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Muudatusettepanek 1
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on veendunud, et kuna Aasia 
elanikkond on maailma suurim ja seal 
asuvad kiireima majanduskasvuga riigid, 
on ELi ja Aasia vahelise ühenduvuse 
suurendamine avatud, reeglitel põhineva 
mitmepoolse kaubandussüsteemi abil, mis 
tagab võrdsed tingimused, tähtis 
vastastikuse majanduskasvu saavutamiseks 
ja see on praegusest COVID-19 
pandeemiast taastumisel oluline tegur;

1. märgib, et pärast komisjoni ja 
Euroopa välisteenistuse ühisteatise 
„Euroopa ja Aasia ühendamine – ELi 
strateegia põhielemendid“ vastuvõtmist ei 
ole eriti palju saavutatud; on veendunud, 
et kuna Aasia elanikkond on maailma 
suurim ja seal asuvad kiireima 
majanduskasvuga riigid, tuleks ELi ja 
Aasia vahelise ühenduvuse suurendamine 
asetada prioriteetide nimekirjas palju 
kõrgemale; on seisukohal, et avatud, 
õiglane ja reeglitel põhinev mitmepoolne 
kaubandussüsteem on ELi ja Aasia 
kaubandussuhete parandamisel oluline 
toetav raamistik; tõstab esile võrdsete 
majandustegevuses osalejate võrdsete 
tingimuste kasulikkust; rõhutab, et ELi ja 
Aasia vahelised majandussuhted on 
tähtsad vastastikuse majanduskasvu 
saavutamiseks ja see on praegusest 
COVID-19 pandeemiast taastumisel 
oluline tegur;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Pedro Silva Pereira

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on veendunud, et kuna Aasia 
elanikkond on maailma suurim ja seal 
asuvad kiireima majanduskasvuga riigid, 
on ELi ja Aasia vahelise ühenduvuse 
suurendamine avatud, reeglitel põhineva 
mitmepoolse kaubandussüsteemi abil, mis 

1. on veendunud, et kuna Aasia 
elanikkond on maailma suurim ja seal 
asuvad kiireima majanduskasvuga riigid, 
on ELi ja Aasia vahelise ühenduvuse 
suurendamine avatud, reeglitel põhineva 
mitmepoolse kaubandussüsteemi abil, mis 
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tagab võrdsed tingimused, tähtis 
vastastikuse majanduskasvu saavutamiseks 
ja see on praegusest COVID-19 
pandeemiast taastumisel oluline tegur;

tagab võrdsed tingimused, tähtis 
ülemaailmse stabiilsuse, piirkondliku 
heaolu ja vastastikuse majanduskasvu 
saavutamiseks ja see on praegusest 
COVID-19 pandeemiast taastumisel 
oluline tegur;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on veendunud, et kuna Aasia 
elanikkond on maailma suurim ja seal 
asuvad kiireima majanduskasvuga riigid, 
on ELi ja Aasia vahelise ühenduvuse 
suurendamine avatud, reeglitel põhineva 
mitmepoolse kaubandussüsteemi abil, mis 
tagab võrdsed tingimused, tähtis 
vastastikuse majanduskasvu saavutamiseks 
ja see on praegusest COVID-19 
pandeemiast taastumisel oluline tegur;

1. on veendunud, et kuna Aasia 
elanikkond on maailma suurim ja seal 
asuvad kiireima majanduskasvuga riigid, 
on ELi ja Aasia vahelise ühenduvuse 
suurendamine avatud, reeglitel põhineva 
mitmepoolse kaubandussüsteemi abil, mis 
tagab võrdsed tingimused, tähtis 
vastastikuse kestliku majanduskasvu 
saavutamiseks ja vastastikku kasulik 
integratsioon on praegusest COVID-19 
pandeemiast taastumisel oluline tegur;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira Rafaela

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on veendunud, et kuna Aasia 
elanikkond on maailma suurim ja seal 
asuvad kiireima majanduskasvuga riigid, 
on ELi ja Aasia vahelise ühenduvuse 
suurendamine avatud, reeglitel põhineva 

1. on veendunud, et kuna Aasia 
elanikkond on maailma suurim ja seal 
asuvad kiireima majanduskasvuga riigid, 
võib ELi ja Aasia vahelise tõhusa ja 
kestliku ühenduvuse suurendamine avatud, 
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mitmepoolse kaubandussüsteemi abil, mis 
tagab võrdsed tingimused, tähtis 
vastastikuse majanduskasvu saavutamiseks 
ja see on praegusest COVID-19 
pandeemiast taastumisel oluline tegur;

