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Muudatusettepanek 1
Seán Kelly, Christophe Hansen

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et planeedi 
elurikkuse kahjustamine on jõudnud 
peaaegu pöördumatu olukorrani ning et 
elurikkuse vähenemine soodustab 
sedalaadi zoonootiliste patogeenide teket 
nagu seda on COVID-19; juhib tähelepanu 
teaduslikele tõenditele kaubanduse rolli 
kohta elurikkuse vähenemises, eelkõige 
seoses mineraalide, biomassi ja teatavate 
põllumajandustoodetega kauplemise ning 
elurikkuse vähenemisega maakasutuse 
muutuste, invasiivsete võõrliikide, 
ressursside ülekasutuse ja reostuse tõttu;

1. tuletab meelde, et elurikkus 
väheneb kogu maailmas inimajaloos seni 
nägemata kiirusel ning liikide 
väljasuremise määr kiireneb, mõjutades 
inimeste tervist kogu maailmas mitmel 
erineval viisil; juhib tähelepanu 
teaduslikele tõenditele jätkusuutmatu 
kaubanduse rolli kohta elurikkuse 
vähenemises, eelkõige seoses mineraalide, 
biomassi ja teatavate 
põllumajandustoodetega kauplemise ning 
elurikkuse vähenemisega ülemaailmsete 
maakasutuse muutuste, invasiivsete 
võõrliikide, ressursside ülekasutuse ja 
reostuse tõttu; tuletab meelde 2021.–2027. 
aasta mitmeaastases finantsraamistikus 
kokku lepitud eesmärke saavutada 
kindlamat, läbipaistvamat ja terviklikumat 
metoodikat rakendades bioloogilise 
mitmekesisusega seotud kulutuste tase 
10% ja kliimamuutuste küsimuse 
integreerimise kulutuste tase 30%; viitab 
pandeemiast tingitud tõsistele 
majandusraskustele, mida Euroopa 
ettevõtted kogevad, ning on seetõttu 
veendunud, et strateegia peab kestliku 
majanduskasvu tagamiseks toetama nii 
elurikkust kui ka tööhõivet, võimaldama 
ettevõtetel taastuda ning säilitada 
konkurentsivõime ja avatus kaubandusele 
kooskõlas rohelise kokkuleppe eesmärkide 
ja olulise kahju ärahoidmise põhimõttega;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Arvamuse projekt
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Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et planeedi 
elurikkuse kahjustamine on jõudnud 
peaaegu pöördumatu olukorrani ning et 
elurikkuse vähenemine soodustab 
sedalaadi zoonootiliste patogeenide teket 
nagu seda on COVID-19; juhib 
tähelepanu teaduslikele tõenditele 
kaubanduse rolli kohta elurikkuse 
vähenemises, eelkõige seoses mineraalide, 
biomassi ja teatavate 
põllumajandustoodetega kauplemise ning 
elurikkuse vähenemisega maakasutuse 
muutuste, invasiivsete võõrliikide, 
ressursside ülekasutuse ja reostuse tõttu;

1. tuletab meelde teaduslikke 
tõendeid kaubanduse rolli kohta elurikkuse 
vähenemises, eelkõige seoses mineraalide, 
biomassi ja teatavate 
põllumajandustoodetega kauplemise ning 
elurikkuse vähenemisega maakasutuse 
muutuste, invasiivsete võõrliikide, 
ressursside ülekasutuse ja reostuse tõttu;

Or. it

Muudatusettepanek 3
Mazaly Aguilar

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et planeedi 
elurikkuse kahjustamine on jõudnud 
peaaegu pöördumatu olukorrani ning et 
elurikkuse vähenemine soodustab 
sedalaadi zoonootiliste patogeenide teket 
nagu seda on COVID-19; juhib tähelepanu 
teaduslikele tõenditele kaubanduse rolli 
kohta elurikkuse vähenemises, eelkõige 
seoses mineraalide, biomassi ja teatavate 
põllumajandustoodetega kauplemise ning 
elurikkuse vähenemisega maakasutuse 
muutuste, invasiivsete võõrliikide, 
ressursside ülekasutuse ja reostuse tõttu;

1. tuletab meelde, kui oluline on 
kiiremas korras peatada elurikkuse 
vähenemine kogu maailmas; juhib 
tähelepanu teaduslikele tõenditele 
kaubanduse rolli kohta elurikkuse 
vähenemises, eelkõige seoses mineraalide, 
kestmatul viisil toodetud biomassi ja 
teatavate kestmatul viisil toodetud 
toorainetega kauplemise ning elurikkuse 
vähenemisega maakasutuse muutuste, 
invasiivsete võõrliikide, ressursside 
kasutuse ja reostuse tõttu;

Or. es
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Muudatusettepanek 4
Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. Tuletab meelde, et planeedi 
elurikkuse kahjustamine on jõudnud 
peaaegu pöördumatu olukorrani ning et 
elurikkuse vähenemine soodustab 
sedalaadi zoonootiliste patogeenide teket 
nagu seda on COVID-19; juhib tähelepanu 
teaduslikele tõenditele kaubanduse rolli 
kohta elurikkuse vähenemises, eelkõige 
seoses mineraalide, biomassi ja teatavate 
põllumajandustoodetega kauplemise ning 
elurikkuse vähenemisega maakasutuse 
muutuste, invasiivsete võõrliikide, 
ressursside ülekasutuse ja reostuse tõttu;

1. Tuletab meelde, kui oluline on 
peatada elurikkuse vähenemine 
ülemaailmsel tasandil, kuna elurikkuse 
vähenemine on samuti üks zoonootiliste 
patogeenide põhjustajaid; juhib tähelepanu 
teaduslikele tõenditele kaubanduse rolli 
kohta ülemaailmses elurikkuse 
vähenemises, eelkõige seoses looduslike 
liikide ja teataval määral mineraalidega 
seotud kaubandusega, jätkusuutmatult 
toodetud biomassi ja teatavate 
põllumajandustoodetega, samuti elurikkuse 
vähenemisega kliimamuutuste, 
ülemaailmse maakasutuse muutuste, 
invasiivsete võõrliikide, ressursside 
jätkusuutmatu ülekasutuse ja reostuse 
tõttu;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et planeedi 
elurikkuse kahjustamine on jõudnud 
peaaegu pöördumatu olukorrani ning et 
elurikkuse vähenemine soodustab sedalaadi 
zoonootiliste patogeenide teket nagu seda 
on COVID-19; juhib tähelepanu 
teaduslikele tõenditele kaubanduse rolli 
kohta elurikkuse vähenemises, eelkõige 
seoses mineraalide, biomassi ja teatavate 
põllumajandustoodetega kauplemise ning 
elurikkuse vähenemisega maakasutuse 

1. tuletab meelde, et planeedi 
elurikkuse kahjustamine on jõudnud 
peaaegu pöördumatu olukorrani ning et 
elurikkuse vähenemine soodustab sedalaadi 
zoonootiliste patogeenide teket nagu seda 
on COVID-19; juhib tähelepanu 
teaduslikele tõenditele kaubanduse rolli 
kohta elurikkuse vähenemises, eelkõige 
seoses mineraalide, biomassi ja teatavate 
põllumajandustoodetega kauplemise ning 
elurikkuse vähenemisega maakasutuse 
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muutuste, invasiivsete võõrliikide, 
ressursside ülekasutuse ja reostuse tõttu;

muutuste, invasiivsete võõrliikide, 
ressursside ülekasutuse ja reostuse tõttu; 
rõhutab, et kaubanduse osale elurikkuse 
dramaatilises kadumises pööratakse liiga 
vähe tähelepanu nii olemasolevate 
vabakaubanduslepingute ülesehituses kui 
ka kehtivates WTO eeskirjades; rõhutab, 
et elurikkuse kaitse juhtpõhimõte peab 
olema ettevaatuspõhimõte;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et planeedi 
elurikkuse kahjustamine on jõudnud 
peaaegu pöördumatu olukorrani ning et 
elurikkuse vähenemine soodustab sedalaadi 
zoonootiliste patogeenide teket nagu seda 
on COVID-19; juhib tähelepanu 
teaduslikele tõenditele kaubanduse rolli 
kohta elurikkuse vähenemises, eelkõige 
seoses mineraalide, biomassi ja teatavate 
põllumajandustoodetega kauplemise ning 
elurikkuse vähenemisega maakasutuse 
muutuste, invasiivsete võõrliikide, 
ressursside ülekasutuse ja reostuse tõttu;

1. tuletab meelde, et planeedi 
elurikkuse kahjustamine on jõudnud 
peaaegu pöördumatu olukorrani ning et 
elurikkuse vähenemine soodustab sedalaadi 
zoonootiliste patogeenide teket nagu seda 
on COVID-19; tuletab meelde, et 
kaubandusega seotud väline 
keskkonnamõju on ilmne märk sellest, et 
ükski riik ei saa mõjutada 
võrdõiguslikkust oma majanduses; juhib 
tähelepanu teaduslikele tõenditele 
kaubanduse rolli kohta elurikkuse 
vähenemises, eelkõige seoses mineraalide, 
biomassi ja teatavate 
põllumajandustoodetega kauplemise ning 
elurikkuse vähenemisega maakasutuse 
muutuste, invasiivsete võõrliikide, 
ressursside ülekasutuse ja reostuse tõttu; 
nõuab tungivalt, et komisjon kehtestaks 
terviseühtsuse ja „tervis kõikides 
poliitikavaldkondades“ põhimõtted ka 
kaubandusega seotud poliitikavaldkonnas 
ja seadusandlikes meetmetes;

Or. en
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Muudatusettepanek 7
Saskia Bricmont

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et planeedi 
elurikkuse kahjustamine on jõudnud 
peaaegu pöördumatu olukorrani ning et 
elurikkuse vähenemine soodustab sedalaadi 
zoonootiliste patogeenide teket nagu seda 
on COVID-19; juhib tähelepanu 
teaduslikele tõenditele kaubanduse rolli 
kohta elurikkuse vähenemises, eelkõige 
seoses mineraalide, biomassi ja teatavate 
põllumajandustoodetega kauplemise ning 
elurikkuse vähenemisega maakasutuse 
muutuste, invasiivsete võõrliikide, 
ressursside ülekasutuse ja reostuse tõttu;

1. tuletab meelde, et planeedi 
elurikkuse kahjustamine on jõudnud 
peaaegu pöördumatu olukorrani ning et 
elurikkuse vähenemine soodustab sedalaadi 
zoonootiliste patogeenide teket nagu seda 
on COVID-19; juhib tähelepanu 
teaduslikele tõenditele kaubanduse rolli 
kohta elurikkuse vähenemises, eelkõige 
seoses mineraalide, biomassi, eluslooduse 
ja teatavate põllumajandustoodetega 
kauplemise ning elurikkuse vähenemisega 
maakasutuse muutuste, invasiivsete 
võõrliikide, ressursside ülekasutuse ja 
reostuse tõttu; tuletab meelde, et üle poole 
maailma SKPst sõltub mõõdukal või väga 
suurel määral loodusest ja selle 
teenustest;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et planeedi 
elurikkuse kahjustamine on jõudnud 
peaaegu pöördumatu olukorrani ning et 
elurikkuse vähenemine soodustab sedalaadi 
zoonootiliste patogeenide teket nagu seda 
on COVID-19; juhib tähelepanu 
teaduslikele tõenditele kaubanduse rolli 
kohta elurikkuse vähenemises, eelkõige 
seoses mineraalide, biomassi ja teatavate 
põllumajandustoodetega kauplemise ning 
elurikkuse vähenemisega maakasutuse 

1. tuletab meelde, et planeedi 
elurikkuse kahjustamine on jõudnud 
peaaegu pöördumatu olukorrani, et oleme 
jõudnud massilise väljasuremiseni ning et 
elurikkuse vähenemine soodustab sedalaadi 
zoonootiliste patogeenide teket nagu seda 
on COVID-19; juhib tähelepanu 
teaduslikele tõenditele kaubanduse rolli 
kohta elurikkuse vähenemises, eelkõige 
seoses mineraalide, biomassi ja teatavate 
põllumajandustoodetega kauplemise ning 
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muutuste, invasiivsete võõrliikide, 
ressursside ülekasutuse ja reostuse tõttu;

elurikkuse vähenemisega maakasutuse 
muutuste, invasiivsete võõrliikide, 
ressursside ülekasutuse ja reostuse tõttu;

