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Muudatusettepanek 1
Gabriel Mato, Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 20 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse komisjoni 13. mai 
2020. aasta teatist turismi ja transpordi 
kohta 2020. aastal ja pärast seda 
(COM(2020)0550) ning turismi- ja 
transpordipaketi vastuvõtmist,

Or. en

Muudatusettepanek 2
Gabriel Mato, Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 21 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma 25. märtsi 2021. 
aasta resolutsiooni ELi säästva turismi 
strateegia väljatöötamise kohta 
(2020/2038(INI)),

Or. en

Muudatusettepanek 3
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 22 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse INTA-komisjoni 
arvamust raporti „ELi elurikkuse 
strateegia kohta aastani 2030 – toome 



PE691.343v01-00 4/178 AM\1229172ET.docx

ET

looduse oma ellu tagasi“, mis võeti vastu 
15. aprillil 2021,

Or. en

Muudatusettepanek 4
Kathleen Van Brempt

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et COVID-19 puhang 
on veelgi suurendanud praegust 
ebavõrdsust, mis süvendas kodanike juba 
niigi kasvavat muret töökohtade kadumise 
pärast teatavates sektorites, töö muutuva 
olemuse ning surve pärast töötajate 
palkadele ja õigustele, ning et nende 
probleemidega tuleb tegeleda, et säiliks 
üldsuse toetus ülemaailmsele 
kaubandusele;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Kathleen Van Brempt

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et COVID-19 puhang 
võib põhjustada tagasilööke ülemaailmses 
kliimamuutuste vastases võitluses, ning et 
praegu on rohkem kui kunagi varem vaja 
ülemaailmseid meetmeid ja koostööd, et 
töötada välja poliitikasuunad ja 
ühtlustada kliimameetmeid sise- ja 
välispoliitikas, sest ainuüksi vaktsiinist ei 
piisa, et toime tulla COVID-19 
põhjustatud sotsiaalse, keskkonna- ja 
majanduskriisiga;

Or. en
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Muudatusettepanek 6
Kathleen Van Brempt

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et kuigi EL on oma 
sisemaist kasvuhoonegaaside heidet 
oluliselt vähendanud, on liitu 
imporditavate kaupadega seotud 
heitkogused pidevalt kasvanud ja 
kahjustanud seetõttu liidu jõupingutusi 
oma ülemaailmse CO2-jalajälje 
vähendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Kathleen Van Brempt

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades, et Euroopa Liidul, kui 
maailma suurimal kaubandusblokil on 
ainulaadne positsioon ülemaailmseks 
koostööks, et saavutada 
maailmamajanduse kestlik taastumine, 
mille liikumapanevaks jõuks võib 
kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe ja 
Pariisi kokkuleppega olla kaubandus;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Kathleen Van Brempt

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et pandeemia on esile 
toonud ELi ja ülemaailmsete tarneahelate 
strateegilise haavatavuse, sealhulgas 
selliste oluliste meditsiinikaupade puhul, 
nagu isikukaitsevahendid ja ravimite 
toimeained;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Kathleen Van Brempt

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F. arvestades, et erimeelsused 
Maailma Kaubandusorganisatsioonis 
(WTO) ja kiireloomuline vajadus selle 
organisatsiooni ümberkujundamiseks 
raskendasid koordineeritud tegutsemist 
ülemaailmsete tarneahelate avatuna 
hoidmiseks, ning et nüüd tuleb ennekõike 
taastada usaldus mitmepoolsete 
institutsioonide suutlikkuse vastu 
globaalselt reageerida, ning et seetõttu 
tuleb WTO kaubanduse ja tervishoiu 
algatuse ning COVID-19ga seotud 
tervisetoodete puhul intellektuaalomandi 
õiguste kaubandusaspektide lepingust 
(TRIPS) ajutise loobumise üle peetavate 
aruteludega kiiresti edasi liikuda;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Kathleen Van Brempt

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus G (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

G. arvestades, et on oluline, et WTO 
ja muude rahvusvaheliste organite, 
eelkõige Maailma Terviseorganisatsiooni 
(WHO), ÜRO institutsioonide ja 
Maailmapanga vahel toimuks tihe 
koostöö kriisi igakülgseks lahendamiseks, 
pöörates erilist tähelepanu tervise- ja 
majanduslikule mõjule arengumaades;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Kathleen Van Brempt

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H. arvestades, et kaubanduspoliitika 
läbivaatamist käsitlevat teatist tuleb 
täiendada selge ajakava ja sihttasemetega 
dokumendis kirjeldatud meetmete jaoks, 
ning jätkata dialoogi ja läbipaistvust 
Euroopa Parlamendiga, kellel on selle 
rakendamisel keskne roll;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Seán 
Kelly

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I. arvestades, et pandeemia on 
paljastanud üleilmsete väärtusahelate 
nõrkused ja tekitanud rahvusvahelises 
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tootmises suuri probleeme, eelkõige seoses 
kiirete tehnoloogiliste muutuste ja 
digiteerimise kiire kasvuga, ning on esile 
toonud vajaduse suurema 
vastupanuvõime ja mitmekesistamise 
järele ülemaailmsel, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Seán 
Kelly

