) Selleks peaks liidul olema võimalik 
kiiresti peatada rahvusvahelistest 
kaubanduslepingutest, sealhulgas 
piirkondlikest või kahepoolsetest 
lepingutest tulenevad kohustused, kui 
siduvat vaidluste lahendamise mehhanismi, 
sealhulgas lepingu kaubanduse ja 
kestliku arengu peatükist tulenevate 
kohustuste osas, ei ole võimalik tõhusalt 
kasutada, sest kolmas riik on muutnud selle 
liidu jaoks võimatuks.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks peaks liidul olema võimalik 
kiiresti peatada rahvusvahelistest 
kaubanduslepingutest, sealhulgas 
piirkondlikest või kahepoolsetest 
lepingutest tulenevad kohustused, kui 
siduvat vaidluste lahendamise mehhanismi 
ei ole võimalik tõhusalt kasutada, sest 
kolmas riik on muutnud selle liidu jaoks 
võimatuks.

(7) Selleks peaks liidul olema võimalik 
kiiresti peatada rahvusvahelistest 
kaubanduslepingutest, sealhulgas 
piirkondlikest või kahepoolsetest 
lepingutest tulenevad kohustused, mis on 
seotud kaupade ja teenustega või 
kuuluvad intellektuaalomandi õiguse 
valdkonda, kui siduvat vaidluste 
lahendamise mehhanismi ei ole võimalik 
tõhusalt kasutada, sest kolmas riik on 
muutnud selle liidu jaoks võimatuks.

Or. en
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Muudatusettepanek 30
Emmanuel Maurel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) Kliimamuutuste ja sotsiaalse 
dumpingu tõttu peaksid kaubandust ja 
kestlikku arengut ning töötajate õiguste 
kaitset käsitlevad peatükid saama 
rahvusvahelistes kaubanduslepingutes 
keskse ja siduva koha. Kaubandust, 
kestlikku arengut ja töötajate õiguste 
kaitset käsitlevad peatükid peaksid 
kuuluma nende kaubanduspoliitiliste 
meetmete kohaldamisalasse, mida liit võib 
võtta juhul, kui kolmas riik neid õigusi 
ilmselgelt rikub. Sellega tugevdaks liit 
määruse hoiatavat mõju ja tagaks 
viivitamatu reageerimise tema huvide ja 
väärtuste kaitseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) Teenused ja intellektuaalomandi 
õigused moodustavad suure ja kasvava 
osa ülemaailmsest kaubandusest ning on 
hõlmatud rahvusvaheliste 
kaubanduslepingutega, sealhulgas ELi 
piirkondlike või kahepoolsete lepingutega. 
Seepärast on asjakohane lisada teenused 
ja intellektuaalomandi õigused selliste 
kaubanduspoliitiliste meetmete 
kohaldamisalasse, mida liit saab võtta 
ning mis praegu piirduvad kaupade ja 
riigihangetega. Seepärast tuleks pärast 
põhjalikku analüüsi sellise poliitika 
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kohaldamisala laiendada, võttes eriti 
arvesse võimalike täiendavate 
kaubanduspoliitika meetmete ja 
liikmesriikide asjakohase õiguse 
vastastikust mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Daniel Caspary, Danuta Maria 
Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) Võttes arvesse kasvavat pinget 
rahvusvahelises kaubanduses ja WTOs 
valitsevat kriisi, peaks liit suutma 
reageerida kiiresti, kui tema suhtes 
võetakse põhjendamatu või diskrimineeriv 
meede. Liidul peaks olema võimalik 
kehtestada ajutisi meetmeid juhul, kui 
kolmas riik rikub selgelt 
kaubanduskohustusi, mis põhjustab või 
ähvardab põhjustada liidu ärihuvidele 
tõsist kahju või seab ohtu liidu 
strateegilise autonoomia.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Reinhard Bütikofer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) Viimase abinõuna peaks liit olema 
võimeline võtma ka proportsionaalseid 
ajutisi tasakaalustusmeetmeid juhul, kui 
kolmas riik võtab meetmeid, mis on 
ilmselgelt vastuolus tema kohustustega 
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liidu ees või kahjustavad liidu ärihuve, 
tingimusel et liit on vaidlustanud need 
meetmed menetluslikult korrektsel viisil ja 
on saanud asjaomase vaidluste 
lahendamise mehhanismi esimese astme 
poolt heakskiitva arvamuse.