reeglitel põhineva mitmepoolse 
kaubandussüsteemi abil, mis tagab võrdsed 
tingimused ja vastastikkuse, olla tähtis 
vastastikuse majanduskasvu saavutamiseks 
ja olla praegusest COVID-19 pandeemiast 
taastumisel oluline tegur;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. usub, et käimasolevad ELi ja 
Aasia riikide vaheliste 
transpordivõrgustike arendusprojektid, 
sealhulgas algatus „Üks vöönd, üks tee“, 
võivad pakkuda võimalust koostöö 
edendamiseks ELi ja Aasia vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1b. taunib asjaolu, et varem käsitleti 
Euroopas ühendatust ainult küsimusena, 
kuidas kindlustada transport äärealadelt 
keskossa; märgib, et pikka aega ei 
pööratud Euroopa ühendamise 
strateegiates paljudele Aasia 
piirkondadele tähelepanu; täheldab Hiina 
ühendamise lähenemisviisis positiivseid 
aspekte, sest Aasia ja Euroopa vahelise 
tee ääres asuvatele linnadele ja 
piirkondadele pakutakse projekti 
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omandiõigusi ja suuremat osakaalu 
tulust; on veendunud, et Euroopa saab 
tänu oma suurtele kogemustele projektide 
keskkonnamõju hindamise ning kohaliku 
elanikkonna kaasamise ja osalemise 
vallas Euroopa ja Aasia vahelise füüsilise 
ühenduse rajamisse palju lisaväärtust 
anda;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab kahetsusväärseks, et paljud 
Aasia riigid rakendavad endiselt 
protektsionistlikku majanduspoliitikat, mis 
loob Euroopa ettevõtjatele ebavõrdsed 
tingimused; märgib, et vabade 
kaubavoogude võimaldamine suurendab 
majanduslikku vastupanuvõimet ja tagab 
tarneahelate mitmekesistamise kaudu 
kaupade ülemaailmse kättesaadavuse;

2. usub, et ELi Euroopa ja Aasia 
ühendamise strateegia eesmärkide 
saavutamisel peaks olema oluline roll 
kaubanduspoliitikal: majanduslikku 
integratsiooni partnerriikidega tuleks 
suurendada, võttes arvesse kestlikku 
arengut, mitmepoolsust, läbipaistvust, 
õiglust, võrdseid tingimusi ja 
rahvusvahelisi standardeid; peab 
kahetsusväärseks, et paljud riigid 
rakendavad endiselt põhjendamatut 
protektsionistlikku majanduspoliitikat, mis 
loob ettevõtjatele ebavõrdsed tingimused; 
märgib, et vabade ja kestlike/õiglaste 
kaubavoogude võimaldamise eesmärk 
peaks olema majandusliku 
vastupanuvõime suurendamine ja 
tarneahelate mitmekesistamise kaudu 
kaupade ülemaailmse kättesaadavuse 
tagamine ning suuremale piirkondlikule 
integratsioonile kaasa aitamine;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 



AM\1216316ET.docx 7/25 PE659.053v01-00

ET

Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira Rafaela

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab kahetsusväärseks, et paljud 
Aasia riigid rakendavad endiselt 
protektsionistlikku majanduspoliitikat, mis 
loob Euroopa ettevõtjatele ebavõrdsed 
tingimused; märgib, et vabade 
kaubavoogude võimaldamine suurendab 
majanduslikku vastupanuvõimet ja tagab 
tarneahelate mitmekesistamise kaudu 
kaupade ülemaailmse kättesaadavuse;

2. rõhutab, et ELi Euroopa ja Aasia 
ühendamise strateegia peaks olema 
kooskõlas pingutustega suurendada 
juurdepääsu asjakohastele turgudele, 
sealhulgas seoses hangetega, ning 
edendama avatud ja läbipaistvat 
investeerimiskeskkonda, mis looks 
võimalusi ja aitaks kaasa üleilmse 
konkurentsivõime suurendamisele; peab 
kahetsusväärseks, et paljud Aasia riigid 
rakendavad endiselt protektsionistlikku 
majanduspoliitikat, mis loob Euroopa 
ettevõtjatele ebavõrdsed tingimused; 
märgib, et vabade kaubavoogude 
võimaldamine aitab kaasa majandusliku 
vastupanuvõime tugevdamisele ja 
tarneahelate mitmekesistamise kaudu 
kaupade ülemaailmse kättesaadavuse 
tagamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Pedro Silva Pereira

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab kahetsusväärseks, et paljud 
Aasia riigid rakendavad endiselt 
protektsionistlikku majanduspoliitikat, mis 
loob Euroopa ettevõtjatele ebavõrdsed 
tingimused; märgib, et vabade 
kaubavoogude võimaldamine suurendab 
majanduslikku vastupanuvõimet ja tagab 
tarneahelate mitmekesistamise kaudu 
kaupade ülemaailmse kättesaadavuse;