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

J. arvestades, et COVID-19 puhang 
on veelgi suurendanud ebavõrdsust ja 
kodanike seas juba niigi kasvavat muret 
töökohtade kadumise pärast teatavates 
sektorites, töö muutuva olemuse ning 
töötajate palkadele ja õigustele avalduva 
surve pärast, ning et nende probleemidega 
tuleb tegeleda, et säilitada üldsuse toetus 
ülemaailmsele kaubandusele;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Seán Kelly, Jörgen 
Warborn

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus K (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

K. arvestades, et erimeelsused 
Maailma Kaubandusorganisatsioonis 
(WTO) ja kiireloomuline vajadus selle 
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organisatsiooni reformimise järele 
raskendasid koordineeritud tegutsemist 
ülemaailmsete tarneahelate avatuna 
hoidmiseks, ning et nüüd tuleb ennekõike 
taastada usaldus mitmepoolsete 
institutsioonide suutlikkuse vastu 
globaalselt reageerida, ning et seetõttu 
tuleb aruteludega WTO kaubanduse ja 
tervishoiu algatuse üle kiiresti edasi 
liikuda;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Daniel Caspary, Seán Kelly

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus L (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

L. arvestades, et COVID-19 on 
põhjustanud ülemaailmse pandeemia 
ning toonud kaasa enneolematu 
ülemaailmse tervishoiu-, majandus-, 
sotsiaal- ja humanitaarkriisi, mis tekitas 
rahvusvahelises kaubanduses 
ennenägematuid kitsaskohti ja häireid, 
põhjustades viiruse levides kaubanduse, 
ülemaailmse tootmise ja tööhõive järsu 
vähenemise, mis omakorda vähendas 
välismaiste otseinvesteeringute taset ning 
suurendas geopoliitilisi pingeid;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Daniel Caspary, Arnaud Danjean

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus M (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

M. arvestades, et kaubanduspoliitika 
läbivaatamist tuleb täiendada realistliku 
strateegiaga, et suurendada ELi 
vastupanuvõimet ja strateegilist 
sõltumatust, sealhulgas luues kohandatud 
poliitikameetmeid ja vahendeid omamaise 
tootmise, tegevuse lähemale toomise, 
tarnijate mitmekesistamise ja varude 
kogumise valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Daniel Caspary, Seán Kelly

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus N (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

N. arvestades, et EList on saanud 
maailmakaubanduse suurim osaleja tänu 
ELi suurele kaubanduslepingute 
võrgustikule, mis on peamine 
liikumapanev jõud Euroopa Liidu 
majanduse arengus ja geopoliitiliste 
eesmärkide saavutamisel, sealhulgas ELi 
standardite, väärtuste ja kestlikkuse 
raamistike rakendamisel partnerriikides;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Seán Kelly

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus O (uus)



AM\1229172ET.docx 11/178 PE691.343v01-00

ET

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

O. arvestades ohtu, et COVID-19 
puhang võib põhjustada ülemaailmses 
kliimamuutuste vastases võitluses 
tagasilööke, ning et poliitikasuundade 
väljatöötamiseks ja kliimameetmete 
ühtlustamiseks sise- ja välispoliitikas on 
siiski vaja ülemaailmseid meetmeid ja 
koostööd, kuna COVID-19 põhjustatud 
sotsiaalse, keskkonna- ja 
majanduskriisiga toimetulekuks ei piisa 
ainuüksi vaktsiinist;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Seán Kelly

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus P (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

P. arvestades, et pandeemia on 
näidanud EL ja ülemaailmsete 
tarneahelate strateegilist haavatavust, 
sealhulgas kriitilise tähtsusega toorainete 
ning hädavajalike meditsiinikaupade, 
nagu isikukaitsevahendite ja ravimite 
toimeainete osas;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Seán Kelly

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus Q (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Q. arvestades, et kaubanduspoliitika 
läbivaatamist käsitlevat teatist tuleb 
täiendada Euroopa Parlamendiga peetava 
jätkuva dialoogi ja läbipaistva 
lähenemisviisiga, millel on selle 
rakendamisel keskne roll;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
fraktsiooni ECR nimel

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus R (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

R. arvestades, et COVID-19 
pandeemiast taastumiseks peab 
kaubanduspoliitika täielikult toimima 
ning globaalses ulatuses aitama Euroopal 
kujuneda dünaamilisemaks, 
uuendusmeelsemaks ja 
konkurentsivõimelisemaks;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
fraktsiooni ECR nimel

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus S (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

S. arvestades, et rahvusvaheline 
kaupade ja teenustega kauplemine 
suureneb Rahvusvahelise Valuutafondi 
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hinnangute kohaselt 2022. aastal 8,4 % 
võrra1a;
__________________
1a World Economic Outlook, aprill 2021, 
„Loovutatavate tagasimaksete 
haldamine“ (imf.org)

Or. en

Muudatusettepanek 23
Gabriel Mato, Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus T (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

T. arvestades, et COVID-19 kriis on 
näidanud, et teenuste sektor on 
maailmamajanduse selgroog ja 
rahvusvahelise kaubanduse kõige 
dünaamilisem osa; rõhutab sellega seoses, 
et turismil on eri liikmesriikide 
majanduskasvus oluline roll, pakkudes 
eelkõige märkimisväärset lisaväärtust 
äärepoolseimate piirkondade 
majanduslikule, sotsiaalsele ja 
kultuurilisele arengule;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Emmanouil Fragkos