Or. en

Selgitus

Sellega püütakse tugevdada määruse hoiatavat mõju, tagades ELi kiire reageerimise pärast 
ametliku vaidluste lahendamise protsessi algatamist ja asjakohase vaidluste lahendamise 
mehhanismi esimese astme poolt heakskiitva arvamuse saamist.

Muudatusettepanek 34
Reinhard Bütikofer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7b) Tasakaalustusmeetmete 
kohaldamise võimaluse sätte kohaldamine 
kolmandate riikide suhtes, kes võtavad 
vastu meetmeid, mis on ilmselgelt 
vastuolus nende kohustustega Euroopa 
Liidu ees ja kahjustavad liidu ärihuve, 
ning olles saanud asjakohase vaidluste 
lahendamise mehhanismi esimese astme 
poolt heakskiitva arvamuse, tuleks 
peatada 18 kuuks.

Or. en

Selgitus

Peatamine 18 kuuks langeb kokku määruse läbivaatamisega ja see ergutab 
kaubanduspartnereid tegelema tõsiselt WTO vaidluste lahendamise organi toimimise 
taastamisega.

Muudatusettepanek 35
Reinhard Bütikofer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8a) On soovitav hinnata jätkuvalt, kas 
areng teenustekaubanduse ja 
kaubandusega seotud intellektuaalomandi 
õiguste valdkonnas toetab määruse (EL) 
nr 654/2014 kohaste meetmete võimaliku 
kohaldamisala laiendamist. Komisjonil 
oleks asjakohane hinnata kõiki neid 
aspekte läbivaatamise raames lühikese aja 
jooksul, 18 kuu jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist ja hiljemalt kahe 
aasta jooksul. Läbivaatamisele võivad 
vajaduse korral järgneda asjakohased 
seadusandlikud ettepanekud.

Or. en

Selgitus

Eeldusel, et selle läbivaatamise käigus ei laiendata määruse kohaldamisala, tuleb järgmise 
läbivaatamise kuupäev ette näha aja jooksul, mis võimaldab ELil reageerida kiiresti 
rahvusvahelise kaubanduspoliitika arengusuundumustele, eriti seoses kaubanduspartnerite 
teenuseid ja intellektuaalomandit puudutavate kohustustega.

Muudatusettepanek 36
Emmanouil Fragkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Määruse (EL) nr 654/2014 
läbivaatamisklauslit tuleks pikendada veel 
viieks aastaks ja see peaks hõlmama 
kavandatud muudatuse kohaldamise 
läbivaatamist.

(9) Määruse (EL) nr 654/2014 
läbivaatamisklauslit tuleks pikendada veel 
viieks aastaks ja see peaks hõlmama 
kavandatud muudatuse kohaldamise 
läbivaatamist. Kui tulevase läbivaatamise 
käigus osutatakse täiendavate 
kaubanduspoliitika meetmete lisamise 
soovitavusele määruse (EL) nr 654/2014 
kohaldamisalasse, tuleks selliste meetmete 
lisamise seadusandliku ettepanekuga 
kaasnema täielik mõjuhinnang.
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Or. en

Muudatusettepanek 37
Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Määruse (EL) nr 654/2014 
läbivaatamisklauslit tuleks pikendada veel 
viieks aastaks ja see peaks hõlmama 
kavandatud muudatuse kohaldamise 
läbivaatamist.