2. peab kahetsusväärseks, et mitmed 
Aasia riigid rakendavad endiselt 
protektsionistlikku majanduspoliitikat, mis 
loob Euroopa ettevõtjatele ebavõrdsed 
tingimused; märgib, et vabade 
kaubavoogude võimaldamine suurendab 
majanduslikku vastupanuvõimet ja tagab 
tarneahelate mitmekesistamise kaudu 
kaupade ülemaailmse kättesaadavuse; 
kutsub üles looma hoolsuskohustuse 
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raamistikku, mis kaitseks väärtuslikku 
majanduslikku vara, kindlustaks 
juurdepääsu turgudele ja materjalidele, 
kaitseks inim-, sotsiaal- ja 
keskkonnaalaseid õigusi; rõhutab 
vajadust suurendada koostööd 
intellektuaalomandi sätete ja 
geograafiliste tähiste vallas;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab kahetsusväärseks, et paljud 
Aasia riigid rakendavad endiselt 
protektsionistlikku majanduspoliitikat, 
mis loob Euroopa ettevõtjatele ebavõrdsed 
tingimused; märgib, et vabade 
kaubavoogude võimaldamine suurendab 
majanduslikku vastupanuvõimet ja tagab 
tarneahelate mitmekesistamise kaudu 
kaupade ülemaailmse kättesaadavuse;

2. märgib, et paljud Aasia riigid 
arvavad endiselt, et teatud 
majandussektoreid tuleb kaitsta; on 
teadlik, et paljud Aasia osalejad vajavad 
rohkem aega, et saavutada tase, mis 
võimaldaks tegutseda Euroopa 
ettevõtjatega võrdsetel tingimustel; 
märgib, et õiglased kaubavood põhinevad 
õiglasel hinnal, mida makstakse 
keskkonnahoidliku tootmise eest 
inimväärsetes töötingimustes, ja 
suurendavad majanduslikku 
vastupanuvõimet ning võivad tagada 
tarneahelate mitmekesistamise kaudu 
kaupade suurema kättesaadavuse;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Seán Kelly, Christophe Hansen, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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2a. usub, et komisjoni avatud 
strateegilise autonoomia strateegia 
tingimustes suurendatakse tarneahelate 
vastupidavust usaldusväärse võrgustiku 
kaudu, mis koosneb osalejatest, kes võivad 
olla usaldusväärsed partnerid ühiste 
riskikoordineerimismehhanismide, 
hindamismeetodite ja -standardite 
väljatöötamisel, teabe ja ootuste jagamisel 
ning aktiivse dialoogi pidamisel valitsuste, 
ettevõtjate ja investoritega. Euroopa ja 
Aasia riigid peaksid võimaluse korral 
jätkama mitmepoolseid pingutusi ja 
piirkondadevahelist dialoogi, et 
suurendada Euraasias kestlikke ja 
reeglitel põhinevaid 
majandusvõrgustikke;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. on seisukohal, et ELi Euroopa ja 
Aasia ühendamise strateegia eesmärk on 
tagada, et Euroopa Liidu ühendatuse 
seisukohast olulised riigid 
mitmekesistavad oma ühendamise 
strateegiaid, sealhulgas Euroopa Liit ja 
teised suured riigid; on seisukohal, et 
ühendatus ei tohiks kaasa tuua teiste 
vahenditega saavutatavat ülemvõimu;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2b. kutsub üles kehtestama Euroopa 
valitsus- ja 
kaubandusorganisatsioonidele, kes on 
seotud liiduga tugevaid kaubandussuhteid 
omavates kolmandates riikides aset 
leidnud inimõiguste rikkumiste ja 
väärkohtlemisega, majanduslikke 
sanktsioone, et ennetada ja tõkestada 
osalemist inimõiguste rikkumistes, mis 
võivad rahvusvahelise õiguse alusel olla 
inimsusvastased kuriteod;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira Rafaela

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on veendunud, et tõhusad 
ühendused ja võrgustikud Euroopa ja Aasia 
vahel prioriteetsete transpordikoridoride, 
sealhulgas lennu-, mere- ja 
maismaatranspordi, kaudu ning suure 
läbilaskevõimega võrguühendused 
suurendavad kaubavooge ELi ja Aasia 
vahel; tunnistab investeerimispuudujäägi 
olemasolu ühenduvuses ning vajadust 
alustada ja tugevdada koostööd 
erainvestorite, riiklike ja rahvusvaheliste 
institutsioonide ning mitmepoolsete 
arengupankadega;