Or. fr

Muudatusettepanek 9
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et planeedi 
elurikkuse kahjustamine on jõudnud 
peaaegu pöördumatu olukorrani ning et 
elurikkuse vähenemine soodustab sedalaadi 
zoonootiliste patogeenide teket nagu seda 
on COVID-19; juhib tähelepanu 
teaduslikele tõenditele kaubanduse rolli 
kohta elurikkuse vähenemises, eelkõige 
seoses mineraalide, biomassi ja teatavate 
põllumajandustoodetega kauplemise ning 
elurikkuse vähenemisega maakasutuse 
muutuste, invasiivsete võõrliikide, 
ressursside ülekasutuse ja reostuse tõttu;

1. tuletab meelde, et planeedi 
elurikkuse kahjustamine on jõudnud 
peaaegu pöördumatu olukorrani ning et 
elurikkuse vähenemine soodustab sedalaadi 
zoonootiliste patogeenide teket nagu seda 
on COVID-19; juhib tähelepanu 
teaduslikele tõenditele jätkusuutmatu 
kaubanduse rolli kohta elurikkuse 
vähenemises, eelkõige seoses mineraalide, 
biomassi ja teatavate 
põllumajandustoodetega kauplemise ning 
elurikkuse vähenemisega maakasutuse 
muutuste, invasiivsete võõrliikide, 
ressursside ülekasutuse ja reostuse tõttu;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Marco Campomenosi

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. märgib murega, et invasiivsete 
võõrliikidega seotud majanduslikud kulud 
võivad Euroopas ulatuda hinnanguliselt 
12,7 miljardi euroni aastas1a ja eelkõige 
ulatuvad põllumajandus-, kalandus-, 
metsandus- ning tervishoiusektori kulud 
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5,1 miljardi euroni aastas, ilma seejuures 
looma- ja inimhaiguste epideemiatega 
seotud kulusid arvestamata;

 sellega seoses palub komisjonil 
parandada piiridel kontrolli, tagamaks, et 
Euroopa Liitu sisse toodud import ei 
ohustaks Euroopa bioloogilist 
mitmekesisust ega konkurentsivõimet, 
kuna kasvav kaubandusmaht soodustab 
invasiivsete võõrliikide levikut;
_________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:5200
8SC2887&from=EN

Or. en

Muudatusettepanek 11
Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. rõhutab, et võrdsete võimaluste 
tagamiseks rahvusvahelisel tasandil on 
oluline, et ELil ja bioloogilise 
mitmekesisuse konventsiooni (CBD) 
alusel loodud üleilmsel elurikkuse 
raamistikul oleksid samad ambitsioonid, 
eriti maa- ja merekaitse eesmärkide 
taseme osas;

 rõhutab, et 2020. aasta järgse üleilmse 
elurikkuse raamistiku ajakohastatud 
esialgne eelnõu, milles võetakse arvesse 
2020. aasta järgse üleilmse elurikkuse 
raamistiku avatud töörühma teise 
koosoleku tulemusi, ei sisalda viidet 
rangele kaitsele; kutsub seetõttu 
komisjoni üles tagama, et kõik ELi 
maakaitse eesmärgid oleksid piisavalt 
paindlikud, et võtta rakendamisel arvesse 
iga liikmesriigi täpseid tingimusi ja 
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võimalusi ning maa ja metsaomanike 
õigusi, kusjuures range kaitse oleks 
vabatahtlik valik;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Saskia Bricmont

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. rõhutab, et ökosüsteemide seisundi 
halvenemine ja neile avaldatav surve 
õõnestavad enamiku 2030. aasta kestliku 
arengu eesmärkide saavutamist, eelkõige 
eesmärki kaotada vaesus, tagada 
juurdepääs veele ja kanalisatsioonile, 
tagada toiduga kindlustatus, tagada 
tervislik elu ning vähendada sotsiaal-
majanduslikku ebavõrdsust riikide sees ja 
vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. rõhutab, et avatud strateegiline 
autonoomia peaks tagama ausa 
konkurentsi ning hõlmama sidusust ELi 
eri poliitikavaldkondade ja algatuste (sh 
elurikkuse strateegia) vahel, edendama 
samal ajal kõiki jätkusuutlikkuse aspekte 
ja avardama kaubanduse eeliseid 
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Euroopa ettevõtjatele, eelkõige VKEdele;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. tuletab meelde, et ÜRO 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
sekretariaat on tungivalt innustanud 
võtma kohalikke ja piirkondlikke 
bioloogilise mitmekesisuse meetmeid, 
mõistes, et detsentraliseeritud 
planeerimine on tõhus toetus 
ülemaailmsete bioloogilise mitmekesisuse 
strateegiate kasutuselevõtuks;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. rõhutab, et ELi eri 
poliitikavaldkondade sidusus on 
rahvusvahelises kaubanduses väga 
oluline, sest selles on esitatud kõik 
kestlikkuse arengu aspektid: sotsiaalsed, 
keskkonnaalased (sh bioloogiline 
mitmekesisus) ja majanduslikud;

Or. en

Muudatusettepanek 16
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Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. rõhutab kalurite, 
põllumajandustootjate, jahimeeste ja kõigi 
maapiirkondade kultuuri kandjate tähtsat 
rolli elurikkuse ja ökosüsteemi kaitsmisel;

Or. it

Muudatusettepanek 17
Saskia Bricmont

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1b. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
uues kaubandusstrateegias kutsutakse 
üles ELi kaubandus- ja sisepoliitika 
tihedamale integreerimisele, ning 
tunnistab, et bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamine on ülemaailmne väljakutse, 
mis nõuab ülemaailmseid jõupingutusi;

 ootab, et komisjon säilitaks kõrged 
ambitsioonid mitte ainult sõnades, vaid ka 
tegudes, ning et viivitamata kaalutaks 
eriomaseid ja konkreetseid meetmeid selle 
tagamiseks, et ELi kaubanduslepingud ei 
põhjustaks ega ähvardaks põhjustada 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemist 
ning et ELi kaubanduspoliitika oleks 
tõhusalt kooskõlas bioloogilise 
mitmekesisuse strateegiaga;

Or. en
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Muudatusettepanek 18
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1b. tuletab meelde, et majanduse üha 
suurem rahvusvahelistumine tootmise ja 
tarbimise mujale viimise kaudu avaldab 
loodusele mitmesugust mõju ülemaailmsel 
tasandil ja väljaspool ELi territooriumi;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1b. tuletab meelde, et 
kaubanduslepingutega tuleb tagada, et 
asjaomased pooled on aktiivselt kaasatud 
säästva arengu põhimõtete edendamisse; 
samuti tuleb tagada rahvusvahelised 
standardid, mis on kooskõlas Euroopa 
keskkonna- ja kliimaeesmärkidega 
jätkusuutliku majanduskasvu 
saavutamiseks; üleilmse ülemineku 
tagamiseks kestlikele toidusüsteemidele 
tuleks nendes lepingutes muuta oluliseks 
ja siduvaks elemendiks ka Pariisi 
kliimakokkulepe ja selle järgimine; 

Or. en

Muudatusettepanek 20
Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 1 c (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1c. rõhutab, et avatud strateegilise 
autonoomia tulevik peaks aitama luua 
ausa konkurentsi rahvusvahelise 
kaubanduse ettevõtjate vahel ning tagama 
sidususe ELi eri poliitikavaldkondade ja 
algatuste (sh elurikkuse strateegia) vahel, 
edendama samal ajal kõiki 
jätkusuutlikkuse aspekte ja avardama 
kaubanduse eeliseid 
põllumajandusettevõtete tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et on oluline lisada 
elurikkuse mõõde süstemaatiliselt 
kõikidesse säästva mõju hindamistesse, 
milleks kasutatakse usaldusväärseid 
meetodeid, nagu on soovitatud komisjoni 
senistes uuringutes, ning võtta elurikkuse 
küsimusi järjepidevalt arvesse; nõuab, et 
komisjon tagaks selliste elurikkust 
käsitlevate analüüside tegemiseks piisava 
rahastuse; nõuab säästva arengu 
mõjuhinnangute kasutuselevõtmist 
tulevaste vabakaubanduslepingute 
analüüsietapi osana ning nende 
korrapärast ajakohastamist läbirääkimiste 
edenedes, et tuvastada ja maandada 
võimalikud riskid nii kiiresti kui võimalik 
ning kujundada läbirääkimistel välja 
toodud asjakohaseid kahepoolseid 
kohustusi; rõhutab, et on oluline korraldada 
korrapäraselt säästva mõju järelhindamisi, 
et tagada kooskõla ELi rahvusvaheliste 
kohustustega elurikkuse valdkonnas; 
nõuab, et kaubanduse ja säästva arengu 

2. rõhutab, et on oluline lisada 
elurikkuse mõõde süstemaatiliselt 
kõikidesse säästva mõju hindamistesse, 
milleks kasutatakse usaldusväärseid 
meetodeid, nagu on soovitatud komisjoni 
senistes uuringutes, ning võtta elurikkuse 
küsimusi järjepidevalt arvesse; nõuab 
säästva arengu mõjuhinnangute 
kasutuselevõtmist tulevaste 
vabakaubanduslepingute analüüsietapi 
osana, et tuvastada ja maandada 
võimalikud riskid nii kiiresti kui võimalik 
ning kujundada läbirääkimistel välja 
toodud asjakohaseid kahepoolseid 
kohustusi; rõhutab, et on oluline korraldada 
säästva mõju järelhindamisi, et tagada 
kooskõla ELi rahvusvaheliste kohustustega 
elurikkuse valdkonnas; kutsub komisjoni 
üles võtma meetmeid, kui 
kaubanduspartnerid ei täida oma kahe- 
või mitmepoolseid kohustusi; väljendab 
sellega seoses heameelt, et ametisse on 
nimetatud kaubandusvaldkonna juhtiv 
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peatükid sisaldaksid tähtajalisi 
tegevuskavasid, milles püstitatakse 
kontrollitavad kohustused ja eesmärgid, 
mida tuleb säästva mõju järelhindamiste 
käigus korrapäraselt jälgida, ning et 
(mitte)tariifsete piirangute vähendamine 
muudetaks sellest sõltuvaks; kutsub 
komisjoni üles olemasolevaid peatükke 
vastavalt ajakohastama;

järelevalveametnik, kelle ülesanne on 
juhtida komisjoni jõupingutusi 
rakendamise ja jõustamise tugevdamiseks, 
tuginedes mitmesugustele 
kättesaadavatele vahenditele; rõhutab, et 
ELi kaubandus- ja investeerimislepingud 
hõlbustavad ametlikku dialoogi 
partneritega Euroopa rohelise kokkuleppe 
kõigi aspektide, sealhulgas bioloogilise 
mitmekesisuse, kestliku toidupoliitika, 
saaste ja ringmajanduse üle;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et on oluline lisada 
elurikkuse mõõde süstemaatiliselt 
kõikidesse säästva mõju hindamistesse, 
milleks kasutatakse usaldusväärseid 
meetodeid, nagu on soovitatud komisjoni 
senistes uuringutes, ning võtta elurikkuse 
küsimusi järjepidevalt arvesse; nõuab, et 
komisjon tagaks selliste elurikkust 
käsitlevate analüüside tegemiseks piisava 
rahastuse; nõuab säästva arengu 
mõjuhinnangute kasutuselevõtmist 
tulevaste vabakaubanduslepingute 
analüüsietapi osana ning nende korrapärast 
ajakohastamist läbirääkimiste edenedes, et 
tuvastada ja maandada võimalikud riskid 
nii kiiresti kui võimalik ning kujundada 
läbirääkimistel välja toodud asjakohaseid 
kahepoolseid kohustusi; rõhutab, et on 
oluline korraldada korrapäraselt säästva 
mõju järelhindamisi, et tagada kooskõla 
ELi rahvusvaheliste kohustustega 
elurikkuse valdkonnas; nõuab, et 
kaubanduse ja säästva arengu peatükid 
sisaldaksid tähtajalisi tegevuskavasid, 
milles püstitatakse kontrollitavad 