(9) Määruse (EL) nr 654/2014 
läbivaatamisklausel peaks hõlmama 
kavandatud muudatuse kohaldamise 
läbivaatamist.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Reinhard Bütikofer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Määruse (EL) nr 654/2014 
läbivaatamisklauslit tuleks pikendada veel 
viieks aastaks ja see peaks hõlmama 
kavandatud muudatuse kohaldamise 
läbivaatamist.

(9) Määruse (EL) nr 654/2014 
läbivaatamisklauslit tuleks pikendada 
kaheks aastaks ja see peaks hõlmama 
kavandatud muudatuse kohaldamise 
läbivaatamist.

Or. en

Selgitus

Eeldusel, et selle läbivaatamise käigus ei laiendata määruse kohaldamisala, tuleb järgmise 
läbivaatamise kuupäev ette näha aja jooksul, mis võimaldab ELil reageerida kiiresti 
rahvusvahelise kaubanduspoliitika arengusuundumustele, eriti seoses kaubanduspartnerite 
teenuseid ja intellektuaalomandit puudutavate kohustustega.

Muudatusettepanek 39
Helmut Scholz
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Määruse (EL) nr 654/2014 
läbivaatamisklauslit tuleks pikendada veel 
viieks aastaks ja see peaks hõlmama 
kavandatud muudatuse kohaldamise 
läbivaatamist.

(9) Määruse (EL) nr 654/2014 
läbivaatamisklauslit tuleks pikendada kuni 
aastani 2023 ja see peaks hõlmama 
kavandatud muudatuse kohaldamise 
läbivaatamist.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt a

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-1) Artikli 1 esimese lõigu punkt a 
asendatakse järgmisega:

a) reageerida olukorras, kus kolmas riik on 
rahvusvahelisi kaubanduseeskirju rikkudes 
kahjustanud liidu huve, ja saavutada 
seejuures rahuldav lahendus, mis taastab 
liidu ettevõtjate saadava kasu;

a) reageerida olukorras, kus kolmas 
riik on rahvusvahelisi kaubanduseeskirju 
rikkudes kahjustanud liidu huve, ja 
saavutada seejuures piisav lahendus, mis 
taastab liidu ettevõtjate saadava kasu;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 a (uus)
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt b
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-1a) Artikli 1 esimese lõigu punkt b 
asendatakse järgmisega:

b) tasakaalustada kontsessioone või muid 
kohustusi liidu ja kolmandate riikide 
vahelistes kaubandussuhetes olukorras, kus 
liidust pärit toodete suhtes kehtivaid 
nõudeid on muudetud nii, et see kahjustab 
liidu huve.

b) tasakaalustada kontsessioone või 
muid kohustusi liidu ja kolmandate riikide 
vahelistes kaubandussuhetes olukorras, kus 
liidust pärit toodete ja teenuste suhtes 
kehtivaid nõudeid on muudetud nii, et see 
kahjustab liidu huve.

Or. en

Selgitus

On kohustuslik laiendada kohaldamisala võimalikele muudatustele, sealhulgas teenustele.

Muudatusettepanek 42
Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 b (uus)
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-1b) Artikli 2 esimese lõigu punkt b 
asendatakse järgmisega:

b) „kontsessioonid või muud kohustused” – 
soodustariifid või mistahes muud hüvitised, 
mida liit on kohustunud rahvusvahelise 
kaubanduskokkuleppe alusel kohaldama 
kaubavahetuses kolmanda riigiga, kes 
osaleb selles kokkuleppes;

b) „kontsessioonid või muud 
kohustused” – soodustariifid, kohustused 
intellektuaalomandi õiguste või teenuste 
valdkonnas või mistahes muud hüvitised, 
mida liit on kohustunud mistahes 
rahvusvahelise kaubanduskokkuleppe 
alusel kohaldama kaubavahetuses 
kolmanda riigiga, kes osaleb selles 
kokkuleppes;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Tiziana Beghin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) pärast sellise WTO vaekogu 
aruande jagamist, milles toetatakse 
täielikult või osaliselt Euroopa Liidu 
esitatud nõudeid, kui WTO vaidluste 
lahendamise käsitusleppe artikli 17 kohast 
apellatsioonimenetlust ei ole võimalik 
lõpule viia ja kui kolmas riik ei ole 
nõustunud WTO vaidluste lahendamise 
käsitusleppe artikli 25 kohase 
vahekohtumenetlusega;“