3. on veendunud, et tõhusad ja 
kestlikud ühendused ning võrgustikud 
Euroopa ja Aasia vahel prioriteetsete 
transpordikoridoride, sealhulgas lennu-, 
mere- ja maismaatranspordi kaudu, suure 
läbilaskevõimega võrguühendused ning 
tõhusamad ja usaldusväärsemad 
tolliprotseduurid, mis saavutatakse 
üleminekuga digitaaltehnoloogiale ja 
halduskorra lihtsustamisega, suurendavad 
kaubavooge ELi ja Aasia vahel; tunnistab 
investeerimispuudujäägi olemasolu 
ühenduvuses ning vajadust alustada ja 
tugevdada koostööd erainvestorite, riiklike 
ja rahvusvaheliste institutsioonide ning 
mitmepoolsete arengupankadega; rõhutab, 
et ELi ja Aasia partnerite vahelise 
kaubanduse lihtsustamine parema 
ühendatuse kaudu peaks kaasa tooma nii 
tollikontrollide tulemuslikkuse kui ka 
juhtimise paranemise, eelkõige 
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intellektuaalomandi õiguste kaitse 
tagamise, mis aitab võidelda pettuse vastu 
ja hoida ära võltsitud kaupade ühtsele 
turule sisenemise;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on veendunud, et tõhusad 
ühendused ja võrgustikud Euroopa ja Aasia 
vahel prioriteetsete transpordikoridoride, 
sealhulgas lennu-, mere- ja 
maismaatranspordi, kaudu ning suure 
läbilaskevõimega võrguühendused 
suurendavad kaubavooge ELi ja Aasia 
vahel; tunnistab investeerimispuudujäägi 
olemasolu ühenduvuses ning vajadust 
alustada ja tugevdada koostööd 
erainvestorite, riiklike ja rahvusvaheliste 
institutsioonide ning mitmepoolsete 
arengupankadega;

3. on veendunud, et tõhusad 
ühendused ja võrgustikud Euroopa ja Aasia 
vahel prioriteetsete transpordikoridoride, 
sealhulgas lennu-, mere- ja 
maismaatranspordi, kaudu ning suure 
läbilaskevõimega võrguühendused 
suurendavad kaubavooge ELi ja Aasia 
vahel kestlikul viisil; tunnistab 
investeerimispuudujäägi olemasolu 
ühenduvuses ning vajadust alustada ja 
tugevdada koostööd erainvestorite, riiklike 
ja rahvusvaheliste institutsioonide ning 
mitmepoolsete arengupankade ja teiste 
sidusrühmadega, et teha kindlaks 
konkreetsed juhtalgatused;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on veendunud, et tõhusad 
ühendused ja võrgustikud Euroopa ja Aasia 
vahel prioriteetsete transpordikoridoride, 
sealhulgas lennu-, mere- ja 

3. on veendunud, et tõhusad ning 
keskkonnasäästlikud ühendused ja 
võrgustikud Euroopa ja Aasia vahel 
prioriteetsete transpordikoridoride, 
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maismaatranspordi, kaudu ning suure 
läbilaskevõimega võrguühendused 
suurendavad kaubavooge ELi ja Aasia 
vahel; tunnistab investeerimispuudujäägi 
olemasolu ühenduvuses ning vajadust 
alustada ja tugevdada koostööd 
erainvestorite, riiklike ja rahvusvaheliste 
institutsioonide ning mitmepoolsete 
arengupankadega;

sealhulgas lennu-, mere- ja 
maismaatranspordi, kaudu ning suure 
läbilaskevõimega võrguühendused 
suurendavad kaubavooge ELi ja Aasia 
vahel; tunnistab investeerimispuudujäägi 
olemasolu ühenduvuses ning vajadust 
alustada ja tugevdada koostööd riiklike ja 
rahvusvaheliste institutsioonide ning 
mitmepoolsete arengupankadega; usub, et 
ühistranspordi arendamine võib 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Pedro Silva Pereira

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on veendunud, et tõhusad 
ühendused ja võrgustikud Euroopa ja Aasia 
vahel prioriteetsete transpordikoridoride, 
sealhulgas lennu-, mere- ja 
maismaatranspordi, kaudu ning suure 
läbilaskevõimega võrguühendused 
suurendavad kaubavooge ELi ja Aasia 
vahel; tunnistab investeerimispuudujäägi 
olemasolu ühenduvuses ning vajadust 
alustada ja tugevdada koostööd 
erainvestorite, riiklike ja rahvusvaheliste 
institutsioonide ning mitmepoolsete 
arengupankadega;

3. on veendunud, et tõhusad 
ühendused ja võrgustikud Euroopa ja Aasia 
vahel prioriteetsete transpordikoridoride, 
sealhulgas lennu-, mere- ja 
maismaatranspordi, kaudu ning suure 
läbilaskevõimega digitaalne, energeetiline 
ja inimestevaheline võrgustik suurendavad 
kaubavooge ning andmeedastust ELi ja 
Aasia vahel; tunnistab 
investeerimispuudujäägi olemasolu 
ühenduvuses ning vajadust alustada ja 
tugevdada koostööd erainvestorite, riiklike 
ja rahvusvaheliste institutsioonide ning 
mitmepoolsete arengupankadega;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Seán Kelly, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, 
Jörgen Warborn