2. rõhutab, et on oluline lisada 
elurikkuse mõõde süstemaatiliselt 
kõikidesse säästva mõju hindamistesse, 
milleks kasutatakse usaldusväärseid 
meetodeid, nagu on soovitatud komisjoni 
senistes uuringutes, ning võtta seda arvesse 
kõigis ELi poliitikameetmetes; nõuab, et 
komisjon tagaks selliste elurikkust 
käsitlevate analüüside tegemiseks piisava 
rahastuse ja hõlbustaks rahaliste 
vahendite kasutuselevõtmist elurikkusega 
seotud innovatsiooni puhul; nõuab, et 
tugevdataks säästva arengu mõju 
arvessevõtmist tulevaste 
vabakaubanduslepingute analüüsietapi 
olulise osana ning nende korrapärast 
ajakohastamist läbirääkimiste edenedes, et 
tuvastada ja maandada võimalikud riskid 
nii kiiresti kui võimalik ning kujundada 
läbirääkimistel välja toodud asjakohaseid 
kahepoolseid kohustusi; rõhutab, et on 
oluline korraldada korrapäraselt säästva 
mõju järelhindamisi, et tagada kooskõla 
ELi rahvusvaheliste kohustustega 
elurikkuse valdkonnas; nõuab, et 
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kohustused ja eesmärgid, mida tuleb 
säästva mõju järelhindamiste käigus 
korrapäraselt jälgida, ning et 
(mitte)tariifsete piirangute vähendamine 
muudetaks sellest sõltuvaks; kutsub 
komisjoni üles olemasolevaid peatükke 
vastavalt ajakohastama;

kaubanduse ja säästva arengu peatükid 
sisaldaksid tähtajalisi tegevuskavasid, 
milles püstitatakse kontrollitavad 
kohustused ja eesmärgid, mida tuleb 
säästva mõju järelhindamiste käigus 
korrapäraselt jälgida;

Or. es

Muudatusettepanek 23
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et on oluline lisada 
elurikkuse mõõde süstemaatiliselt 
kõikidesse säästva mõju hindamistesse, 
milleks kasutatakse usaldusväärseid 
meetodeid, nagu on soovitatud komisjoni 
senistes uuringutes, ning võtta elurikkuse 
küsimusi järjepidevalt arvesse; nõuab, et 
komisjon tagaks selliste elurikkust 
käsitlevate analüüside tegemiseks piisava 
rahastuse; nõuab säästva arengu 
mõjuhinnangute kasutuselevõtmist 
tulevaste vabakaubanduslepingute 
analüüsietapi osana ning nende korrapärast 
ajakohastamist läbirääkimiste edenedes, et 
tuvastada ja maandada võimalikud riskid 
nii kiiresti kui võimalik ning kujundada 
läbirääkimistel välja toodud asjakohaseid 
kahepoolseid kohustusi; rõhutab, et on 
oluline korraldada korrapäraselt säästva 
mõju järelhindamisi, et tagada kooskõla 
ELi rahvusvaheliste kohustustega 
elurikkuse valdkonnas; nõuab, et 
kaubanduse ja säästva arengu peatükid 
sisaldaksid tähtajalisi tegevuskavasid, 
milles püstitatakse kontrollitavad 
kohustused ja eesmärgid, mida tuleb 
säästva mõju järelhindamiste käigus 
korrapäraselt jälgida, ning et 
(mitte)tariifsete piirangute vähendamine 

2. rõhutab, et on oluline lisada 
elurikkuse mõõde süstemaatiliselt 
kõikidesse kestlikkuse mõju hindamistesse, 
milleks tuleb kasutada varasemast 
usaldusväärsemaid meetodeid, nagu on 
soovitatud komisjoni senistes uuringutes, 
ning võtta elurikkuse küsimusi 
järjepidevalt arvesse; nõuab, et komisjon 
tagaks selliste elurikkust käsitlevate 
analüüside tegemiseks piisava rahastuse; 
nõuab säästva arengu mõjuhinnangute 
kasutuselevõtmist tulevaste 
vabakaubanduslepingute analüüsietapi 
osana ning nende korrapärast 
ajakohastamist läbirääkimiste edenedes, et 
tuvastada ja maandada võimalikud riskid 
nii asjaomase piirkonna kui ka ELi 
elurikkusele nii kiiresti kui võimalik ning 
kujundada läbirääkimistel välja toodud 
asjakohaseid kahepoolseid kohustusi; 
rõhutab, et on oluline korraldada 
korrapäraselt kestlikkuse järelhindamisi ja 
mõjuhinnanguid, et tagada kooskõla ELi 
rahvusvaheliste kohustustega elurikkuse 
valdkonnas; nõuab, et kaubanduse ja 
säästva arengu peatükid sisaldaksid 
tähtajalisi tegevuskavasid, milles 
püstitatakse kontrollitavad kohustused ja 
eesmärgid, mida tuleb säästva mõju 
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muudetaks sellest sõltuvaks; kutsub 
komisjoni üles olemasolevaid peatükke 
vastavalt ajakohastama;

järelhindamiste käigus korrapäraselt 
jälgida, hinnata ja vastavalt hindamistele 
kohandada, ning et (mitte)tariifsete 
piirangute vähendamine muudetaks sellest 
sõltuvaks; kutsub komisjoni üles 
võimalikult kiiresti olemasolevaid kestliku 
arengu peatükke vastavalt ajakohastama;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et on oluline lisada 
elurikkuse mõõde süstemaatiliselt 
kõikidesse säästva mõju hindamistesse, 
milleks kasutatakse usaldusväärseid 
meetodeid, nagu on soovitatud komisjoni 
senistes uuringutes, ning võtta elurikkuse 
küsimusi järjepidevalt arvesse; nõuab, et 
komisjon tagaks selliste elurikkust 
käsitlevate analüüside tegemiseks piisava 
rahastuse; nõuab säästva arengu 
mõjuhinnangute kasutuselevõtmist 
tulevaste vabakaubanduslepingute 
analüüsietapi osana ning nende korrapärast 
ajakohastamist läbirääkimiste edenedes, et 
tuvastada ja maandada võimalikud riskid 
nii kiiresti kui võimalik ning kujundada 
läbirääkimistel välja toodud asjakohaseid 
kahepoolseid kohustusi; rõhutab, et on 
oluline korraldada korrapäraselt säästva 
mõju järelhindamisi, et tagada kooskõla 
ELi rahvusvaheliste kohustustega 
elurikkuse valdkonnas; nõuab, et 
kaubanduse ja säästva arengu peatükid 
sisaldaksid tähtajalisi tegevuskavasid, 
milles püstitatakse kontrollitavad 
kohustused ja eesmärgid, mida tuleb 
säästva mõju järelhindamiste käigus 
korrapäraselt jälgida, ning et 
(mitte)tariifsete piirangute vähendamine 

2. rõhutab, et on oluline lisada 
elurikkuse mõõde süstemaatiliselt 
kõikidesse säästva mõju hindamistesse, 
milleks kasutatakse usaldusväärseid 
meetodeid, nagu on soovitatud komisjoni 
senistes uuringutes, ning võtta elurikkuse 
küsimusi järjepidevalt arvesse; nõuab, et 
komisjon tagaks selliste elurikkust 
käsitlevate analüüside tegemiseks piisava 
rahastuse; nõuab säästva arengu 
mõjuhinnangute kasutuselevõtmist 
tulevaste vabakaubandus- ja 
investeerimislepingute analüüsietapi osana 
ning nende korrapärast ajakohastamist 
läbirääkimiste edenedes, et tuvastada, 
hinnata ja maandada võimalikud riskid nii 
kiiresti kui võimalik ning kujundada 
läbirääkimistel välja toodud asjakohaseid 
kahepoolseid kohustusi; rõhutab, et on 
oluline korraldada korrapäraselt säästva 
mõju järelhindamisi, et tagada kooskõla 
ELi rahvusvaheliste kohustustega 
elurikkuse valdkonnas; nõuab, et 
kaubanduse ja kestliku arengu peatükid 
sisaldaksid tähtajalisi tegevuskavasid, 
milles püstitatakse kontrollitavad 
kohustused ja eesmärgid, mida tuleb 
kestliku mõju järelhindamiste käigus 
korrapäraselt jälgida, ning et 
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muudetaks sellest sõltuvaks; kutsub 
komisjoni üles olemasolevaid peatükke 
vastavalt ajakohastama;

(mitte)tariifsete piirangute vähendamine 
muudetaks sellest sõltuvaks; kutsub 
komisjoni üles olemasolevaid peatükke 
vastavalt ajakohastama; kutsub komisjoni 
üles tegema nende meetmetega 
tegelemiseks tihedat koostööd Euroopa 
Parlamendi ja spetsialiseerunud 
sidusrühmadega; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles rakendama kaubanduse 
ja kestliku arengu peatükkides kirjeldatud 
ja kokku lepitud meetmeid ka liidu 
territooriumidel, et tagada kooskõla ja 
sidusus sellega, mida liit nõuab 
kolmandatelt riikidelt;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Saskia Bricmont

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et on oluline lisada 
elurikkuse mõõde süstemaatiliselt 
kõikidesse säästva mõju hindamistesse, 
milleks kasutatakse usaldusväärseid 
meetodeid, nagu on soovitatud komisjoni 
senistes uuringutes, ning võtta elurikkuse 
küsimusi järjepidevalt arvesse; nõuab, et 
komisjon tagaks selliste elurikkust 
käsitlevate analüüside tegemiseks piisava 
rahastuse; nõuab säästva arengu 
mõjuhinnangute kasutuselevõtmist 
tulevaste vabakaubanduslepingute 
analüüsietapi osana ning nende korrapärast 
ajakohastamist läbirääkimiste edenedes, et 
tuvastada ja maandada võimalikud riskid 
nii kiiresti kui võimalik ning kujundada 
läbirääkimistel välja toodud asjakohaseid 
kahepoolseid kohustusi; rõhutab, et on 
oluline korraldada korrapäraselt säästva 
mõju järelhindamisi, et tagada kooskõla 
ELi rahvusvaheliste kohustustega 
elurikkuse valdkonnas; nõuab, et 

2. rõhutab, et on oluline lisada 
elurikkuse mõõde süstemaatiliselt 
kõikidesse säästva mõju hindamistesse, 
milleks kasutatakse usaldusväärseid 
meetodeid, nagu on soovitatud komisjoni 
senistes uuringutes, ning võtta elurikkuse 
küsimusi järjepidevalt arvesse; nõuab, et 
komisjon tagaks selliste elurikkust 
käsitlevate analüüside tegemiseks piisava 
rahastuse; nõuab säästva arengu 
mõjuhinnangute kasutuselevõtmist 
tulevaste vabakaubanduslepingute 
analüüsietapi osana ning nende korrapärast 
ajakohastamist läbirääkimiste edenedes, et 
tuvastada ja maandada võimalikud riskid 
nii kiiresti kui võimalik ning kujundada 
läbirääkimistel välja toodud asjakohaseid 
kahepoolseid kohustusi; rõhutab eelkõige 
valitsusasutuste asjakohase rahastamise, 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
toetuse, kaitsealade määratlemise ja 
ulatuse, pädevate asutuste määramise jne 
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kaubanduse ja säästva arengu peatükid 
sisaldaksid tähtajalisi tegevuskavasid, 
milles püstitatakse kontrollitavad 
kohustused ja eesmärgid, mida tuleb 
säästva mõju järelhindamiste käigus 
korrapäraselt jälgida, ning et 
(mitte)tariifsete piirangute vähendamine 
muudetaks sellest sõltuvaks; kutsub 
komisjoni üles olemasolevaid peatükke 
vastavalt ajakohastama;

tähtsust; rõhutab, et on oluline korraldada 
korrapäraselt säästva mõju järelhindamisi, 
et tagada kooskõla ELi rahvusvaheliste 
kohustustega elurikkuse valdkonnas; 
nõuab, et kaubanduse ja säästva arengu 
peatükid sisaldaksid tähtajalisi 
tegevuskavasid, milles püstitatakse 
kontrollitavad kohustused ja eesmärgid, 
mida tuleb säästva mõju järelhindamiste 
käigus korrapäraselt jälgida, ning et 
(mitte)tariifsete piirangute vähendamine 
muudetaks sellest sõltuvaks; kutsub 
komisjoni üles olemasolevaid peatükke 
vastavalt ajakohastama;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Marco Campomenosi

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et on oluline lisada 
elurikkuse mõõde süstemaatiliselt 
kõikidesse säästva mõju hindamistesse, 
milleks kasutatakse usaldusväärseid 
meetodeid, nagu on soovitatud komisjoni 
senistes uuringutes, ning võtta elurikkuse 
küsimusi järjepidevalt arvesse; nõuab, et 
komisjon tagaks selliste elurikkust 
käsitlevate analüüside tegemiseks piisava 
rahastuse; nõuab säästva arengu 
mõjuhinnangute kasutuselevõtmist 
tulevaste vabakaubanduslepingute 
analüüsietapi osana ning nende korrapärast 
ajakohastamist läbirääkimiste edenedes, et 
tuvastada ja maandada võimalikud riskid 
nii kiiresti kui võimalik ning kujundada 
läbirääkimistel välja toodud asjakohaseid 
kahepoolseid kohustusi; rõhutab, et on 
oluline korraldada korrapäraselt säästva 
mõju järelhindamisi, et tagada kooskõla 
ELi rahvusvaheliste kohustustega 
elurikkuse valdkonnas; nõuab, et 