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus U (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

U. arvestades, et ELi 
kaubanduspoliitika kaudu saab 
soodustada iga riigi üldist poliitilist 
ümbersuundumist, nii et see aitaks kaasa 
nii rahvusvahelise õiguse austamisele kui 
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ka Euroopa huvide kaitsmisele;

Or. el

Muudatusettepanek 25
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist 
käsitlevas teatises arvestatakse Euroopa 
rohelise kokkuleppega, ja nõuab 
konkreetset tegevuskava, mille abil see 
ambitsioon reaalsuseks muuta;

1. toetab kaubanduspoliitika 
läbivaatamist käsitlevasse teatisesse 
rohelise kokkuleppe nõudlikku ja 
ulatuslikku integreerimist; rõhutab siiski, 
et kaubanduspoliitika läbivaatamises 
keskendutakse suuremalt jaolt 
üldpõhimõtetele, juba väljakuulutatud 
algatustele või ettepanekutele, mis ei ole 
sisult ega ajakavalt siduvad; peab 
kahetsusväärseks, et kaubanduspoliitika 
läbivaatamises ei tunnistata, et 
kaubanduslepingud võivad olla ja on 
olnud vastuolus kliimaeesmärkidega, 
suurendades kasvuhoonegaaside heidet, 
intensiivistades loomakasvatust, 
kiirendades metsade hävitamist, 
bioloogilise mitmekesisuse kadumist ja 
liberaliseerides saastavate kaupadega 
kauplemist; palub seetõttu komisjonil 
esitada kaubanduspoliitika läbivaatamise 
teatise järelmeetmena nende üldiste 
põhimõtete elluviimiseks konkreetse 
tegevuskava; juhib tähelepanu sellele, et 
vaja on aktiveerida läbivaatamisklauslid, 
et parandada vabakaubanduslepingu 
elemente, mis ei ole kooskõlas Euroopa 
rohelise kokkuleppe põhimõtete ja 
eesmärkidega; kutsub seetõttu komisjoni 
üles ajakohastama olemasolevaid 
kaubandus- ja investeerimislepingute 
peatükke, kasutades klausleid aktiivse ja 
õigeaegse läbivaatamise kohta, et tagada 
olemasolevate vabakaubanduslepingute 
ühtlustamine, eelkõige eesmärgiga 
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esimesel võimalusel tõhustada 
jõustatavuse sätteid, ning esitama 
tulemused ja kavandatavad kohandused 
Euroopa Parlamendile;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises arvestatakse Euroopa rohelise 
kokkuleppega, ja nõuab konkreetset 
tegevuskava, mille abil see ambitsioon 
reaalsuseks muuta;

1. tunneb heameelt, et Euroopa 
roheline kokkulepe on integreeritud 
kaubanduspoliitika läbivaatamist 
käsitlevasse teatisesse, milles rõhutatakse 
eelkõige vajadust kaubanduspoliitika 
järele, mis edendaks suuremat kestlikkust 
kooskõlas liidu kohustusega täielikult 
rakendada ÜRO kestliku arengu 
eesmärgid, ning nõuab konkreetset 
tegevuskava, mille abil see ambitsioon 
2030. aastaks reaalsuseks muuta;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
fraktsiooni ECR nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises arvestatakse Euroopa rohelise 
kokkuleppega, ja nõuab konkreetset 
tegevuskava, mille abil see ambitsioon 

1. märgib, et kaubanduspoliitika 
läbivaatamist käsitlevas teatises 
arvestatakse Euroopa rohelise 
kokkuleppega, ja nõuab konkreetset 
tegevuskava, mille abil see ambitsioon 
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reaalsuseks muuta; reaalsuseks muuta;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Jörgen Warborn

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises arvestatakse Euroopa rohelise 
kokkuleppega, ja nõuab konkreetset 
tegevuskava, mille abil see ambitsioon 
reaalsuseks muuta;

1. tunneb heameelt kaubanduspoliitika 
läbivaatamist käsitleva teatise üle ja nõuab 
konkreetset tegevuskava jõuliseks 
kaubanduspoliitikaks, mis on suunatud 
mitmepoolsusele, vastupanuvõimele ja 
kestlikkusele;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Daniel Caspary

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises arvestatakse Euroopa rohelise 
kokkuleppega, ja nõuab konkreetset 
tegevuskava, mille abil see ambitsioon 
reaalsuseks muuta;

1. tunneb heameelt kaubanduspoliitika 
läbivaatamist käsitleva teatise üle, ja 
nõuab konkreetset tegevuskava 
mitmepoolse ja reeglitel põhineva 
kaubanduse edendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Dita Charanzová



AM\1229172ET.docx 17/178 PE691.343v01-00

ET

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises arvestatakse Euroopa rohelise 
kokkuleppega, ja nõuab konkreetset 
tegevuskava, mille abil see ambitsioon 
reaalsuseks muuta;

1. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises arvestatakse Euroopa rohelise 
kokkuleppe ja Euroopa digistrateegiaga, 
ja nõuab konkreetset tegevuskava, mille 
abil see ambitsioon reaalsuseks muuta;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises arvestatakse Euroopa rohelise 
kokkuleppega, ja nõuab konkreetset 
tegevuskava, mille abil see ambitsioon 
reaalsuseks muuta;

1. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises arvestatakse Euroopa rohelise 
kokkuleppega, ja nõuab konkreetset 
tegevuskava, teekaarti ja ajakava, mille 
abil see ambitsioon reaalsuseks muuta;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Carles Puigdemont i Casamajó

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises arvestatakse Euroopa rohelise 
kokkuleppega, ja nõuab konkreetset 
tegevuskava, mille abil see ambitsioon 

1. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises arvestatakse Euroopa rohelise 
kokkuleppega, ja nõuab konkreetset 
tegevuskava, mille abil see ambitsioon 
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reaalsuseks muuta; reaalsuseks muuta, võttes arvesse Euroopa 
Liidu geograafilist asendit ning tema 
pühendumust ja julgust digi- ja rohelisele 
majandusele üleminekul, kehtestades 
uued standardid uute 
kaubanduspartneritega allkirjastatud 
vabakaubanduslepingute kestliku 
majandusarengu peatükkide osas;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. tunneb heameelt, et Pariisi 
kokkulepe lisatakse tähtsa osana kõikidesse 
kaubandus-, investeerimis- ja 
partnerluslepingutesse; rõhutab, et 
vabakaubanduslepingute sõlmimine 
eeldab Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
(ILO) põhikonventsioonide ratifitseerimist 
ja inimõiguste austamist; nõuab, et 
kõikidesse kaubanduslepingutesse lisataks 
nõudlikud peatükid soolise 
võrdõiguslikkuse ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) 
kohta;

2. tunneb heameelt, et Pariisi 
kokkulepe lisatakse tähtsa osana igasse 
tulevasse kaubandus-, investeerimis- ja 
partnerluslepingusse ja palub komisjonil 
näha selline lisamine ette ka 
käimasolevatesse läbirääkimistesse ja 
juba kehtivate lepingute läbivaatamisse; 
rõhutab, et kohustused rakendada Pariisi 
kokkulepet eeldavad tegelikku 
jõustatavust kaubandus- ja 
investeerimislepingute raames; nõuab, et 
nõukogu teeks oma tulevaste lepingute 
volituste projektis ning olemasolevate 
lepingute läbivaatamisel olulisteks 
elementideks ka bioloogilise 
mitmekesisuse konventsiooni ja ohustatud 
looduslike looma- ja taimeliikidega 
rahvusvahelise kauplemise konventsiooni 
(CITES); rõhutab, et 
vabakaubanduslepingute sõlmimine 
eeldab ILO põhikonventsioonide ja 
mitmepoolsete keskkonnalepingute 
ratifitseerimist, inimõiguste austamist ja 
veenvaid tulemusi selles valdkonnas; 
nõuab, et igasse kaubanduslepingusse 
lisataks ambitsioonikad peatükid soolise 
võrdõiguslikkuse ja VKEde kohta, ning 
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kõigisse vabakaubanduslepingutesse 
lisataks ettevaatuspõhimõte, integreerides 
selle nende lepingute sanitaar- ja 
fütosanitaarmeetmeid käsitlevatesse 
peatükkidesse;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. tunneb heameelt, et Pariisi 
kokkulepe lisatakse tähtsa osana kõikidesse 
kaubandus-, investeerimis- ja 
partnerluslepingutesse; rõhutab, et 
vabakaubanduslepingute sõlmimine eeldab 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhikonventsioonide ratifitseerimist ja 
inimõiguste austamist; nõuab, et kõikidesse 
kaubanduslepingutesse lisataks nõudlikud 
peatükid soolise võrdõiguslikkuse ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
(VKEde) kohta;

2. tunneb heameelt, et Pariisi 
kokkulepe lisatakse tähtsa osana kõikidesse 
kaubandus-, investeerimis- ja 
partnerluslepingutesse; juhib tähelepanu 
asjaolule, et üle 110 riigi on 2050. aastaks 
lubanud saavutada kliimaneutraalsuse ja 
Hiina on lubanud seda teha 2060. 
aastaks, ning nõuab, et kohustus 
saavutada kliimaneutraalsus tuleb seada 
kaubanduslepingute tingimuseks; rõhutab, 
et vabakaubanduslepingute sõlmimine 
eeldab Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
(ILO) põhikonventsioonide ratifitseerimist 
ja inimõiguste austamist; juhib tähelepanu 
paljude muude ILO konventsioonide 
kvaliteedile ja asjakohasusele, ning 
kutsub liitu üles olema kokkulepetes 
arenenud riikidest partneritega 
nõudlikum ning pingutama selle nimel, et 
kehtivate kaubanduslepingute 
läbivaatamisel viidataks ILO 
kõrgetasemelistele konventsioonidele ja 
lisataks need viited tulevastesse 
lepingutesse; nõuab, et kõikidesse 
kaubanduslepingutesse lisataks nõudlikud 
peatükid soolise võrdõiguslikkuse ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
(VKEde) kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 35
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Jörgen Warborn