Arvamuse projekt
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Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. rõhutab ELi strateegiliste suhete 
tähtsust Hiinaga ning kutsub liikmesriike 
ja institutsioone üles pöörduma Hiina 
poole ühehäälselt ning kasutama 
kooskõlastatud lähenemisviisi; rõhutab 
vajadust tagada asjaomastele osapooltele, 
äriringkondadele ja kodanikuühiskonnale 
võrdsed võimalused ning vastastikune 
mittediskrimineeriv kohtlemine; kordab 
üleskutset Hiinale liikuda edasi WTO 
ambitsioonika reformi, sealhulgas 
tööstustoetuste üldreeglite osas, ning 
tunnistab muret Hiina riigile kuuluvate 
ettevõtete turgu moonutavate tavade, 
sunniviisiliste tehnoloogiasiirete ja 
andmete lokaliseerimise, liigse 
tootmisvõimsuse ja sellega seotud 
dumpinguhinnaga ekspordi ning muude 
ebaausate kaubandustavade pärast; usub, 
et võrdsete võimaluste laiendamine 
kolmandatele turgudele on Euroopa 
ettevõtete pikaajaliste võimaluste 
seisukohalt väga tähtis;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Samira Rafaela

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. tuletab meelde uute Arktika 
laevateede potentsiaali vähendada 
Euroopa ja Aasia vahelist sõiduaega ja 
vahemaad kuni 40 protsenti, luues uusi 
kaubandussõlmi, millel on 
märkimisväärne mõju kaubavoogudele; 
rõhutab, et nende uute marsruutide 
haldamine peaks olema kestlik ning 
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kooskõlas rahvusvaheliste eeskirjade ja 
normidega, et vältida täiendavat survet 
Arktika ökosüsteemile;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. tunnustab uut Arktika laeva- ja 
kaubateed Aasia ja Põhja-Euroopa vahel, 
mis on kuni 40% lühem kui tavapärane 
lõunapoolne laevatee; rõhutab, et EL 
peab Arktika piirkonnas põhjaliku 
Arktika strateegia kaudu aktiivselt 
osalema, edendades kestlikku arengut ja 
toetades keskkonnaeesmärke;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. rõhutab vajadust uuesti läbi 
mõelda transpordi- ja ühenduvusmudel, et 
toetada rohepööret ja võitlust 
kliimamuutustega; kutsub komisjoni üles 
töötama koos kõigi Aasia partneritega 
välja säästliku liikuvuse arengumudel, 
mis oleks kooskõlas Pariisi kokkuleppe ja 
rohelise kokkuleppe eesmärkidega;

Or. en
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Muudatusettepanek 22
Seán Kelly, Christophe Hansen, Iuliu Winkler, Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3b. tunnistab ELi potentsiaali teha 
koostööd Hiina arengustrateegiaga „Üks 
vöönd, üks tee“ (nn uus siiditee), et luua 
ühendatus ja koostöö majanduskoridoride 
vahel ning ühendada Euraasia manner 
Hiinast Euroopani; on veendunud, et EL 
peaks püüdma kaasata Hiinat selle 
tagamisse, et uus siiditee vastaks 
rahvusvahelistele standarditele; on 
seisukohal, et mitmepoolsete 
majandusjuhtimise tavade toetamise 
kaudu ausa konkurentsi tagamine 
kolmandatel turgudel on ülioluline; on 
seisukohal, et komisjon peaks täiendavalt 
analüüsima Hiinaga koostöö potentsiaali 
uue siiditee seostamisel oma TEN-T 
koridori uuringutega, et vältida 
võimalikke kitsaskohti ja 
transpordipiiranguid; väljendab muret 
selle pärast, et Hiina rahastatud 
projektides puuduvad läbipaistvad 
pakkumismenetlused ja neid teostavad 
peamiselt Hiina ettevõtted, mis on 
kohalikele või rahvusvahelistele 
ettevõtetele märkimisväärselt vähem 
avatud; kutsub Hiinat üles läbipaistvuse 
parandamiseks suurendama vastastikkust, 
eriti taristusektoris, seadma esikohale 
kõrged töö- ja keskkonnastandardid ning 
tagama võlgade jätkusuutlikkuse;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Seán Kelly, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 3 c (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3c. väljendab kahetsust, et ELi 
Euroopa ja Aasia ühendamise strateegia 
ei ole piirkonna ühendatuse osas Kesk-
Aasias uue siiditeega samaväärset 
tähelepanu pälvinud; toetab komisjoni 
jõupingutusi kaubandustõkete kaotamisel, 
mille aluseks on kestlik, reeglitel põhinev 
ühendatus, mis hõlmab nii liikuvuse kui 
ka taristuga seotud mittefüüsiliste ja 
regulatiivsete tõkete kõrvaldamist; on 
seisukohal, et Kesk-Aasia riigid on oma 
suurenenud integreeritusest 
maailmamajandusse viimase kahe 
aastakümne jooksul märkimisväärset 
kasu saanud; on seisukohal, et ELil peaks 
olema palju suurem roll ja temast peaks 
saama üks põhiosalejaid piirkonnas, 
kasutades kaubandust ja investeeringuid 
tõukejõuna ning panustades ühisesse 
heaollu;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, kui olulised on olemasolev 
kahepoolsete, piirkondlike ja 
mitmepoolsete kaubanduslepingute 
võrgustik ning kahepoolne koostöö ELi ja 
Aasia partnerite vahel, tuues näiteks 
edukad strateegilised partnerlused 
Jaapanis, Lõuna-Koreas ja Singapuris;