aa) kui WTO vaidluste lahendamise 
käsitusleppe artikli 17 kohast 
apellatsioonimenetlust ei ole võimalik 
lõpule viia ja kui kolmas riik ei ole 
nõustunud WTO vaidluste lahendamise 
käsitusleppe artikli 25 kohase 
vahekohtumenetlusega;“

Or. en

Muudatusettepanek 44
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa)  lisatakse punkt ab:
ab) kui kolmas riik võtab 
kaubanduspoliitika meetmeid, mis 
muudavad liidu ärihuvid olematuks või 
vähendavad neid ning kujutavad endast 
rahvusvaheliste õigusnormide selget 
rikkumist ja mille liit on WTOs 
vaidlustanud;

Or. en
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Muudatusettepanek 45
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt bb

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

bb) kaubandusvaidluste puhul, mis on 
seotud muude rahvusvaheliste 
kaubanduslepingutega, sealhulgas 
piirkondlike või kahepoolsete lepingutega, 
kui kohtumõistmine ei ole võimalik, sest 
kolmas riik ei astu vaidluste lahendamise 
menetluse toimimiseks vajalikke samme;“

bb) kaubandusvaidluste puhul, mis on 
seotud muude rahvusvaheliste 
kaubanduslepingutega, sealhulgas 
piirkondlike või kahepoolsete lepingutega, 
kui kohtumõistmine ei ole võimalik, sest 
kolmas riik ei astu vaidluste lahendamise 
menetluse toimimiseks vajalikke samme, 
sealhulgas liidu kaubanduslepingute 
kaubanduse ja kestliku arengu peatükist 
ja assotsieerimislepingutest tulenevate 
kohustuste osas;“

Or. en

Selgitus

Liit peab iga kaubanduse ja kestliku arengut peatüki sisu ja kohustusi siduvaks ning on 
seepärast võimeline reageerima, kui partner ei täida oma osa kokkulepitud menetluses 
asjaomase vaidluse lahendamiseks.

Muudatusettepanek 46
Reinhard Bütikofer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) lisatakse punkt bc: 
bc) olenemata punktidest a, aa, b ja 
bb, kui kolmas riik võtab või säilitab 
meetmeid, mis on ilmselgelt vastuolus 
tema kohustustega Euroopa Liidu ees või 
mis kahjustavad liidu ärihuve, tingimusel 
et liit on vaidlustanud need meetmed 
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menetluslikult korrektsel viisil ja olles 
saanud asjaomase vaidluste lahendamise 
mehhanismi esimese astme poolt 
heakskiitva arvamuse. 

Or. en

Muudatusettepanek 47
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) lisatakse punkt bc: 
bc) kaubandusvaidluste puhul, mis on 
seotud muude rahvusvaheliste 
kaubanduslepingutega, sealhulgas 
piirkondlike või kahepoolsete lepingutega, 
kui kohtumõistmine ei ole võimalik, 
sealhulgas sätete spetsiifilisuse 
puudumise tõttu, mis toob kaasa 
mittetoimiva vaidluste lahendamise 
menetluse.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

ba) punkt d asendatakse järgmisega:
d) juhtudel, kui WTO liige muudab 
kontsessioone GATT 1994 artikli XXVIII 

d) juhtudel, kui WTO liige muudab 
kontsessioone või kohustusi GATT 1994 
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kohaselt ning kompensatsioonimehhanisme 
ei ole kokku lepitud.