2. rõhutab, et on oluline lisada 
elurikkuse mõõde süstemaatiliselt 
kõikidesse säästva mõju hindamistesse, 
milleks kasutatakse usaldusväärseid 
meetodeid, nagu on soovitatud komisjoni 
senistes uuringutes, ning võtta elurikkuse 
küsimusi järjepidevalt arvesse; nõuab, et 
komisjon tagaks selliste elurikkust 
käsitlevate analüüside tegemiseks piisava 
rahastuse; nõuab neutraalsete ja 
erapooletute säästva arengu 
mõjuhinnangute kasutuselevõtmist 
tulevaste vabakaubanduslepingute 
analüüsietapi osana ning nende korrapärast 
ajakohastamist läbirääkimiste edenedes, et 
tuvastada ja maandada võimalikud riskid 
nii kiiresti kui võimalik ning kujundada 
läbirääkimistel välja toodud asjakohaseid 
kahepoolseid kohustusi; rõhutab, et on 
oluline korraldada korrapäraselt säästva 
mõju järelhindamisi, et tagada kooskõla 
ELi rahvusvaheliste kohustustega 
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kaubanduse ja säästva arengu peatükid 
sisaldaksid tähtajalisi tegevuskavasid, 
milles püstitatakse kontrollitavad 
kohustused ja eesmärgid, mida tuleb 
säästva mõju järelhindamiste käigus 
korrapäraselt jälgida, ning et 
(mitte)tariifsete piirangute vähendamine 
muudetaks sellest sõltuvaks; kutsub 
komisjoni üles olemasolevaid peatükke 
vastavalt ajakohastama;

elurikkuse valdkonnas; nõuab, et 
kaubanduse ja säästva arengu peatükid 
sisaldaksid tähtajalisi tegevuskavasid, 
milles püstitatakse kontrollitavad 
kohustused ja eesmärgid, mida tuleb 
säästva mõju järelhindamiste käigus 
korrapäraselt jälgida, ning et 
(mitte)tariifsete piirangute vähendamine 
muudetaks sellest sõltuvaks; kutsub 
komisjoni üles olemasolevaid peatükke 
vastavalt ajakohastama; tuletab meelde, et 
vabakaubanduslepingud peaksid 
põhinema kooskõlastatud lähenemisviisil, 
edendades kaubanduse, tolli ja 
turujärelevalve vahelist suuremat 
kooskõla;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Mazaly Aguilar

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et on oluline lisada 
elurikkuse mõõde süstemaatiliselt 
kõikidesse säästva mõju hindamistesse, 
milleks kasutatakse usaldusväärseid 
meetodeid, nagu on soovitatud komisjoni 
senistes uuringutes, ning võtta elurikkuse 
küsimusi järjepidevalt arvesse; nõuab, et 
komisjon tagaks selliste elurikkust 
käsitlevate analüüside tegemiseks piisava 
rahastuse; nõuab säästva arengu 
mõjuhinnangute kasutuselevõtmist 
tulevaste vabakaubanduslepingute 
analüüsietapi osana ning nende korrapärast 
ajakohastamist läbirääkimiste edenedes, et 
tuvastada ja maandada võimalikud riskid 
nii kiiresti kui võimalik ning kujundada 
läbirääkimistel välja toodud asjakohaseid 
kahepoolseid kohustusi; rõhutab, et on 
oluline korraldada korrapäraselt säästva 
mõju järelhindamisi, et tagada kooskõla 

2. rõhutab, et on oluline lisada 
elurikkuse mõõde koos majandusliku ja 
sotsiaalse mõõtmega süstemaatiliselt 
kõikidesse säästva mõju hindamistesse, 
milleks kasutatakse usaldusväärseid 
meetodeid, nagu on soovitatud komisjoni 
senistes uuringutes, ning võtta elurikkuse 
küsimusi järjepidevalt arvesse; nõuab, et 
komisjon tagaks selliste elurikkust 
käsitlevate analüüside tegemiseks piisava 
rahastuse; nõuab säästva arengu 
mõjuhinnangute kasutuselevõtmist 
tulevaste vabakaubanduslepingute 
analüüsietapi osana ning nende korrapärast 
ajakohastamist läbirääkimiste edenedes, et 
tuvastada ja maandada võimalikud riskid 
nii kiiresti kui võimalik ning kujundada 
läbirääkimistel välja toodud asjakohaseid 
kahepoolseid kohustusi; rõhutab, et on 
oluline korraldada korrapäraselt säästva 
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ELi rahvusvaheliste kohustustega 
elurikkuse valdkonnas; nõuab, et 
kaubanduse ja säästva arengu peatükid 
sisaldaksid tähtajalisi tegevuskavasid, 
milles püstitatakse kontrollitavad 
kohustused ja eesmärgid, mida tuleb 
säästva mõju järelhindamiste käigus 
korrapäraselt jälgida, ning et 
(mitte)tariifsete piirangute vähendamine 
muudetaks sellest sõltuvaks; kutsub 
komisjoni üles olemasolevaid peatükke 
vastavalt ajakohastama;

mõju järelhindamisi, et tagada kooskõla 
ELi rahvusvaheliste kohustustega 
elurikkuse valdkonnas; nõuab, et 
kaubanduse ja säästva arengu peatükid 
sisaldaksid tähtajalisi tegevuskavasid, 
milles püstitatakse kontrollitavad 
kohustused ja eesmärgid, mida tuleb 
säästva mõju järelhindamiste käigus 
korrapäraselt jälgida, ning et 
(mitte)tariifsete piirangute vähendamine 
muudetaks sellest sõltuvaks; kutsub 
komisjoni üles olemasolevaid peatükke 
vastavalt ajakohastama;

Or. es

Muudatusettepanek 28
Seán Kelly, Christophe Hansen

Arvamuse projekt
Punkt 2 – alapunkt 1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1) on veendunud, et EL peaks 
edendama kestlikku majanduskasvu, mis 
on arenguriikide jaoks prioriteet nende 
majanduse laiendamisel, 
ümberkujundamisel ja arengukasu 
saavutamisel, märkides, et lisaks 
sotsiaalsetele ja majanduslikele 
eesmärkidele võib kaubandus aidata 
saavutada keskkonnaalaseid eesmärke; 
märgib, et bioloogilisel mitmekesisusel 
põhinevate toodete ja teenustega 
kauplemine ja nendesse investeerimine 
võib stimuleerida bioloogilise 
mitmekesisuse liigse kasutamise 
vähendamist, võimaldades samal ajal luua 
kestlikumaid majandussektoreid, mis 
aitavad kaasa kaasavale majanduskasvule 
ning kestlikele tootmis-, kaubandus- ja 
tarbimismudelitele; rõhutab, et 
turustiimulid ja suutlikkuse 
suurendamine tuleks teha ettevõtjatele 
kättesaadavaks, et nad saaksid osaleda 
arukas, jätkusuutlikus ja kaasavas 
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majanduskasvus, ning aidata neil vastata 
tarbijate ootustele ja suurenevale 
nõudlusele austada loodust;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Saskia Bricmont

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. väljendab heameelt ühtse 
kontaktpunkti loomise üle, et tegeleda 
teatatud kaubandustõkete ja kestlike 
kaubanduskohustuste rikkumistega, ning 
on seisukohal, et liidu huvides on võtta 
meetmeid nende kohustuste rikkumise 
korral; kutsub komisjoni üles tegema 
järeldusi ekspertide rühma poolt 
lahenduse leidnud ELi ja Lõuna-Korea 
vahelisest vaidlusest, milles rõhutati, kui 
oluline on lisada vahe-eesmärgid ja 
tähtajad rahvusvaheliste konventsioonide 
ratifitseerimiseks lepinguosaliste poolt; 
tuletab meelde oma üleskutset komisjonile 
uurida kaubanduslepingutes viimase 
abinõuna sanktsioonidel põhinevat 
mehhanismi ning võtta kaubanduse ja 
kestliku arengu 15-punktilist tegevuskava 
käsitlevate peatükkide läbivaatamisel 
arvesse Madalmaade ja Prantsusmaa 
mitteametlikku dokumenti kaubanduse, 
sotsiaalse majandusliku mõju ja säästva 
arengu kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. on veendunud, et EL peaks 
püüdma teha koostööd oma 
kaubanduspartneritega, et suurendada ja 
süvendada teadlikkust bioloogilise 
mitmekesisuse mõõtmest kaubanduses, 
teha tööd selle nimel, et lisada bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse siduvad tasemed 
eelseisvasse WTO reformi töösse ja 
muudesse rahvusvahelistesse 
kaubandusfoorumitesse, samuti meie 
vabakaubanduslepingutesse, kusjuures 
selline kasutuselevõtt peab põhinema 
teaduslikel tõenditel ja seda ei tohi kunagi 
kasutada keskkonnakestliku 
protektsionismina; rõhutab, et bioloogilise 
mitmekesisuse sätted kuuluvad kõikidesse 
metsaõigusnormide täitmise järelevalve, 
metsahalduse ja puidukaubanduse 
(FLEGT) raames sõlmitavatesse 
vabakaubanduslepingutesse, 
investeerimislepingutesse ja 
vabatahtlikesse partnerluslepingutesse;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles ühinema jõupingutustega, et jõuda 
mere bioloogilise mitmekesisuse 
kokkuleppeni väljaspool riiklikku 
jurisdiktsiooni; tuletab meelde, et 
merekaitsealade loomist väljaspool 
riiklikku jurisdiktsiooni olevatel aladel 
tuleb toetada sotsiaal-majanduslike ja 
ökoloogiliste mõjuhinnangutega, mis 
põhinevad parimatel kättesaadavatel 
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teaduslikel nõuannetel;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. palub komisjonil kasutada 
bioloogilise mitmekesisuse võimalike 
ohtude uurimiseks välja töötatud 
näitajaid, et sõnastada bioloogilise 
mitmekesisuse kaitseks lühi-, kesk- ja 
pikaajalised eesmärgid; nõuab, et 
komisjon annaks Euroopa Parlamendile 
igal aastal ajakohastatud teavet nimetatud 
eesmärkide rakendamise seisu kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2b. palub komisjonil hinnata kehtivaid 
vabakaubanduslepinguid ja praegu 
juriidiliselt läbivaadatavaid tekste seoses 
nende mõjuga bioloogilisele 
mitmekesisusele ning esitada tulemused ja 
kavandatud kohandused Euroopa 
Parlamendile;

Or. en

Muudatusettepanek 34



AM\1226070ET.docx 25/58 PE689.523v02-00

ET

Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt

Arvamuse projekt
Punkt 2 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2c. rõhutab, et EL peab oma 
ekspordipoliitikat märkimisväärselt 
kohandama, et vältida oma 
põllumajanduspoliitika kahjulikku mõju, 
võttes samal ajal arvesse võimalikke 
ülekandumise mõjusid; nõuab, et 
komisjon viiks koostöös sõltumatute 
ekspertidega läbi üksikasjaliku uuringu 
ELi ekspordi ja selle tootmismeetodite 
kahjuliku mõju kohta bioloogilisele 
mitmekesisusele;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Saskia Bricmont

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab väga oluliseks, et komisjon 
edendaks muud kui toodetega seotud 
arusaama protsessidest ja 
tootmismeetoditest, et toetada üldise tolli- 
ja kaubanduskokkuleppe XX artikli alusel 
elurikkuse edasist vähenemist ennetavaid 
meetmeid;

3. peab väga oluliseks, et komisjon 
edendaks muud kui toodetega seotud 
arusaama protsessidest ja 
tootmismeetoditest, et toetada elurikkuse 
edasist vähenemist ennetavaid meetmeid, 
mis on mittediskrimineerivad ja mille 
eesmärk on tugevaim keskkonnakaitse 
[MC1]; toetab komisjoni soovi edendada 
rahvusvahelistes kaubandus- ja 
keskkonnaalastes aruteludes asjaomaste 
WTO sätete tõlgendamist, millega 
tunnustatakse liikmete õigust reageerida 
tõhusalt ülemaailmsetele 
keskkonnaprobleemidele, eelkõige 
kliimamuutustele ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsele; on seisukohal, et 
kaubandusele ja keskkonnale 
spetsialiseerunud juristid tuleks valida 
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vabakaubanduslepingute ja 
investeeringute kaitse lepingutega loodud 
vaidluste lahendamise komisjonidesse 
ning et nad peaksid olema eriti kaasatud 
kaubanduskohustuste ja keskkonnakaitse 
erandite vahelistest konfliktidest 
tulenevate vaidluste lahendamisse; nõuab 
tungivalt, et komisjon edendaks seda 
ettepanekut oma WTO kliima- ja 
kaubandusalgatuse raames;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Seán Kelly, Christophe Hansen