4. rõhutab, kui olulised on olemasolev 
kahepoolsete, piirkondlike ja 
mitmepoolsete kaubanduslepingute 
võrgustik ning kahepoolne koostöö ELi ja 
Aasia partnerite vahel, tuues näiteks 
edukad strateegilised partnerlused 
Jaapanis, Lõuna-Koreas ja Singapuris; on 
seisukohal, et e-kaubandust ja digitaalset 
kaubandust käsitlevad sätted 
kaubanduslepingutes peaksid toetama 
ühendamise strateegia digitaalse samba 
eesmärkide saavutamist; märgib, et 
Jaapanit puudutav kaitse piisavuse otsus 
on eeskujuks digitaalse integratsiooni 
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edendamisel ELi ja selle partnerite vahel; 
märgib seoses andmevoogudega, et ELi 
pool on Indoneesia, Austraalia, Uus-
Meremaa ja Tšiiliga peetud 
läbirääkimistel juba esitanud 
ettepanekud, mis peaksid olema ka muude 
mitmepoolsete algatuste põhielemendid 
ning olema alati täielikult kooskõlas ELi 
andmekaitset käsitleva õigustikuga 
(GDPR);

Or. en

Muudatusettepanek 25
Seán Kelly, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, 
Jörgen Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, kui olulised on olemasolev 
kahepoolsete, piirkondlike ja 
mitmepoolsete kaubanduslepingute 
võrgustik ning kahepoolne koostöö ELi ja 
Aasia partnerite vahel, tuues näiteks 
edukad strateegilised partnerlused 
Jaapanis, Lõuna-Koreas ja Singapuris;

4. rõhutab, kui olulised on olemasolev 
kahepoolsete, piirkondlike ja 
mitmepoolsete kaubanduslepingute 
võrgustik ning kahepoolne koostöö ELi ja 
Aasia partnerite vahel, tuues näiteks 
edukad strateegilised partnerlused 
Jaapanis, Lõuna-Koreas ja Singapuris; 
tunnistab, et ASEANi piirkond on USA ja 
Hiina järel ELi suuruselt kolmas 
kaubanduspartner väljaspool Euroopat 
ning ELi eksportijatele parema 
juurdepääsu tagamine sellele turule ning 
koostöö tõhustamine strateegiliste 
partnerlussuhete ja investeeringute kaitse 
lepingute kaudu peaksid olema ELi 
prioriteedid; on sellega seoses arvamusel, 
et Taiwaniga tuleks pidada läbirääkimisi 
kahepoolse investeerimislepingu üle;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Urmas Paet
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Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, kui olulised on olemasolev 
kahepoolsete, piirkondlike ja 
mitmepoolsete kaubanduslepingute 
võrgustik ning kahepoolne koostöö ELi ja 
Aasia partnerite vahel, tuues näiteks 
edukad strateegilised partnerlused 
Jaapanis, Lõuna-Koreas ja Singapuris;

4. rõhutab, kui olulised on olemasolev 
kahepoolsete, piirkondlike ja 
mitmepoolsete kaubanduslepingute 
võrgustik ning kahepoolne koostöö ELi ja 
Aasia partnerite vahel, tuues näiteks 
edukad strateegilised partnerlused 
Jaapanis, Lõuna-Koreas ja Singapuris; 
nõuab tungivalt, et komisjon alustaks 
kiiresti analüüsi ja mõjuhinnanguga 
investeerimislepingu üle peetavate 
läbirääkimiste ettevalmistamiseks 
Taiwaniga, mis võiks etendada olulist rolli 
ELi tarneahelas ja piirkonna ühendamise 
strateegias;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, kui olulised on olemasolev 
kahepoolsete, piirkondlike ja 
mitmepoolsete kaubanduslepingute 
võrgustik ning kahepoolne koostöö ELi ja 
Aasia partnerite vahel, tuues näiteks 
edukad strateegilised partnerlused 
Jaapanis, Lõuna-Koreas ja Singapuris;