artikli XXVIII ning teenustekaubanduse 
üldlepingu (GATS) artikli XXI kohaselt 
ning kompensatsioonimehhanisme ei ole 
kokku lepitud.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Seán Kelly, Daniel Caspary, 
Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) lisatakse punkt da:
da) kui kolmas riik võtab 
ebamõistlikke või diskrimineerivaid 
meetmeid, kui rikutakse selgelt oma 
kaubanduskohustusi liidu ees, mis võib 
põhjustada või ähvardab tekitada tõsist 
kahju liidu ärihuvidele või seada ohtu 
strateegilise autonoomia, tingimusel et liit 
on need meetmed asjaomase vaidluste 
lahendamise organi ees asjakohaselt 
vaidlustanud.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b b (uus)
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

bb) lisatakse punkt da:
da) kui kolmas riik võtab 
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kaubandusmeetmeid, mis kujutavad 
endast rahvusvaheliste õigusnormide 
selget rikkumist ja põhjustavad kahju 
liidu ärihuvidele;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b c (uus)
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

bc) lisatakse punkt db:
db) juhul kui kolmas riik võtab vastu 
poliitilised meetmed, mille kohaselt jäävad 
ilmselgelt täitmata nende 
kaubanduslepingute, millega ta on 
ühinenud, kaubanduse ja kestliku arengu 
peatükist tulenevad kohustused;

Or. en

Selgitus

Kui kaubanduse ja kestliku arengu peatükkidest tulenevaid kohustusi ei täideta, peaksime 
tagama tasakaalustavad meetmed.

Muudatusettepanek 52
Paolo De Castro, Bernd Lange, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Costas 
Mavrides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt bb

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

bb) kui võetakse meetmeid 
kaubavahetuse piiramiseks kolmanda 

bb) kui võetakse meetmeid 
kaubavahetuse piiramiseks kolmanda 
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riigiga artikli 3 punkti aa või artikli 3 
punkti bb kohastes olukordades, peavad 
sellised meetmed olema vastavuses liidu 
ärihuvide olematuks muutmise või 
vähendamisega, mille on asjaomase 
kolmanda riigi meetmed põhjustanud;“

riigiga artikli 3 punkti aa või artikli 3 
punkti bb kohastes olukordades, peavad 
sellised meetmed olema vastavuses liidu 
ärihuvide olematuks muutmise või 
vähendamisega, mille on asjaomase 
kolmanda riigi meetmed põhjustanud, ja 
nii palju kui võimalik, pakkuma 
leevendust liidu mõjutatud sektoritele;“

Or. en

Muudatusettepanek 53
Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt bb

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

bb) kui võetakse meetmeid 
kaubavahetuse piiramiseks kolmanda 
riigiga artikli 3 punkti aa või artikli 3 
punkti bb kohastes olukordades, peavad 
sellised meetmed olema vastavuses liidu 
ärihuvide olematuks muutmise või 
vähendamisega, mille on asjaomase 
kolmanda riigi meetmed põhjustanud;“

bb) kui võetakse meetmeid 
kaubavahetuse piiramiseks kolmanda 
riigiga artikli 3 punkti aa või artikli 3 
punkti bb või artikli 3 punkti e või f 
kohastes olukordades, peavad sellised 
meetmed olema vastavuses liidu ärihuvide 
olematuks muutmise või vähendamisega, 
mille on asjaomase kolmanda riigi 
meetmed põhjustanud;“

Or. en

Muudatusettepanek 54
Reinhard Bütikofer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt bb

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

bb) kui võetakse meetmeid 
kaubavahetuse piiramiseks kolmanda 

bb) kui võetakse meetmeid 
kaubavahetuse piiramiseks kolmanda 
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riigiga artikli 3 punkti aa või artikli 3 
punkti bb kohastes olukordades, peavad 
sellised meetmed olema vastavuses liidu 
ärihuvide olematuks muutmise või 
vähendamisega, mille on asjaomase 
kolmanda riigi meetmed põhjustanud;“

riigiga artikli 3 punkti aa, artikli 3 punkti 
bb või artikli 3 punkti e kohastes 
olukordades, peavad sellised meetmed 
olema vastavuses liidu ärihuvide olematuks 
muutmise või vähendamisega, mille on 
asjaomase kolmanda riigi meetmed 
põhjustanud;“