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab väga oluliseks, et komisjon 
edendaks muud kui toodetega seotud 
arusaama protsessidest ja 
tootmismeetoditest, et toetada üldise tolli- 
ja kaubanduskokkuleppe XX artikli alusel 
elurikkuse edasist vähenemist ennetavaid 
meetmeid;

3. peab väga oluliseks, et komisjon 
edendaks muud kui toodetega seotud 
arusaama protsessidest ja 
tootmismeetoditest, et toetada elurikkuse 
edasist vähenemist ennetavaid meetmeid 
turvalises, prognoositavas ja 
mittediskrimineerivas raamistikus, mis on 
nii kodumaiste kui ka kolmandate riikide 
eksporditavate toodete osas kooskõlas 
WTO nõuetega;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. palub komisjonil kasutada oma 
kaubandusläbirääkimistes teistsugust 
lähenemisviisi, et hõlbustada 
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eelisjuurdepääsu ELi turule ainult 
nendele kaubanduspartneritele, kes 
rakendavad edukalt kõiki mitmepoolseid 
keskkonnalepinguid, mis on seotud 
bioloogilise mitmekesisuse kaitsega, või 
säilitada tollimaksud toorainetele, 
kaupadele ja teenustele, mida peetakse 
strateegilise mõjuhinnangu ja analüüsi 
alusel bioloogilisele mitmekesisusele 
kahjulikuks; palub komisjonil töötada 
välja kiire uuesti kehtestamise (nn snap-
back) võimalus rikkumiste või 
rakendamata jätmise puhuks, mille korral 
kehtestatakse uuesti tariifid rikkuva 
kaubanduspartneri suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. kutsub komisjoni üles edendama 
geograafiliste tähiste kaitset väärtustavaid 
kaubandustavasid, keskendudes eelkõige 
kohalikele toodetele, mis on elurikkuse 
säilitamise eesmärgiga kõige paremini 
kooskõlas;

Or. it

Muudatusettepanek 39
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. nõuab tungivalt, et komisjon 
kaaluks bioloogilise mitmekesisuse 
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vähenemise eksterritoriaalset mõõdet, eriti 
arengumaades, ning hindaks teaduslikult 
liidu üldist mõju planeedi bioloogilisele 
mitmekesisusele;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3b. nõuab, et sõltumatult ja 
põhjalikult analüüsitaks mõju, mida 
avaldavad ülejäänud investori ja riigi 
vaheliste vaidluste lahendamise ning 
investeerimiskohtu süsteemi sätted 
kaubanduslepingutes, samuti 
energiaharta peatüki mõju bioloogilisele 
mitmekesisusele, ning nõuab kiiret 
kohandamist juhul, kui leiab kinnitust 
negatiivne mõju;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Marco Campomenosi

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et ELi 
kaubanduspoliitika ja rohelise 
diplomaatia eesmärk peaks olema 
lõpetada fossiilkütuste kasutamine ja 
kaotada järk-järgult 
keskkonnakahjulikud toetused vastavalt 
2009. aastal Pittsburghis toimunud G20 
tippkohtumisel võetud kohustustele; 
kutsub komisjoni üles leppima iga 

välja jäetud
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kaubanduslepingus osaleva 
kaubanduspartneriga kokku 
tegevuskavas, püstitama vahe-eesmärgid 
ning võtma juhtrolli teemakohastel 
rahvusvahelistel foorumitel;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et ELi 
kaubanduspoliitika ja rohelise diplomaatia 
eesmärk peaks olema lõpetada 
fossiilkütuste kasutamine ja kaotada järk-
järgult keskkonnakahjulikud toetused 
vastavalt 2009. aastal Pittsburghis 
toimunud G20 tippkohtumisel võetud 
kohustustele; kutsub komisjoni üles 
leppima iga kaubanduslepingus osaleva 
kaubanduspartneriga kokku tegevuskavas, 
püstitama vahe-eesmärgid ning võtma 
juhtrolli teemakohastel rahvusvahelistel 
foorumitel;

4. on seisukohal, et ELi 
kaubanduspoliitika ja rohelise diplomaatia 
eesmärk peaks olema toetada 
kliimaneutraalsuse saavutamist hiljemalt 
2050. aastaks; kutsub komisjoni üles 
leppima iga kaubanduslepingus osaleva 
kaubanduspartneriga kokku tegevuskavas, 
püstitama vahe-eesmärgid ning võtma 
juhtrolli teemakohastel rahvusvahelistel 
foorumitel; rõhutab, et kestlikkus ja CO2-
neutraalsus peavad jääma ELi 
programmide põhieesmärkideks, seetõttu 
peaks ELi kaubanduspoliitika kooskõlas 
bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga 
võimaldama VKEdel rakendada 
konkurentsivõime, kulude vähendamise ja 
töökohtade loomise valdkonnas 
üleminekut keskkonnahoidlikule 
majandusele; on veendunud, et kõik 
maakaitse eesmärgid ELis peaksid 
arvestama iga liikmesriigi eripäraseid 
tingimusi ja võimalusi;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Mazaly Aguilar

Arvamuse projekt



PE689.523v02-00 30/58 AM\1226070ET.docx

ET

Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et ELi 
kaubanduspoliitika ja rohelise diplomaatia 
eesmärk peaks olema lõpetada 
fossiilkütuste kasutamine ja kaotada järk-
järgult keskkonnakahjulikud toetused 
vastavalt 2009. aastal Pittsburghis 
toimunud G20 tippkohtumisel võetud 
kohustustele; kutsub komisjoni üles 
leppima iga kaubanduslepingus osaleva 
kaubanduspartneriga kokku tegevuskavas, 
püstitama vahe-eesmärgid ning võtma 
juhtrolli teemakohastel rahvusvahelistel 
foorumitel;

4. on seisukohal, et ELi 
kaubanduspoliitika eesmärk peab olema 
lõpetada järk-järgult fossiilkütuste 
kasutamine ja kaotada kestlikkuse 
eesmärkidega vastuolus olevad vahendid 
kooskõlas 2009. aastal Pittsburghis 
toimunud G20 tippkohtumisel võetud 
kohustustega; kutsub komisjoni üles 
leppima iga kaubanduslepingus osaleva 
kaubanduspartneriga kokku tegevuskavas, 
püstitama vahe-eesmärgid ning võtma 
juhtrolli teemakohastel rahvusvahelistel 
foorumitel;

Or. es

Muudatusettepanek 44
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et ELi 
kaubanduspoliitika ja rohelise diplomaatia 
eesmärk peaks olema lõpetada 
fossiilkütuste kasutamine ja kaotada järk-
järgult keskkonnakahjulikud toetused 
vastavalt 2009. aastal Pittsburghis 
toimunud G20 tippkohtumisel võetud 
kohustustele; kutsub komisjoni üles 
leppima iga kaubanduslepingus osaleva 
kaubanduspartneriga kokku tegevuskavas, 
püstitama vahe-eesmärgid ning võtma 
juhtrolli teemakohastel rahvusvahelistel 
foorumitel;

4. on seisukohal, et ELi 
kaubanduspoliitika ja rohelise diplomaatia 
eesmärk peaks olema asendada järk-
järgult fossiilkütuste kasutamine ja 
keskkonnakahjulikud toetused vastavalt 
2009. aastal Pittsburghis toimunud G20 
tippkohtumisel võetud kohustustele; kutsub 
komisjoni üles leppima iga 
kaubanduslepingus osaleva 
kaubanduspartneriga kokku tegevuskavas, 
püstitama vahe-eesmärgid ning võtma 
juhtrolli teemakohastel rahvusvahelistel 
foorumitel;

Or. it

Muudatusettepanek 45
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Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et ELi 
kaubanduspoliitika ja rohelise diplomaatia 
eesmärk peaks olema lõpetada 
fossiilkütuste kasutamine ja kaotada järk-
järgult keskkonnakahjulikud toetused 
vastavalt 2009. aastal Pittsburghis 
toimunud G20 tippkohtumisel võetud 
kohustustele; kutsub komisjoni üles 
leppima iga kaubanduslepingus osaleva 
kaubanduspartneriga kokku tegevuskavas, 
püstitama vahe-eesmärgid ning võtma 
juhtrolli teemakohastel rahvusvahelistel 
foorumitel;

4. on seisukohal, et ELi 
kaubanduspoliitika ja rohelise diplomaatia 
eesmärk peaks olema lõpetada 
fossiilkütuste kasutamine ja kaotada järk-
järgult keskkonnakahjulikud toetused 
vastavalt 2009. aastal Pittsburghis 
toimunud G20 tippkohtumisel võetud 
kohustustele; kutsub komisjoni üles 
leppima iga kaubanduslepingus osaleva 
kaubanduspartneriga kokku tegevuskavas, 
püstitama vahe-eesmärgid ja looma seose 
mitmepoolsete keskkonnalepete tõendatud 
rakendamise ning tariifide alandamise 
vahel praegustes ja tulevastes 
lepingutes; kutsub komisjoni üles võtma 
selles mitmepoolses kontekstis juhtrolli 
teemakohastel rahvusvahelistel foorumitel, 
eelkõige WTO-s; palub komisjonil püüda 
luua võimalusi tariifide tõstmiseks 
toodetele ja teenustele, millel on 
teaduslikult tõestatud piirkonnapõhine 
negatiivne mõju bioloogilisele 
mitmekesisusele; rõhutab vajadust luua 
WTOs õigusraamistik, mis võimaldab 
luua mittetariifseid tõkkeid ja 
kaubanduskeelde toorainetele, kaupadele 
ja teenustele, mis ohustavad bioloogilist 
mitmekesisust, et pärssida selliste 
toorainete, kaupade ja teenuste 
kaubandust ja tootmist;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Saskia Bricmont

Arvamuse projekt
Punkt 4



PE689.523v02-00 32/58 AM\1226070ET.docx

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et ELi 
kaubanduspoliitika ja rohelise diplomaatia 
eesmärk peaks olema lõpetada 
fossiilkütuste kasutamine ja kaotada järk-
järgult keskkonnakahjulikud toetused 
vastavalt 2009. aastal Pittsburghis 
toimunud G20 tippkohtumisel võetud 
kohustustele; kutsub komisjoni üles 
leppima iga kaubanduslepingus osaleva 
kaubanduspartneriga kokku tegevuskavas, 
püstitama vahe-eesmärgid ning võtma 
juhtrolli teemakohastel rahvusvahelistel 
foorumitel;

4. tuletab meelde, et OECD 
hinnangul on bioloogilisele 
mitmekesisusele potentsiaalselt 
kahjulikud rahavood (mis põhinevad 
fossiilkütuste ja põllumajandustoetustel) 
konservatiivselt 500 miljardit USA dollarit 
aastas: see on suurusjärk, mis on kümme 
korda suurem kui ülemaailmsed 
rahastamisvood bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamiseks ja säästvaks 
kasutamiseks; on seisukohal, et ELi 
kaubanduspoliitika ja rohelise diplomaatia 
eesmärk peaks olema lõpetada 
fossiilkütuste kasutamine ja kaotada järk-
järgult keskkonnakahjulikud toetused 
vastavalt 2009. aastal Pittsburghis 
toimunud G20 tippkohtumisel võetud 
kohustustele; kutsub komisjoni üles 
leppima iga kaubanduslepingus osaleva 
kaubanduspartneriga kokku tegevuskavas, 
püstitama vahe-eesmärgid ning võtma 
juhtrolli teemakohastel rahvusvahelistel 
foorumitel;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et ELi 
kaubanduspoliitika ja rohelise 
diplomaatia eesmärk peaks olema 
lõpetada fossiilkütuste kasutamine ja 
kaotada järk-järgult 
keskkonnakahjulikud toetused vastavalt 
2009. aastal Pittsburghis toimunud G20 
tippkohtumisel võetud kohustustele; 
kutsub komisjoni üles leppima iga 
kaubanduslepingus osaleva 
kaubanduspartneriga kokku tegevuskavas, 

4. on seisukohal, et vastavalt 2009. 
aastal Pittsburghis toimunud G20 
tippkohtumisel võetud kohustustele tuleks 
ELi kaubanduspoliitikas ja rohelises 
diplomaatias kiiresti keskenduda 
meetmetele energiasüsteemi järkjärgulise 
ümberkujundamise hoogustamiseks, et 
stimuleerida vähese heitega või heiteta 
tehnoloogia kasutamist ja 
keskkonnakahjulike toetuste kaotamist; 
kutsub komisjoni üles leppima iga 
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püstitama vahe-eesmärgid ning võtma 
juhtrolli teemakohastel rahvusvahelistel 
foorumitel;

kaubanduslepingus osaleva 
kaubanduspartneriga kokku tegevuskavas, 
püstitama vahe-eesmärgid ning võtma 
juhtrolli teemakohastel rahvusvahelistel 
foorumitel;