4. rõhutab, kui olulised on olemasolev 
kahepoolsete, piirkondlike ja 
mitmepoolsete kaubanduslepingute 
võrgustik ning kahepoolne koostöö ELi ja 
Aasia partnerite vahel, tuues näiteks 
edukad strateegilised partnerlused 
Jaapanis, Lõuna-Koreas, Singapuris ja 
Vietnamis, samuti käimasolevad 
läbirääkimised, nagu ulatuslik 
investeerimisleping Hiinaga; kutsub 
komisjoni üles alustama analüüsi 
Taiwaniga peetavateks 
investeerimisläbirääkimisteks;

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, kui olulised on olemasolev 
kahepoolsete, piirkondlike ja 
mitmepoolsete kaubanduslepingute 
võrgustik ning kahepoolne koostöö ELi ja 
Aasia partnerite vahel, tuues näiteks 
edukad strateegilised partnerlused 
Jaapanis, Lõuna-Koreas ja Singapuris;

4. rõhutab, kui olulised on olemasolev 
kahepoolsete, piirkondlike ja 
mitmepoolsete kaubanduslepingute 
võrgustik ning kahepoolne koostöö ELi ja 
Aasia partnerite vahel, tuues näiteks 
edukad strateegilised partnerlused 
Jaapanis, Lõuna-Koreas ja Singapuris; 
väljendab heameelt Hiinaga sõlmitud uue 
geograafiliste tähiste kaitse lepingu üle ja 
võimaluse üle arendada tulevikus 
tihedamat koostööd; nõuab tungivalt 
nende lepingute kaubanduse ja kestliku 
arengu peatükkide tõhusat rakendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. kutsub ELi liikmes- ja 
kandidaatriike üles kaaluma loobumist 
17+1 formaadist, mis võib kahjustada 
Euroopa Liidu seisukohtade ühehäälsust 
ja õõnestada ühtsust, ning ergutab selle 
asemel järgima Hiina suhtes ühist ja 
ühtset ELi poliitikat;

Or. en

Muudatusettepanek 30
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Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. kutsub komisjoni üles tugevdama 
kaubanduslepingute standardimist 
käsitlevaid sätteid, püüdes saavutada 
siduvaid kohustusi rahvusvaheliste 
standardite kasutuselevõtmiseks ning 
tõhustades avatud ja läbipaistvat 
regulatiivset koostööd reguleerimisõigust 
rikkumata;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. nõuab tungivalt, et komisjon seaks 
prioriteediks ühendatuse piirkonna nende 
riikidega, kes austavad inimõigusi, 
õigusriigi põhimõtet ja demokraatiat;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4b. võtab teadmiseks otsuse peatada 
erikorra „Kõik peale relvade“ 
kohaldamine Kambodža suhtes ja rõhutab 
oma muret inimõiguste olukorra jätkuva 
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halvenemise pärast selles riigis; nõuab 
tungivalt, et komisjon töötaks 
Kambodžaga koostöö jätkamiseks välja 
selge strateegia, et Kambodža suhtes 
uuesti see erikord kehtestada; on 
seisukohal, et komisjonil ja Euroopa 
välisteenistusel peaks olema üldisele 
soodustuste süsteemile strateegilisem 
lähenemisviis, sealhulgas ulatuslikumad 
meetmed kõrgeimal poliitilisel tasandil, 
selleks et suurendada süsteemi tõhusust 
soodustatud riikide tulemuste 
parandamisel inimõiguste, 
rahvusvaheliste töö-, keskkonna- ja hea 
valitsemistava standardite rakendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4b. on seisukohal, et liidul on 
võimalus luua oma atraktiivne 
kaubandus- ja investeerimissüsteem, 
motiveerides Euraasia riike säilitama 
avatud majandust ja võrdseid tingimusi 
kõigile välismaistele osalejatele;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 4 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4c. nõuab tungivalt, et komisjon ei 
seaks laiaulatuslikku 
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investeerimislepingut Hiinaga tähtsamale 
kohale kui sõlmitavat kahepoolset 
investeerimislepingut Hiina Vabariigiga 
(Taiwan), vaid võtaks endale kohustuse 
viimane esimesest varem lõplikult 
vormistada, kui osapooled jõuavad 
kokkuleppele kiiremini;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles tagama 
kaubanduslepingute jõustamist ja muutma 
olemasolevaid ambitsioonikamaks, 
eelkõige edendades neis ELi kestlikke 
norme ja standardeid.