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. tunneb heameelt, et Pariisi 
kokkulepe lisatakse tähtsa osana 
kõikidesse kaubandus-, investeerimis- ja 
partnerluslepingutesse; rõhutab, et 
vabakaubanduslepingute sõlmimine 
eeldab Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhikonventsioonide ratifitseerimist ja 
inimõiguste austamist; nõuab, et 
kõikidesse kaubanduslepingutesse lisataks 
nõudlikud peatükid soolise 
võrdõiguslikkuse ning väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKEde) kohta;

2. tunneb heameelt, et EL teeb 
ettepaneku käsitleda Pariisi kokkuleppe 
järgimist, kui tulevaste kaubandus- ja 
investeerimislepingute tähtsat osa; tuletab 
komisjonile meelde, et ILO 
põhikonventsioonide austamine ja 
rakendamine ning inimõiguste austamine 
on hiljutiste kaubanduslepingutega 
võetud kohustused; nõuab, et kõikidesse 
uutesse kaubanduslepingutesse lisataks 
nõudlikud peatükid digikaubanduse, 
soolise võrdõiguslikkuse ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) 
kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Daniel Caspary

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. tunneb heameelt, et Pariisi 
kokkulepe lisatakse tähtsa osana 
kõikidesse kaubandus-, investeerimis- ja 
partnerluslepingutesse; rõhutab, et 
vabakaubanduslepingute sõlmimine 
eeldab Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
(ILO) põhikonventsioonide ratifitseerimist 
ja inimõiguste austamist; nõuab, et 
kõikidesse kaubanduslepingutesse lisataks 
nõudlikud peatükid soolise 
võrdõiguslikkuse ning väikeste ja 

2. tunneb heameelt, et EL tunnustab 
kõigis kaubandus-, investeerimis- ja 
partnerluslepingutes Pariisi kokkuleppest 
tulenevaid kohustusi; rõhutab, et 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhikonventsioonide ratifitseerimine ja 
inimõiguste austamine on kohustused, mis 
kajastuvad kõigis hiljuti sõlmitud 
vabakaubanduslepingutes; nõuab, et 
kõikidesse tulevastesse 
kaubanduslepingutesse lisataks nõudlikud 
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keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) 
kohta;

peatükid väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate (VKEde) kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Emmanouil Fragkos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. tunneb heameelt, et Pariisi 
kokkulepe lisatakse tähtsa osana kõikidesse 
kaubandus-, investeerimis- ja 
partnerluslepingutesse; rõhutab, et 
vabakaubanduslepingute sõlmimine eeldab 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhikonventsioonide ratifitseerimist ja 
inimõiguste austamist; nõuab, et kõikidesse 
kaubanduslepingutesse lisataks nõudlikud 
peatükid soolise võrdõiguslikkuse ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
(VKEde) kohta;

2. märgib, et Pariisi kokkulepe 
lisatakse tähtsa osana kõikidesse 
kaubandus-, investeerimis- ja 
partnerluslepingutesse, arvestades et 
Euroopa ühepoolsed nõudmised 
rangeimate kliimaeesmärkide 
kehtestamiseks ei ole siiani tulemusi 
andnud; rõhutab, et 
vabakaubanduslepingute sõlmimine eeldab 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhikonventsioonide ratifitseerimist ja 
inimõiguste austamist; nõuab, et kõikidesse 
kaubanduslepingutesse lisataks nõudlikud 
peatükid soolise võrdõiguslikkuse ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
(VKEde) kohta;

Or. el

Muudatusettepanek 38
Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. tunneb heameelt, et Pariisi 
kokkulepe lisatakse tähtsa osana kõikidesse 
kaubandus-, investeerimis- ja 
partnerluslepingutesse; rõhutab, et 
vabakaubanduslepingute sõlmimine eeldab 

2. tunneb heameelt, et Pariisi 
kokkulepe lisatakse tähtsa osana kõikidesse 
kaubandus-, investeerimis- ja 
partnerluslepingutesse; kutsub komisjoni 
üles tugevdama ja tagama selle siduvust, 
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Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhikonventsioonide ratifitseerimist ja 
inimõiguste austamist; nõuab, et kõikidesse 
kaubanduslepingutesse lisataks nõudlikud 
peatükid soolise võrdõiguslikkuse ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
(VKEde) kohta;

lisades asjakohased mehhanismid 
kõikidesse kehtivatesse 
majanduslepingutesse, olenemata sellest, 
kas need on allkirjastatud või 
läbirääkimisel; rõhutab, et 
vabakaubanduslepingute sõlmimine eeldab 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhikonventsioonide ratifitseerimist ja 
inimõiguste austamist; nõuab, et kõikidesse 
kaubanduslepingutesse lisataks nõudlikud 
peatükid soolise võrdõiguslikkuse ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
(VKEde) kohta;

Or. fr

Muudatusettepanek 39
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. tunneb heameelt, et Pariisi 
kokkulepe lisatakse tähtsa osana kõikidesse 
kaubandus-, investeerimis- ja 
partnerluslepingutesse; rõhutab, et 
vabakaubanduslepingute sõlmimine eeldab 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhikonventsioonide ratifitseerimist ja 
inimõiguste austamist; nõuab, et kõikidesse 
kaubanduslepingutesse lisataks nõudlikud 
peatükid soolise võrdõiguslikkuse ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
(VKEde) kohta;