Or. es

Muudatusettepanek 48
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et ELi 
kaubanduspoliitika ja rohelise diplomaatia 
eesmärk peaks olema lõpetada 
fossiilkütuste kasutamine ja kaotada järk-
järgult keskkonnakahjulikud toetused 
vastavalt 2009. aastal Pittsburghis 
toimunud G20 tippkohtumisel võetud 
kohustustele; kutsub komisjoni üles 
leppima iga kaubanduslepingus osaleva 
kaubanduspartneriga kokku tegevuskavas, 
püstitama vahe-eesmärgid ning võtma 
juhtrolli teemakohastel rahvusvahelistel 
foorumitel;

4. on seisukohal, et ELi 
kaubanduspoliitika ja rohelise diplomaatia 
eesmärk peaks olema lõpetada 
fossiilkütuste kasutamine ja kaotada järk-
järgult keskkonnakahjulikud toetused 
vastavalt 2009. aastal Pittsburghis 
toimunud G20 tippkohtumisel võetud 
kohustustele; kutsub komisjoni üles 
leppima iga kaubanduslepingus osaleva 
kaubanduspartneriga kokku tegevuskavas, 
püstitama vahe-eesmärgid ning võtma 
juhtrolli teemakohastel rahvusvahelistel 
foorumitel, eelkõige toetades ülemaailmse 
tasandi siduvaid eesmärke, et suurendada 
ambitsioonikust ja tagada 2020. aasta 
järgsete üleilmse bioloogilise 
mitmekesisuse alaste meetmete tõhusus;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et ELi 4. on seisukohal, et ELi 
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kaubanduspoliitika ja rohelise diplomaatia 
eesmärk peaks olema lõpetada 
fossiilkütuste kasutamine ja kaotada järk-
järgult keskkonnakahjulikud toetused 
vastavalt 2009. aastal Pittsburghis 
toimunud G20 tippkohtumisel võetud 
kohustustele; kutsub komisjoni üles 
leppima iga kaubanduslepingus osaleva 
kaubanduspartneriga kokku tegevuskavas, 
püstitama vahe-eesmärgid ning võtma 
juhtrolli teemakohastel rahvusvahelistel 
foorumitel;

kaubanduspoliitika ja rohelise diplomaatia 
eesmärk peaks olema lõpetada 
fossiilkütuste kasutamine ja kaotada järk-
järgult keskkonnakahjulikud toetused 
vastavalt 2009. aastal Pittsburghis 
toimunud G20 tippkohtumisel võetud 
kohustustele; kutsub komisjoni üles 
leppima iga kaubanduslepingus osaleva 
kaubanduspartneriga kokku tegevuskavas, 
püstitama vahe-eesmärgid ning võtma 
juhtrolli teemakohastel rahvusvahelistel 
foorumitel; nõuab sellega seoses 
kooskõlastatud väljaastumist energiaharta 
lepingust, mis kaitseb ja edendab 
investeeringuid fossiilenergiasse;

Or. fr

Muudatusettepanek 50
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et ELi 
kaubanduspoliitika ja rohelise diplomaatia 
eesmärk peaks olema lõpetada 
fossiilkütuste kasutamine ja kaotada järk-
järgult keskkonnakahjulikud toetused 
vastavalt 2009. aastal Pittsburghis 
toimunud G20 tippkohtumisel võetud 
kohustustele; kutsub komisjoni üles 
leppima iga kaubanduslepingus osaleva 
kaubanduspartneriga kokku tegevuskavas, 
püstitama vahe-eesmärgid ning võtma 
juhtrolli teemakohastel rahvusvahelistel 
foorumitel;

4. on seisukohal, et ELi 
kaubanduspoliitika ja rohelise diplomaatia 
eesmärk peaks olema lõpetada 
fossiilkütuste kasutamine ja kaotada järk-
järgult keskkonnakahjulikud toetused 
vastavalt 2009. aastal Pittsburghis 
toimunud G20 tippkohtumisel võetud 
kohustustele; kutsub komisjoni üles 
leppima iga kaubanduslepingus osaleva 
kaubanduspartneriga kokku tegevuskavas, 
püstitama vahe-eesmärgid ning võtma 
juhtrolli teemakohastel rahvusvahelistel 
foorumitel, eelkõige seoses WTOga, kus 
liit peaks jätkama oma juhtrolli 
mitmepoolsete lahenduste leidmisel 
ühistele ülemaailmsetele probleemidele;

Or. en
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Muudatusettepanek 51
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. palub komisjonil sellega seoses 
uurida vajadust keelata teatavate 
toodetega kauplemine, et kaitsta 
bioloogilist mitmekesisust;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Marco Campomenosi

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. soovitab nõukogul käsitada 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
ja Pariisi kokkulepet oma tulevaste 
lepingute läbirääkimisvolituste projektides 
ja kehtivate lepingute läbivaatamisel 
vabakaubanduslepingute olulise osana;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 53
Seán Kelly, Christophe Hansen

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. soovitab nõukogul käsitada 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
ja Pariisi kokkulepet oma tulevaste 
lepingute läbirääkimisvolituste projektides 
ja kehtivate lepingute läbivaatamisel 

5. soovitab nõukogul oma tulevaste 
lepingute läbirääkimisvolituste projektides 
ja kehtivate lepingute läbivaatamisel seada 
prioriteediks bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni tulemuslik rakendamine 
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vabakaubanduslepingute olulise osana; kaubandus- ja investeerimiskokkulepetes 
ja kinnitada veel kord kohustusi 
ohustatud looduslike looma- ja 
taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise 
konventsiooni (CITES) suhtes ja Pariisi 
kokkuleppe kontrollitavate eesmärkide 
suhtes, mis on vabakaubanduslepingute 
oluline osa; on veendunud, et tollitariifide 
tingimused peavad olema praktikas 
rakendatavad ja mitte lihtsalt viima 
kaubanduspartneriteni, kes kauplevad 
vabakaubanduslepingute väliselt, ning 
peaksid stimuleerima säästva arengu 
parandamist; rõhutab, et Aichi 
bioloogilise mitmekesisuse eesmärke ei 
ole ellu viidud ootuspäraselt ning 
ülemaailmne bioloogiline mitmekesisus 
on sattunud tõsisesse olukorda, ohustades 
otseselt inimeste huve, sealhulgas toitu, 
tervist ja julgeolekut; märgib, et 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
2020. aasta järgse ülemaailmse 
bioloogilise mitmekesisuse raamistiku 
uued eesmärgid, sealhulgas elusloodust ja 
taimestikku hõlmavad 
kaubandusküsimused, lepitakse kokku 
COP 15 raames; kutsub komisjoni üles 
toetama bioloogilise mitmekesisuse kaitse 
eesmärkide, sealhulgas mõõdetavate 
näitajate ja tõhusate 
järelevalvemehhanismide suuremat 
ambitsioonikust; rõhutab, et bioloogilise 
mitmekesisuse konventsioon on 196 
osalise vaheline üldine leping, ning 
kutsub seetõttu USAd ja Vatikani 
Linnriiki üles lepinguga ühinema;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Saskia Bricmont

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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5. soovitab nõukogul käsitada 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
ja Pariisi kokkulepet oma tulevaste 
lepingute läbirääkimisvolituste projektides 
ja kehtivate lepingute läbivaatamisel 
vabakaubanduslepingute olulise osana;

5. soovitab nõukogul käsitada 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni, 
ohustatud looduslike looma- ja 
taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise 
konventsiooni (CITES) ja Pariisi 
kokkulepet oma tulevaste lepingute 
läbirääkimisvolituste projektides ja 
kehtivate lepingute läbivaatamisel 
vabakaubanduslepingute olulise osana; on 
seisukohal, et EL peaks tulevastes 
Atlandi-ülestes suhetes seadma 
prioriteediks bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni ratifitseerimise ja 
rakendamise USA poolt; rõhutab üldiste 
tariifsete soodustuste kava (GSP) määruse 
eelseisva reformi tähtsust kliima- ja 
keskkonnatingimuste tugevdamisel, 
sealhulgas seoses bioloogilise 
mitmekesisuse konventsiooniga; tuletab 
meelde, et Euroopa Kohtu arvamuse 2/15 
punkti 161 kohaselt annab kaubanduse ja 
kestliku arengu peatüki rikkumine teisele 
lepinguosalisele õiguse „lõpetada või 
peatada kavandatava lepingu muudes 
sätetes ette nähtud kaubanduse 
liberaliseerimine“; on seisukohal, et 
olemasolevad vabakaubanduslepingud 
tuleks vastavalt läbi vaadata või et 
rakenduskomiteed peaksid tegema 
vastavad ettepanekud; toetab OECDs 
tehtavat tööd, et tugevdada 
vastutustundliku ettevõtluse suuniste 
bioloogilise mitmekesisuse komponenti, 
ning nõuab, et komisjon kajastaks seda 
asjakohaselt tulevases ELi 
hoolsuskohustuse paketis;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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5. soovitab nõukogul käsitada 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
ja Pariisi kokkulepet oma tulevaste 
lepingute läbirääkimisvolituste projektides 
ja kehtivate lepingute läbivaatamisel 
vabakaubanduslepingute olulise osana;

5. soovitab nõukogul käsitada 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni, 
ohustatud looduslike looma- ja 
taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise 
konventsiooni (CITES) ja Pariisi 
kokkulepet oma tulevaste lepingute 
läbirääkimisvolituste projektides ja 
kehtivate lepingute läbivaatamisel 
vabakaubanduslepingute olulise osana, 
kuna EL peab kehtestama kõrged 
standardid ning looma stiimulid ja 
jõustamismehhanismid konventsioonide 
ja mitmepoolsete keskkonnalepingute 
jaoks, millel ei ole otsest juurdepääsu 
õiguskaitsevahenditele;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. soovitab nõukogul käsitada 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
ja Pariisi kokkulepet oma tulevaste 
lepingute läbirääkimisvolituste projektides 
ja kehtivate lepingute läbivaatamisel 
vabakaubanduslepingute olulise osana;

5. soovitab nõukogul käsitada 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
ja Pariisi kokkulepet oma tulevaste 
lepingute läbirääkimisvolituste projektides 
ja kehtivate lepingute läbivaatamisel 
vabakaubanduslepingute olulise osana; 
nõuab läbirääkimisvolituste korrapärast 
läbivaatamist, mis võimaldaks kohandada 
kaubanduslepingute keskkonnaeesmärke;

Or. fr

Muudatusettepanek 57
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. soovitab nõukogul käsitada 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
ja Pariisi kokkulepet oma tulevaste 
lepingute läbirääkimisvolituste projektides 
ja kehtivate lepingute läbivaatamisel 
vabakaubanduslepingute olulise osana;

5. soovitab nõukogul käsitada 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
ja Pariisi kokkulepet oma tulevaste 
lepingute läbirääkimisvolituste projektides 
ja kehtivate lepingute läbivaatamisel 
vabakaubanduslepingute olulise osana; 
nõuab tungivalt, et komisjon lisaks 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
oma kaubanduspoliitika läbivaatamisse;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Seán Kelly, Christophe Hansen

Arvamuse projekt
Punkt 5 – alapunkt 1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. kutsub liikmesriike üles 
süvalaiendama bioloogilise mitmekesisuse 
kaitset ja säästvat kasutamist riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
valdkondliku ja valdkondadevahelise 
poliitika, sealhulgas kaubanduse, kavade 
ja programmide kaudu, et luua kaasavat 
lähenemisviisi toetav tõhus 
institutsiooniline, õiguslik ja reguleeriv 
raamistik; rõhutab avatuse ja 
prognoositavuse tähtsust Euroopa 
ettevõtjate, eriti VKEde jaoks ning 
vajadust suurendada teabevahetust ja 
suutlikkust, et võimaldada VKEdel 
kaubanduslepinguid jätkusuutlikul viisil 
täielikult ära kasutada;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil
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Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. tuletab meelde, et uue 
kaubanduslepingu kehtestamisest 
tulenevaid muutusi tuleks ellu viia järk-
järgult, kahjustamata ELi äriühinguid, 
eelkõige VKEsid, ning vältides uute 
reeglite täitmise nõudmist, kui see võib 
seada meie ettevõtted majanduslikult 
ebasoodsasse olukorda;