5. kutsub komisjoni üles tagama 
kaubanduslepingute jõustamist ja muutma 
olemasolevaid ambitsioonikamaks, 
eelkõige edendades neis ELi kestlikke 
norme ja standardeid; kutsub ELi üles 
edendama ILO konventsioonidest 
lähtudes oma kaubanduspoliitika kaudu 
rahvusvaheliste tööstandardite ja 
inimõigustealaste õigusnormide 
vastuvõtmist ja tõhusat rakendamist oma 
kaubanduspartnerriikides, eelkõige Aasia 
partnerriikides, nagu Lõuna-Korea, 
Filipiinid ja Vietnam; rõhutab sellega 
seoses, et ametiühingute moodustamise ja 
nendega liitumise ning 
kollektiivläbirääkimiste pidamise õiguse 
austamine on ettevõtte vastutuse keskne 
nõue; taunib asjaolu, et meie 
kaubanduspartnerite paljudes 
tootmiskohtades on ühinemisvabadus 
sageli keelatud;

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Reinhard Bütikofer
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Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles tagama 
kaubanduslepingute jõustamist ja muutma 
olemasolevaid ambitsioonikamaks, 
eelkõige edendades neis ELi kestlikke 
norme ja standardeid.

5. kutsub komisjoni üles tagama 
kaubanduslepingute jõustamist ja muutma 
olemasolevaid ambitsioonikamaks, 
eelkõige edendades neis ELi kestlikke 
norme ja standardeid; tunneb heameelt 
hiljutiste algatuste ja võetud kohustuste 
üle muuta Pariisi kokkulepe kaubandus- 
ja investeerimislepingute oluliseks osaks 
või parandada kaubandust ja kestlikku 
arengut käsitlevate peatükkide 
täidetavust, kuna need on peamised 
vahendid, mille abil siduda Euroopa ja 
Aasia ühendamise strateegia 
väljatöötamine ja arendamine 
jätkusuutliku integratsiooniga; kutsub 
komisjoni ja nõukogu üles konkreetsete 
ettepanekute alusel viivitamata tegutsema.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Seán Kelly, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, 
Jörgen Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles tagama 
kaubanduslepingute jõustamist ja muutma 
olemasolevaid ambitsioonikamaks, 
eelkõige edendades neis ELi kestlikke 
norme ja standardeid.

5. kutsub komisjoni üles tagama 
kaubanduslepingute jõustamist ja muutma 
olemasolevaid ambitsioonikamaks, 
eelkõige edendades neis ELi kestlikke 
norme ja standardeid; kutsub komisjoni 
üles täielikult rakendama kaubanduse 
kaitsemeetmeid, tagamaks, et Euroopa 
ettevõtjad ei kannataks ebaausate 
kaubandustavade pärast, ning võitlema 
hindade ja kulude moonutuste vastu, mis 
ei tulene vabaturujõududest.

Or. en
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Muudatusettepanek 38
Pedro Silva Pereira

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles tagama 
kaubanduslepingute jõustamist ja muutma 
olemasolevaid ambitsioonikamaks, 
eelkõige edendades neis ELi kestlikke 
norme ja standardeid.

5. kutsub komisjoni üles tagama 
kaubanduslepingute jõustamist ja muutma 
olemasolevaid ambitsioonikamaks, 
eelkõige edendades neis ELi kestlikke 
norme ja standardeid kooskõlas Pariisi 
kokkuleppe ja ÜRO kestliku arengu 
eesmärkidega ning tagades kaubanduse ja 
kestliku arengu peatükkide täidetavuse, 
sealhulgas viimase abinõuna 
sanktsioonidel põhineva mehhanismi 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Samira Rafaela

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles tagama 
kaubanduslepingute jõustamist ja muutma 
olemasolevaid ambitsioonikamaks, 
eelkõige edendades neis ELi kestlikke 
norme ja standardeid.

5. kutsub komisjoni üles tagama 
kaubanduslepingute jõustamist ja muutma 
olemasolevaid ambitsioonikamaks, 
eelkõige edendades neis kestlikke ELi ning 
rahvusvahelisi keskkonna- ja sotsiaalseid 
norme ja standardeid, nagu ILO 
konventsioonide ja Pariisi 
kliimakokkuleppe järgimine.

Or. en

Muudatusettepanek 40
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Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles tagama 
kaubanduslepingute jõustamist ja muutma 
olemasolevaid ambitsioonikamaks, 
eelkõige edendades neis ELi kestlikke 
norme ja standardeid.

5. kutsub komisjoni üles tagama 
kaubanduslepingute rakendamist ja 
nendega seotud kohustuste jõustamist 
ning muutma olemasolevaid lepinguid 
ambitsioonikamaks, eelkõige edendades 
neis rahvusvaheliselt kokku lepitud 
kestlikke norme ja standardeid;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira Rafaela

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. tuletab meelde, et EL ja Aasia on 
olulised partnerid kestliku arengu 
valdkonnas, eelkõige seoses ÜRO kestliku 
arengu tegevuskava 2030 elluviimisega, 
ning et tõhusa ja jätkusuutliku 
ühendatuse edendamine on lisaks 
kaubandusele laiema strateegilise 
partnerluse oluline osa suhetes Aasia 
partneritega.

Or. en