2. tunneb heameelt, et Pariisi 
kokkulepe lisatakse tähtsa osana kõikidesse 
kaubandus-, investeerimis- ja 
partnerluslepingutesse; rõhutab, et 
vabakaubanduslepingute sõlmimine eeldab 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhikonventsioonide ratifitseerimist ja 
inimõiguste austamist; nõuab, et kõikidesse 
kaubanduslepingutesse lisataks nõudlikud 
peatükid soolise võrdõiguslikkuse ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
(VKEde) kohta, ning samuti spetsiaalsed 
peatükid digitaalse kaubanduse kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Carles Puigdemont i Casamajó
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. tunneb heameelt, et Pariisi 
kokkulepe lisatakse tähtsa osana kõikidesse 
kaubandus-, investeerimis- ja 
partnerluslepingutesse; rõhutab, et 
vabakaubanduslepingute sõlmimine eeldab 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhikonventsioonide ratifitseerimist ja 
inimõiguste austamist; nõuab, et kõikidesse 
kaubanduslepingutesse lisataks nõudlikud 
peatükid soolise võrdõiguslikkuse ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
(VKEde) kohta;

2. tunneb heameelt, et Pariisi 
kokkulepe lisatakse tähtsa osana kõikidesse 
kaubandus-, investeerimis- ja 
partnerluslepingutesse; rõhutab, et 
vabakaubanduslepingute sõlmimine eeldab 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhikonventsioonide ratifitseerimist ja 
inimõiguste austamist; nõuab, et kõikidesse 
kaubanduslepingutesse lisataks nõudlikud 
peatükid soolise võrdõiguslikkuse ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
(VKEde) kohta; on seisukohal, et 
põhimõte „tervis kõikides 
poliitikavaldkondades“ ja terviseühtsuse 
põhimõte peaksid samuti olema liidu ja 
kolmandate riikide vaheliste 
kaubanduslepingute lahutamatu osa;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Sergio Berlato
fraktsiooni ECR nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. tunneb heameelt, et Pariisi 
kokkulepe lisatakse tähtsa osana kõikidesse 
kaubandus-, investeerimis- ja 
partnerluslepingutesse; rõhutab, et 
vabakaubanduslepingute sõlmimine eeldab 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhikonventsioonide ratifitseerimist ja 
inimõiguste austamist; nõuab, et kõikidesse 
kaubanduslepingutesse lisataks nõudlikud 
peatükid soolise võrdõiguslikkuse ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
(VKEde) kohta;

2. tunneb heameelt, et Pariisi 
kokkulepe lisatakse tähtsa osana kõikidesse 
kaubandus-, investeerimis- ja 
partnerluslepingutesse; rõhutab, et 
vabakaubanduslepingute sõlmimine eeldab 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhikonventsioonide ratifitseerimist ja 
inimõiguste austamist; nõuab, et kõikidesse 
kaubanduslepingutesse lisataks nõudlikud 
peatükid soolise võrdõiguslikkuse, naiste 
mõjuvõimu suurendamise ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) 
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kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. tunneb heameelt, et Pariisi 
kokkulepe lisatakse tähtsa osana kõikidesse 
kaubandus-, investeerimis- ja 
partnerluslepingutesse; rõhutab, et 
vabakaubanduslepingute sõlmimine eeldab 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhikonventsioonide ratifitseerimist ja 
inimõiguste austamist; nõuab, et 
kõikidesse kaubanduslepingutesse lisataks 
nõudlikud peatükid soolise 
võrdõiguslikkuse ning väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKEde) kohta;

2. tunneb heameelt, et Pariisi 
kokkulepe lisatakse tähtsa osana kõikidesse 
kaubandus-, investeerimis- ja 
partnerluslepingutesse; rõhutab, et 
vabakaubanduslepingute sõlmimisel on 
olulised kaalutlused Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhikonventsioonide ratifitseerimine ja 
inimõiguste austamine; nõuab, et 
kõikidesse kaubanduslepingutesse lisataks 
nõudlikud peatükid soolise 
võrdõiguslikkuse ning väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKEde) kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Dita Charanzová

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. tunneb heameelt, et Pariisi 
kokkulepe lisatakse tähtsa osana kõikidesse 
kaubandus-, investeerimis- ja 
partnerluslepingutesse; rõhutab, et 
vabakaubanduslepingute sõlmimine eeldab 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhikonventsioonide ratifitseerimist ja 
inimõiguste austamist; nõuab, et kõikidesse 

2. tunneb heameelt, et Pariisi 
kokkulepe lisatakse tähtsa osana kõikidesse 
kaubandus-, investeerimis- ja 
partnerluslepingutesse; rõhutab, et 
vabakaubanduslepingute sõlmimine eeldab 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhikonventsioonide ratifitseerimist ja 
inimõiguste austamist; nõuab, et kõikidesse 
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kaubanduslepingutesse lisataks nõudlikud 
peatükid soolise võrdõiguslikkuse ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
(VKEde) kohta;

kaubanduslepingutesse lisataks nõudlikud 
peatükid digitaalkaubanduse, soolise 
võrdõiguslikkuse ning väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKEde) kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Barry Andrews