Or. it

Muudatusettepanek 60
Mazaly Aguilar

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. avaldab toetust sellele, et ELi 
kaubanduspoliitika võiks kaasa aidata 
elurikkuse kaitsele, viies selle kooskõlla 
selliste keskkonnasäästlike 
tootmistegevustega nagu põllumajandus 
või metsandus;

Or. es

Muudatusettepanek 61
Seán Kelly, Christophe Hansen

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub ELi üles võtma vastu 
ohustatud liikide valge nimekirja, et 
võidelda tõhusalt nende ebaseadusliku 
kaubanduse vastu, tõhustada 

6. kutsub ELi üles tõhustama 
tolliametnike koolitamist, suurendama 
tehnilisi teadmisi ja tagama piisavad 
vahendid, et märkimisväärselt 
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tolliametnike koolitamist ja toetada sellise 
mehhanismi loomist, millega keelatakse 
riiklikult kaitstud ohustatud liikide eksport 
nende päritoluriikides;

suurendada jõustamissuutlikkust, et 
jälgida kauplemist ohustatud liikidega ja 
veelgi tugevdada võitlust seadusevastase 
looduslike liikidega kaubitsemise vastu; 
märgib, et CITES kaitseb üle 38 700 liigi, 
sealhulgas ligikaudu 5 550 loomaliiki ja 
32 800 taimeliiki, liigse kasutamise eest 
rahvusvahelise kaubanduse kaudu; 
märgib, et ohustatud liikide valge 
nimekirja vastuvõtmine nõuaks 
tulemuslikkuse tagamiseks kehtiva 
rahvusvahelise looduslike liikidega 
kauplemise korra muutmist; on seetõttu 
veendunud, et jõustamismeetmete 
tugevdamiseks olemasolevate 
rahvusvaheliste struktuuride raames tuleb 
eraldada täiendavaid vahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Saskia Bricmont

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub ELi üles võtma vastu 
ohustatud liikide valge nimekirja, et 
võidelda tõhusalt nende ebaseadusliku 
kaubanduse vastu, tõhustada tolliametnike 
koolitamist ja toetada sellise mehhanismi 
loomist, millega keelatakse riiklikult 
kaitstud ohustatud liikide eksport nende 
päritoluriikides;

6. märgib ühelt poolt, et IPBESi 
hinnangul on rahvusvaheline seaduslik 
looduslike liikidega kauplemine alates 
2005. aastast suurenenud 500 % ja 1980. 
aastatest 2000 % ning teiselt poolt on selle 
seaduslikud ja ebaseaduslikud vormid 
sageli omavahel tihedalt seotud; kutsub 
ELi üles võtma vastu ohustatud liikide 
valge nimekirja, et võidelda tõhusalt nende 
ebaseadusliku kaubanduse vastu, tõhustada 
tolliametnike koolitamist ja toetada 
FLEGTi vabatahtlike partnerluslepingute 
(VPA) või ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügi (IUU)-sarnase 
mehhanismi loomist, millega keelatakse 
selliste liikide import ELi, mis on nende 
päritoluriikides riiklikult kaitstud liigid;

 kutsub komisjoni üles laiendama rohelise 
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tolli algatust tulevases tolliliidu 
tegevuskavas ning edendama kaubanduse 
kontrolli- ja ekspertsüsteemi (TRACES) 
kasutamist liikmesriikides; nõuab, et 
pikas perspektiivis toetataks CITESi 
reformi, mille keskmes on pöördloetellu 
kandmise mehhanism ning mille eesmärk 
on paberivaba toimimine ja eelarve 
suurendamine eelkõige tööstuse 
osamaksete abil; rõhutab, et COVID-19 
pandeemia on esile toonud terviseühtsuse 
põhimõtte olulisuse poliitikakujundamises 
ja murranguliste muudatuste vajaduse, 
hõlmates valdkondade- ja sektoriülest 
koostööd; kutsub komisjoni üles 
kasutama vabakaubanduslepingutes ette 
nähtud regulatiivseid dialooge, et 
edendada ELi rangeid sanitaar- ja 
fütosanitaarmeetmete rakendamise 
standardeid ja loomade heaolu ning 
minimeerida tulevaste epideemiate ja 
pandeemiate riske;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub ELi üles võtma vastu 
ohustatud liikide valge nimekirja, et 
võidelda tõhusalt nende ebaseadusliku 
kaubanduse vastu, tõhustada tolliametnike 
koolitamist ja toetada sellise mehhanismi 
loomist, millega keelatakse riiklikult 
kaitstud ohustatud liikide eksport nende 
päritoluriikides;

6. kutsub ELi üles võtma vastu 
ohustatud liikide valge nimekirja, et 
võidelda tõhusalt nende ebaseadusliku 
kaubanduse vastu, tõhustada oma 
ametnike, eelkõige tolliametnike 
koolitamist elurikkuse valdkonnas ja 
toetada sellise mehhanismi loomist, 
millega keelatakse riiklikult kaitstud 
ohustatud liikide eksport nende 
päritoluriikides;

Or. es
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Muudatusettepanek 64
Marco Campomenosi

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub ELi üles võtma vastu 
ohustatud liikide valge nimekirja, et 
võidelda tõhusalt nende ebaseadusliku 
kaubanduse vastu, tõhustada tolliametnike 
koolitamist ja toetada sellise mehhanismi 
loomist, millega keelatakse riiklikult 
kaitstud ohustatud liikide eksport nende 
päritoluriikides;

6. kutsub ELi üles võtma vastu 
maailma eri piirkondades ohustatud 
looma- ja taimeliikide valge nimekirja, et 
võidelda tõhusalt nende ebaseadusliku 
kaubanduse vastu, tõhustada tolliametnike 
koolitamist ja toetada sellise mehhanismi 
loomist, millega keelatakse riiklikult 
kaitstud ohustatud liikide eksport nende 
päritoluriikides;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a. nõuab, et kolmandate riikidega 
kauplemisel ja neilt kaupade importimisel 
järgitaks Euroopa tootmisstandardeid; on 
seisukohal, et imporditud toiduaineid ja 
tooteid, mis ei vasta ELi elurikkuse 
normidele, ei tohiks siseturule lubada;

Or. it

Muudatusettepanek 66
Mazaly Aguilar

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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6a. palub, et enne elurikkuse 
valdkonnas mis tahes seadusandliku 
ettepaneku esitamist koostataks 
üksikasjalik mõjuhinnang, et hinnata 
teaduslike andmete ja tõendite abil 
sotsiaalset, keskkonnaalast ja 
majanduslikku mõju;

Or. es

Muudatusettepanek 67
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni üles kaaluma 
võimalust lisada rahvusvahelise 
organiseeritud kuritegevuse vastasele 
ÜRO konventsioonile looduslike liikidega 
seotud kuritegevust käsitlev protokoll;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 68
Marco Campomenosi

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni üles kaaluma 
võimalust lisada rahvusvahelise 
organiseeritud kuritegevuse vastasele 
ÜRO konventsioonile looduslike liikidega 
seotud kuritegevust käsitlev protokoll;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 69
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Seán Kelly

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni üles kaaluma 
võimalust lisada rahvusvahelise 
organiseeritud kuritegevuse vastasele 
ÜRO konventsioonile looduslike liikidega 
seotud kuritegevust käsitlev protokoll;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 70
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni üles kaaluma 
võimalust lisada rahvusvahelise 
organiseeritud kuritegevuse vastasele ÜRO 
konventsioonile looduslike liikidega seotud 
kuritegevust käsitlev protokoll;

7. kutsub komisjoni üles kaaluma 
võimalust lisada rahvusvahelise 
organiseeritud kuritegevuse vastasele ÜRO 
konventsioonile looduslike liikidega seotud 
kuritegevust käsitlev protokoll; kutsub 
seetõttu komisjoni üles esitama kiiresti ka 
ettepaneku ELi õigusraamistiku kohta, 
mis põhineb kohustuslikul 
hoolsuskohustusel (seoses looduslike 
liikidega kauplemisega vastavalt CITESi 
konventsioonile) ja mõjul bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemisele kolmandates 
riikides, kellega liidul on 
kaubandussidemed;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Saskia Bricmont

Arvamuse projekt
Punkt 7
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni üles kaaluma 
võimalust lisada rahvusvahelise 
organiseeritud kuritegevuse vastasele ÜRO 
konventsioonile looduslike liikidega seotud 
kuritegevust käsitlev protokoll;

7. kutsub komisjoni üles kaaluma 
võimalust lisada rahvusvahelise 
organiseeritud kuritegevuse vastasele ÜRO 
konventsioonile looduslike liikidega seotud 
kuritegevust käsitlev protokoll; on 
seisukohal, et keskkonnakuritegude 
direktiivi hindamine ja läbivaatamine 
annab võimaluse paremini käsitleda 
kuritegusid ja tugevdada nende täitmisele 
pööratavust;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7a. kutsub komisjoni üles kohandama 
oma kaubanduspoliitika läbivaatamist, et 
tagada kaubanduslepingute kaubanduse 
ja kestliku arengu peatükkide tõhus 
jõustamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 73
Mazaly Aguilar

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7a. nõuab, et kaubanduslepingutega 
ergutataks ja stimuleeritaks uuenduslike 
tavade kasutuselevõttu ja põllumajanduse 
digitaliseerimist, selleks et primaarsektor 
saaks kohandada oma tavad uutele 
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nõudmistele, et parandada elurikkust 
ELis ja mujal;

Or. es

Muudatusettepanek 74
Mazaly Aguilar

Arvamuse projekt
Punkt 7 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7b. hoiatab ohu eest, et teatavad 
tootmissektorid viiakse üle riikidesse, kus 
on sarnaselt Hiinaga elurikkuse 
valdkonnas leebemad õigusaktid kui 
Euroopas, hoolimata Euroopa Komisjoni 
otsusekindlusest muuta need riigid 
prioriteetseks kaubanduspartneriteks;

Or. es

Muudatusettepanek 75
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. toetab komisjoni kavatsust esitada 
2021. aasta kevadel seadusandlik 
ettepanek, millega keelatakse raadamise 
või metsade seisundi halvenemisega 
seotud toodete ELi turule laskmine; 
kutsub komisjoni üles kehtestama 
moratooriumi metsloomade impordile 
piirkondadest, kus teadaolevalt esineb uute 
nakkushaiguste koldeid;

8. kutsub komisjoni üles kehtestama 
moratooriumi metsloomade impordile 
piirkondadest, kus teadaolevalt esineb uute 
nakkushaiguste koldeid;

Or. it
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Muudatusettepanek 76
Seán Kelly, Christophe Hansen

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. toetab komisjoni kavatsust esitada 
2021. aasta kevadel seadusandlik 
ettepanek, millega keelatakse raadamise 
või metsade seisundi halvenemisega seotud 
toodete ELi turule laskmine; kutsub 
komisjoni üles kehtestama moratooriumi 
metsloomade impordile piirkondadest, kus 
teadaolevalt esineb uute nakkushaiguste 
koldeid;

8. toetab komisjoni kavatsust esitada 
2021. aasta kevadel seadusandlik 
ettepanek, millega keelatakse raadamise 
või metsade seisundi halvenemisega seotud 
toodete ELi turule laskmine; kutsub 
komisjoni üles kehtestama tõhusa 
jälgimismehhanismi seoses metsloomade 
impordiga piirkondadest, kus teadaolevalt 
esineb uute nakkushaiguste koldeid, 
pidades silmas võimalikku sekkumist, kui 
ei ole piisavalt täidetud ohutusenõudeid;

Or. en

Muudatusettepanek 77
Saskia Bricmont

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. toetab komisjoni kavatsust esitada 
2021. aasta kevadel seadusandlik 
ettepanek, millega keelatakse raadamise 
või metsade seisundi halvenemisega seotud 
toodete ELi turule laskmine; kutsub 
komisjoni üles kehtestama moratooriumi 
metsloomade impordile piirkondadest, kus 
teadaolevalt esineb uute nakkushaiguste 
koldeid;