Or. en

Muudatusettepanek 55
Anna-Michelle Asimakopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt bb

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

bb) kui võetakse meetmeid 
kaubavahetuse piiramiseks kolmanda 
riigiga artikli 3 punkti aa või artikli 3 
punkti bb kohastes olukordades, peavad 
sellised meetmed olema vastavuses liidu 
ärihuvide olematuks muutmise või 
vähendamisega, mille on asjaomase 
kolmanda riigi meetmed põhjustanud;“

bb) kui võetakse meetmeid 
kaubavahetuse piiramiseks kolmanda 
riigiga artikli 3 punkti aa, artikli 3 punkti 
bb või artikli 3 punkti e kohastes 
olukordades, peavad sellised meetmed 
olema vastavuses liidu ärihuvide olematuks 
muutmise või vähendamisega, mille on 
asjaomase kolmanda riigi meetmed 
põhjustanud;“

Or. en

Muudatusettepanek 56
Paolo De Castro, Bernd Lange, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Costas 
Mavrides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 4a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a) Lisatakse järgmine artikkel:
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Artikkel 4a
Euroopa Parlamendi või liikmesriikide 
taotlus
1. Euroopa Parlament või 
liikmesriigid võivad paluda komisjonil 
võtta vastu artiklis 4 nimetatud 
rakendusaktid või võtta vajalikke 
meetmeid nende vastuvõtmiseks.

2. Kui Euroopa Parlament või mõni 
liikmesriik otsustab kasutada lõikes 1 
osutatud võimalust, esitab ta komisjonile 
tõendid artiklis 3 nimetatud juhtumite 
kohta, mis muudavad liidu ärihuvid 
olematuks või vähendavad neid.
3. Pärast taotluse kättesaamist teatab 
komisjon viivitamata Euroopa 
Parlamendile ja liikmesriikidele, kuidas ta 
kavatseb seda taotlust käsitleda.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a) Artikli 5 lõikesse 1 lisatakse 
järgmine punkt:
ba) kulukohustuste või muude 
kohustuste peatamine 
intellektuaalomandi õiguste ja teenuste 
valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Tiziana Beghin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2b) Artikli 7 lõike 2 punkt c 
asendatakse järgmisega:

c) kui WTO liige muudab kontsessioone, 
milles on kokku lepitud GATT 1994 artikli 
XXVIII raames, siis kui asjaomane kolmas 
riik nõustub pakkuma liidule piisavat ja 
proportsionaalset kompensatsiooni pärast 
seda, kui artikli 4 lõike 1 kohane 
rakendusakt on vastu võetud.

c) kui WTO liige muudab 
kontsessioone või kohustusi, milles on 
kokku lepitud GATT 1994 artikli XXVIII 
või teenustekaubanduse üldlepingu artikli 
XXI raames, siis kui asjaomane kolmas riik 
nõustub pakkuma liidule piisavat ja 
proportsionaalset kompensatsiooni pärast 
seda, kui artikli 4 lõike 1 kohane 
rakendusakt on vastu võetud.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Reinhard Bütikofer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Hiljemalt 1. märtsiks 2025 vaatab 
komisjon läbi käesoleva määruse 
kohaldamisala, võttes eelkõige arvesse 
kohaldamisala muudatusi, mis jõustuvad 
[käesoleva muutmismääruse jõustumise 
kuupäev], kaubanduspoliitilised meetmed, 
mis võidakse vastu võtta, ja määruse 
rakendamise, ning esitab oma järeldused 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.“