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2a. rõhutab, kui oluline on lisada 
kaubanduspoliitikasse soolise 
võrdõiguslikkuse alased meetmed ja 
arvestamine soolise võrdõiguslikkusega, 
kui tähtsad elemendid kaasava ja kestliku 
majanduskasvu soodustamiseks; 
väljendab heameelt, et soolist 
võrdõiguslikkust edendatakse soolise 
võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025 ja 
soolise võrdõiguslikkuse kolmanda 
tegevuskava kaudu; rõhutab kaubanduse 
potentsiaali edendada soolist 
võrdõiguslikkust, aidata kõikjal kaasa 
naiste majandusliku ja sotsiaalse 
mõjuvõimu suurendamisele ning toetada 
kogu maailmas võrdsemat ja 
vastupanuvõimelisemat majandust; 
toonitab, et COVID-19 kriis mõjutab naisi 
ebaproportsionaalselt suures ulatuses; 
väljendab heameelt komisjoni eesmärgi 
üle tegeleda andmete kogumise ja 
analüütilise analüüsiga, et paremini 
mõista kaubanduspoliitika mõju naistele; 
kutsub komisjoni üles kaasama Euroopa 
Parlamenti oma töösse soolise 
võrdõiguslikkuse integreerimisel 
kaubanduspoliitikasse; palub, et komisjon 
lisaks ELi kaubandus- ja 
investeerimislepingutesse konkreetsed 
peatükid soolise võrdõiguslikkuse kohta;
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Muudatusettepanek 45
Emmanouil Fragkos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2a. palub, et ELi vaataks põhjalikult 
läbi kaubandussuhted selliste riikidega, 
kes rikuvad:
a) rahvusvahelist õigust,
b) ELi liikmesriikide õigusi,
c) heanaaberliku käitumise reegleid, 
relvastudes pideva sõjategevuse eesmärgil,
d) demokraatliku ühiskonna ja 
õigusriigi põhimõtteid, sundides vaikima 
opositsiooni;
sellistele riikidele tuleb kinnitada, et 
nende suhteid Euroopa Liiduga 
tihendatakse niipea, kui nad strateegilises 
plaanis nõustuvad viima end kooskõlla 
Euroopa põhimõtete ja väärtustega;

Or. el

Muudatusettepanek 46
Daniel Caspary

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, et COVID-19 järgne 
taastumine annab kestliku majanduskasvu 
tegevuskava kehtestamiseks ainulaadse 
võimaluse; kutsub seetõttu komisjoni üles 
esitama viivitamata kaubanduse ja kestliku 
arengu peatükke käsitleva 15 punktist 
koosneva tegevuskava läbivaatamise; 

3. rõhutab, et COVID-19 järgne 
taastumine annab kestliku majanduskasvu 
soodustamiseks ainulaadse võimaluse; 
kutsub seetõttu komisjoni üles esitama 
õigeaegselt kaubanduse ja kestliku arengu 
peatükke käsitleva 15 punktist koosneva 
tegevuskava läbivaatamise;
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ootab, et läbivaatamisel käsitletaks 
kiiremas korras kaubanduse ja kestliku 
arengu kohustuste täitmise tagamist, mida 
tegevuskava praegu ei hõlma; tuletab 
sellega seoses meelde Madalmaade ja 
Prantsusmaa mitteametlikku dokumenti 
kaubanduse, sotsiaalse majandusliku 
mõju ja kestliku arengu kohta11; teeb 
ettepaneku, et ELi kaubanduspoliitikas 
tuleks kohaldada vähemalt viimaseid 
edusamme seoses täitmise tagamisega, 
nimelt võimet reageerida mis tahes 
partneripoolsele mittevastavusele 
ühepoolsete sanktsioonidega, sealhulgas 
tollimaksude või kvootide kehtestamisega 
teatavatele toodetele või lepingu muude 
osade samaaegse peatamisega;
__________________
11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, kättesaadav 
the Netherlands at International 
Organisations aadressil 
(permanentrepresentations.nl).

Or. en

Muudatusettepanek 47
Dita Charanzová

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, et COVID-19 järgne 
taastumine annab kestliku majanduskasvu 
tegevuskava kehtestamiseks ainulaadse 
võimaluse; kutsub seetõttu komisjoni üles 
esitama viivitamata kaubanduse ja kestliku 
arengu peatükke käsitleva 15 punktist 
koosneva tegevuskava läbivaatamise; 
ootab, et läbivaatamisel käsitletaks 
kiiremas korras kaubanduse ja kestliku 
arengu kohustuste täitmise tagamist, mida 
tegevuskava praegu ei hõlma; tuletab 