8. toetab komisjoni kavatsust esitada 
2021. aasta kevadel seadusandlik 
ettepanek, millega keelatakse raadamise 
või metsade seisundi halvenemisega seotud 
toodete ELi turule laskmine; kutsub 
komisjoni üles kehtestama moratooriumi 
metsloomade impordile piirkondadest, kus 
teadaolevalt esineb uute nakkushaiguste 
koldeid; kuna intensiivne põllumajandus 
on bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
peamine põhjustaja, on seisukohal, et 
kaubanduspoliitika peaks järjepidevalt 
soodustama mahepõllumajanduse 
arengut partnerriikides kooskõlas ELi 
2030. aasta eesmärkidega; kutsub 
komisjoni üles tagama, et 
kaubanduslepingute kalandussätted 
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oleksid kooskõlas merekeskkonna 
bioloogilise mitmekesisuse kaitsega, ning 
nõuab tungivalt, et kaubanduspartnerid 
käsitleksid kõiki inimtekkelisi kahjulikke 
mõjusid merekeskkonnale terviklikul 
viisil, et kaitsta 2030. aastaks 30 % 
ookeanidest; kutsub komisjoni üles võtma 
meetmeid, et keelata ELis keelatud ohtlike 
ainete eksport EList; kooskõlas kahju 
tekitamise vältimise põhimõttega, 
teatavate ohtlike kemikaalide ja 
pestitsiididega rahvusvaheliseks 
kauplemiseks nõusoleku saamise korda 
käsitleva Rotterdami konventsiooni ja 
Euroopa rohelise kokkuleppega;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. toetab komisjoni kavatsust esitada 
2021. aasta kevadel seadusandlik 
ettepanek, millega keelatakse raadamise 
või metsade seisundi halvenemisega seotud 
toodete ELi turule laskmine; kutsub 
komisjoni üles kehtestama moratooriumi 
metsloomade impordile piirkondadest, kus 
teadaolevalt esineb uute nakkushaiguste 
koldeid;

8. toetab komisjoni kavatsust esitada 
2021. aasta kevadel seadusandlik 
ettepanek, millega keelatakse raadamise 
või metsade seisundi halvenemisega seotud 
toodete ELi turule laskmine; rõhutab 
vajalikku täiendavat tööd pakkumise 
poolel, tuues esile FLEGTi vabatahtlike 
partnerluslepingute (VPA) näite, mille 
eesmärk on kaitsta metsi, mis on paljude 
ohustatud liikide looduslik elupaik, ning 
mille eesmärk on edendada metsade 
säästvat majandamist, tegeleda metsade 
raadamise ja metsade seisundi 
halvenemise probleemiga ning edendada 
säästvat arengut, nagu ta on võtnud 
kohustuseks kestliku arengu tegevuskavas 
aastani 2030, Pariisi kokkuleppes ja Aichi 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
eesmärkides; kutsub komisjoni üles 
kehtestama moratooriumi metsloomade 
impordile piirkondadest, kus teadaolevalt 
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esineb uute nakkushaiguste koldeid;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. toetab komisjoni kavatsust esitada 
2021. aasta kevadel seadusandlik 
ettepanek, millega keelatakse raadamise 
või metsade seisundi halvenemisega 
seotud toodete ELi turule laskmine; 
kutsub komisjoni üles kehtestama 
moratooriumi metsloomade impordile 
piirkondadest, kus teadaolevalt esineb uute 
nakkushaiguste koldeid;

8. toetab komisjoni kavatsust esitada 
2021. aasta kevadel seadusandlik 
ettepanek, millega keelatakse selliste 
toodete ELi turule laskmine, mille 
tootmisprotsess on seotud raadamise või 
metsade seisundi halvenemisega; kutsub 
komisjoni üles kehtestama moratooriumi 
metsloomade või kõikide teiste liikide 
impordile piirkondadest, kus teadaolevalt 
esineb uute nakkushaiguste koldeid; palub 
komisjonil tagada tollisätete parem 
rakendamine piirikontrollides, et 
parandada sissetungivate liikide 
sissevoolu ennetavaid meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 80
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8a. tuletab meelde tungivat vajadust 
tagada keskkonna ja elurikkuse kaitses 
esirinnas olevate kohalike kogukondade, 
põlisrahvaste ja rikkumisest teatajate 
kaitse;

Or. fr
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Muudatusettepanek 81
Mazaly Aguilar

Arvamuse projekt
Punkt 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8a. võtab teadmiseks metsaalade 
järkjärgulise suurenemise ELis erinevalt 
kasvava raadamisega Aasia, Aafrika ja 
Ladina-Ameerika eri piirkondades;

Or. es

Muudatusettepanek 82
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 8 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8b. tunneb muret Amazonase 
vihmametsa raadamispoliitika ning selle 
asendamatu ökosüsteemi ja elurikkuse 
nõrgestamise pärast;

Or. fr

Muudatusettepanek 83
Saskia Bricmont

Arvamuse projekt
Punkt 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. palub komisjonil seada 
prioriteediks abisaavate riikide suutlikkuse 
suurendamise, et nad saaksid 
naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahendi ning 

9. palub komisjonil seada 
prioriteediks abisaavate riikide suutlikkuse 
suurendamise, et nad saaksid 
naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahendi ning 
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kaubandusabi raames tõhusamalt 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
rakendada.

kaubandusabi raames tõhusamalt 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
rakendada; rõhutab sellega seoses 
kohalike kogukondade, põlisrahvaste ja 
keskkonnaga seotud inimõiguste kaitsjate 
olulist rolli bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamisel ning vajadust austada ÜRO 
vaba, eelneva ja teadliku nõusoleku 
põhimõtet; soovitab, et kaubandus- ja 
investeerimislepingute 
läbirääkimisvolitused sisaldaksid vajadust 
ratifitseerida ja rakendada 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
konventsiooni nr 169 põlisrahvaste ja 
hõimurahvaste kohta; rõhutab, kui 
oluline on tagada, et ELi arengu- ja 
koostöömeetmed ei avaldaks negatiivset 
mõju bioloogilisele mitmekesisusele, 
parandades hindamistavasid ja -
meetodeid.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Seán Kelly, Christophe Hansen

Arvamuse projekt
Punkt 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. palub komisjonil seada 
prioriteediks abisaavate riikide suutlikkuse 
suurendamise, et nad saaksid 
naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahendi ning 
kaubandusabi raames tõhusamalt 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
rakendada.

9. palub komisjonil seada 
prioriteediks abisaavate riikide suutlikkuse 
suurendamise, et nad saaksid 
naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahendi ning 
kaubandusabi raames tõhusamalt 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
rakendada; kutsub komisjoni üles 
edendama sünergiat teiste 
konventsioonide, rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja kolmandate riikidega 
bioloogilise mitmekesisuse kaitsega seotud 
suutlikkuse suurendamise meetmete 
hõlbustamisel ja rakendamisel, et tagada 
integreeritud ja koordineeritud 
lähenemisviis suutlikkuse suurendamisele 
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ning tehnilisele ja teaduslikule koostööle; 
tunnistab, et paljud riigid ei suuda 
piisavalt rakendada bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsemeetmeid; kutsub 
seetõttu komisjoni üles parandama 
suutlikkuse suurendamist, sealhulgas 
teadmussiiret, tehnoloogia jagamist ja 
oskuste koolitamist, et anda riikidele 
võimalus hallata paremini oma 
bioloogilist mitmekesisust ja saada kasu 
ökosüsteemi teenustest.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt

Arvamuse projekt
Punkt 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. palub komisjonil seada 
prioriteediks abisaavate riikide suutlikkuse 
suurendamise, et nad saaksid 
naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahendi ning 
kaubandusabi raames tõhusamalt 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
rakendada.

9. palub komisjonil seada 
prioriteediks abisaavate riikide suutlikkuse 
suurendamise, et nad saaksid CITESi ja 
teiste konventsioonide ning elurikkuse 
kaitseks oluliste lepingute, samuti 
naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahendi ning 
kaubandusabi raames tõhusamalt 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
rakendada; rõhutab sellega seoses ka 
vajadust toetada ümberkorraldusi 
kolmandates riikides, mille kogu 
arengumudel põhineb bioloogilist 
mitmekesisust kahjustavate kaupade ja 
teenuste ekspordil;

Or. en

Muudatusettepanek 86
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Arvamuse projekt
Punkt 9 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9a. rõhutab ELi põllumajandustoodete 
edendamise poliitika positiivset mõju, mis 
võimaldab tõsta kolmandates riikides esile 
Euroopa tootmisprotsesside 
keskkonnaalased, sotsiaalsed ja 
kestlikkusega seotud aspektid; on 
seisukohal, et rahaliste vahendite 
eraldamisel tuleks eelistada 
mahepõllumajanduslikke, traditsioonilisi 
ja tüüpilisi geograafilise tähisega kaupu, 
mille tootmisahel on lühike;

Or. it

Muudatusettepanek 87
Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9a. kutsub komisjoni üles looma 
andmete ja statistilise analüüsi 
tsentraliseeritud süsteemi, mida toetaksid 
Eurostat ja liikmesriikide 
statistikaasutused, et saada ökosüsteemi 
andmekogudest üksikasjalikumat teavet;

Or. es

Muudatusettepanek 88
Marco Campomenosi

Arvamuse projekt
Punkt 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9a. on veendunud, et strateegias tuleks 
seada realistlikud, saavutatavad ja 
õiglased eesmärgid, andes 
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sidusrühmadele ja asjaomastele osalistele 
võimaluse ja vajaliku aja järkjärguliseks 
kohanemiseks tootmisprotsessis vajalike 
muudatustega ilma järskude niheteta; 
taunib asjaolu, et eesmärkide 
vähendamisel ei võeta arvesse Euroopa 
sidusrühmade poolt juba tehtud 
edusamme;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9a. on teadlik merede kasutamisega 
seotud raskustest mereala ruumilisel 
planeerimisel, eelkõige liikmesriikide 
jurisdiktsiooni alt välja jäävate 
merekaitsealade kavandamisel, ning 
kutsub liikmesriike üles täielikult 
rakendama mereruumi planeerimise 
direktiivi;

Or. en

Muudatusettepanek 90
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9a. nõuab tervise, keskkonna ja 
elurikkusega seotud ohtude tõttu ELis 
keelustatud pestitsiidide kolmandatesse 
riikidesse eksportimise keelustamist;

Or. fr
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Muudatusettepanek 91
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Arvamuse projekt
Punkt 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9a. rõhutab, et nõuded (eelkõige 
tootmisstandardite osas), mida Euroopa 
tootjad peavad järgima, peaksid 
kajastuma ELi impordi reguleerimises kui 
vabakaubandusläbirääkimiste 
vaieldamatus aspektis;

Or. en

Muudatusettepanek 92
Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9a. rõhutab, et juurdepääs uutele 
tehnoloogiatele on peamine tegur, et 
hoida Euroopa põllumajandus 
maailmaturul konkurentsivõimelisena ja 
säilitada Euroopa kõrged standardid;

Or. en

Muudatusettepanek 93
Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 9 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9b. märgib, et ELi siseturg on 
maailma suurim põllumajanduslike 
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toiduainete importija ja eksportija; on 
veendunud, et EL peaks kasutama seda 
seisundit, et kehtestada kestlike 
toidusüsteemide standardite võrdlusalus, 
mis põhineb ettevaatusprintsiibil, 
keskkonnakaitsel ja loomade heaolul; ELi 
edendamispoliitika, mis hõlmab kõiki ELi 
põllumajandustooteid, saab aktiivselt 
kaasa aidata põllumajandustoodete 
kestlikkuse sihttasemete seadmisele;

Or. en

Muudatusettepanek 94
Marco Campomenosi

Arvamuse projekt
Punkt 9 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9b. märgib, et strateegia kehtestab 
tootjatele ja sidusrühmadele 
mitmesuguseid piiranguid, mida tuleks 
tasakaalustada alternatiivsete vahendite 
pakkumisega; märgib, et tehniliste 
vahendite järsk vähendamine ilma 
kehtivate alternatiivideta tooks kaasa nii 
ELi põllumajandustootmise kui ka ELi 
konkurentsivõime vähenemise 
eksporditurgudel, ilma et oleks tõestatud, 
et see tagab tõhusa keskkonna- ja 
tervisemõju paranemise;

Or. en

Muudatusettepanek 95
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 9 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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9b. kutsub komisjoni üles julgustama 
liikmesriike ajakohastama, ühtlustama 
või vastu võtma oma bioloogilise 
mitmekesisuse strateegiaid ELi 
bioloogilise mitmekesisuse 2030. aasta 
strateegia raames ning usaldama kohalike 
ja piirkondlike omavalitsuste, linnade ja 
muude kohalike omavalitsuste osa ja 
pädevust, et võidelda tõhusalt bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise vastu kõikidel 
tasanditel;

Or. en

Muudatusettepanek 96
Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 9 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9b. rõhutab, et piiranguid ja 
kohustusi, mida Euroopa tootjad peavad 
järgima, tuleks kohaldada ka ELi 
imporditavate toodete suhtes ja neid tuleks 
korrapäraselt jälgida; on sellega seoses 
seisukohal, et sellest peaks saama 
vabakaubanduslepingu sõlmimiseks 
peetavatel läbirääkimistel tegur, mille üle 
ei tingita;

Or. en