„Alates [18 kuud pärast käesoleva 
muutmismääruse jõustumise kuupäeva] 
kuni ... [kaks aastat pärast käesoleva 
muutmismääruse jõustumise kuupäeva] 
vaatab komisjon läbi käesoleva määruse 
kohaldamisala, võttes eelkõige arvesse 
kohaldamisala muudatusi, mis jõustuvad 
[käesoleva muutmismääruse jõustumise 
kuupäev], sealhulgas võimaluse laiendada 
kohaldamisala seoses ELi 
kaubanduspartnerite teenuste ja 
intellektuaalomandiga seotud kohustuste 
jõustumisega, kaubanduspoliitilised 
meetmed, mis võidakse vastu võtta, ja 
määruse rakendamise, ning esitab oma 
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järeldused Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.“

Or. en

Selgitus

Eeldusel, et selle läbivaatamise käigus ei laiendata määruse kohaldamisala, tuleb järgmise 
läbivaatamise kuupäev ette näha aja jooksul, mis võimaldab ELil reageerida kiiresti 
rahvusvahelise kaubanduspoliitika arengusuundumustele, eriti seoses kaubanduspartnerite 
teenuseid ja intellektuaalomandit puudutavate kohustustega.

Muudatusettepanek 60
Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Hiljemalt 1. märtsiks 2025 vaatab 
komisjon läbi käesoleva määruse 
kohaldamisala, võttes eelkõige arvesse 
kohaldamisala muudatusi, mis jõustuvad 
[käesoleva muutmismääruse jõustumise 
kuupäev], kaubanduspoliitilised meetmed, 
mis võidakse vastu võtta, ja määruse 
rakendamise, ning esitab oma järeldused 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.“

„ [kolm aastat pärast käesoleva 
muutmismääruse jõustumist] vaatab 
komisjon läbi käesoleva määruse 
kohaldamisala, võttes eelkõige arvesse 
kohaldamisala muudatusi, mis jõustuvad 
[käesoleva muutmismääruse jõustumise 
kuupäev], kaubanduspoliitilised meetmed, 
mis võidakse vastu võtta, ja määruse 
rakendamise, ning esitab oma järeldused 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.“

Or. en

Muudatusettepanek 61
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 10 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Hiljemalt 1. märtsiks 2025 vaatab 
komisjon läbi käesoleva määruse 
kohaldamisala, võttes eelkõige arvesse 
kohaldamisala muudatusi, mis jõustuvad 
[käesoleva muutmismääruse jõustumise 
kuupäev], kaubanduspoliitilised meetmed, 
mis võidakse vastu võtta, ja määruse 
rakendamise, ning esitab oma järeldused 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.“

„1. märtsiks 2023 vaatab komisjon läbi 
käesoleva määruse kohaldamisala, võttes 
eelkõige arvesse kohaldamisala muudatusi, 
mis jõustuvad [käesoleva muutmismääruse 
jõustumise kuupäev], kaubanduspoliitilised 
meetmed, mis võidakse vastu võtta, ja 
määruse rakendamise, ning esitab oma 
järeldused Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.“

Or. en

Selgitus

Määruse kohaldamisala läbivaatamisega hakkab uuesti tegelema Euroopa Parlamendi 
praegune koosseis.

Muudatusettepanek 62
Tiziana Beghin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b – alapunkt i
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) lõike 2 esimeses lõigus 
asendatakse esimene lause järgmisega:

välja jäetud

„Vastavalt lõikele 1 teostab komisjon 
läbivaatamise, mille eesmärk on kaaluda 
täiendavaid käesoleva määruse kohaseid 
kaubanduspoliitilisi meetmeid, millega 
peatatakse kontsessioone või muid 
kohustusi teenustekaubanduse 
valdkonnas. “.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Reinhard Bütikofer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EL) nr 654/2014 
Artikkel 12

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3a) Artikkel 12 asendatakse 
järgmisega:

Artikkel 12 Artikkel 12

Jõustumine Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas. 
Artikli 1 lõike 3 punkti bc kohaldatakse 
alates ... [ELT lisada kuupäev, mis saabub 
18 kuud pärast käesoleva 
muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Or. en