3. rõhutab, et COVID-19 järgne 
taastumine annab kestliku majanduskasvu 
tegevuskava kehtestamiseks hea 
võimaluse; kutsub seetõttu komisjoni üles 
esitama viivitamata kaubanduse ja kestliku 
arengu peatükke käsitleva 15 punktist 
koosneva tegevuskava läbivaatamise, et 
käsitleda muu hulgas parimat viisi 
kaubanduse ja kestliku arengu alaste 
kohustuste jõustamiseks;
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sellega seoses meelde Madalmaade ja 
Prantsusmaa mitteametlikku dokumenti 
kaubanduse, sotsiaalse majandusliku mõju 
ja kestliku arengu kohta11; teeb 
ettepaneku, et ELi kaubanduspoliitikas 
tuleks kohaldada vähemalt viimaseid 
edusamme seoses täitmise tagamisega, 
nimelt võimet reageerida mis tahes 
partneripoolsele mittevastavusele 
ühepoolsete sanktsioonidega, sealhulgas 
tollimaksude või kvootide kehtestamisega 
teatavatele toodetele või lepingu muude 
osade samaaegse peatamisega;
__________________
11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, kättesaadav 
the Netherlands at International 
Organisations aadressil 
(permanentrepresentations.nl).

Or. en

Muudatusettepanek 48
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, et COVID-19 järgne 
taastumine annab kestliku majanduskasvu 
tegevuskava kehtestamiseks ainulaadse 
võimaluse; kutsub seetõttu komisjoni üles 
esitama viivitamata kaubanduse ja kestliku 
arengu peatükke käsitleva 15 punktist 
koosneva tegevuskava läbivaatamise; 
ootab, et läbivaatamisel käsitletaks 
kiiremas korras kaubanduse ja kestliku 
arengu kohustuste täitmise tagamist, mida 
tegevuskava praegu ei hõlma; tuletab 
sellega seoses meelde Madalmaade ja 
Prantsusmaa mitteametlikku dokumenti 
kaubanduse, sotsiaalse majandusliku mõju 

3. rõhutab, et COVID-19 järgne 
taastumine annab kestliku majanduskasvu 
soodustamiseks ainulaadse võimaluse; 
kutsub seetõttu komisjoni üles esitama 
2021. aastal kaubanduse ja kestliku arengu 
peatükke käsitleva 15 punktist koosneva 
tegevuskava läbivaatamise ning ootab, et 
läbivaatamisel kaalutakse 
kaubanduslepingute tõhusat rakendamist 
ja jõustamist; tuletab sellega seoses meelde 
Madalmaade ja Prantsusmaa 
mitteametlikku dokumenti kaubanduse, 
sotsiaalse majandusliku mõju ja kestliku 
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ja kestliku arengu kohta11; teeb ettepaneku, 
et ELi kaubanduspoliitikas tuleks 
kohaldada vähemalt viimaseid edusamme 
seoses täitmise tagamisega, nimelt võimet 
reageerida mis tahes partneripoolsele 
mittevastavusele ühepoolsete 
sanktsioonidega, sealhulgas tollimaksude 
või kvootide kehtestamisega teatavatele 
toodetele või lepingu muude osade 
samaaegse peatamisega;

arengu kohta11;

__________________ __________________
11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, kättesaadav 
the Netherlands at International 
Organisations aadressil 
(permanentrepresentations.nl).

11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, kättesaadav 
the Netherlands at International 
Organisations aadressil 
(permanentrepresentations.nl).

Or. en

Muudatusettepanek 49
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, et COVID-19 järgne 
taastumine annab kestliku majanduskasvu 
tegevuskava kehtestamiseks ainulaadse 
võimaluse; kutsub seetõttu komisjoni üles 
esitama viivitamata kaubanduse ja kestliku 
arengu peatükke käsitleva 15 punktist 
koosneva tegevuskava läbivaatamise; 
ootab, et läbivaatamisel käsitletaks 
kiiremas korras kaubanduse ja kestliku 
arengu kohustuste täitmise tagamist, mida 
tegevuskava praegu ei hõlma; tuletab 
sellega seoses meelde Madalmaade ja 
Prantsusmaa mitteametlikku dokumenti 
kaubanduse, sotsiaalse majandusliku 
mõju ja kestliku arengu kohta11; teeb 
ettepaneku, et ELi kaubanduspoliitikas 
tuleks kohaldada vähemalt viimaseid 

3. rõhutab, et COVID-19 järgne 
taastumine annab kestliku majanduskasvu 
tegevuskava kehtestamiseks ainulaadse 
võimaluse; kutsub seetõttu komisjoni üles 
looma kaubanduse ja kestliku arengu 
peatükke käsitleva 15 punktist koosneva 
tegevuskava läbivaatamiseks läbipaistva ja 
kaasava protsessi; ootab, et läbivaatamisel 
käsitletaks kiiresti kaubanduse ja kestliku 
arengu kohustuste täitmise tagamist, mis 
praegu puudub; juhib sellega seoses 
tähelepanu asjaolule, et kõik tulevased ja 
ajakohastatud kaubanduse ning kestliku 
arengu peatükid peaksid sisaldama 
vaidluste lahendamise mehhanisme, 
millega nähakse ette karistavad sätted, 
sealhulgas ülejäänud lepingutega 
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edusamme seoses täitmise tagamisega, 
nimelt võimet reageerida mis tahes 
partneripoolsele mittevastavusele 
ühepoolsete sanktsioonidega, sealhulgas 
tollimaksude või kvootide kehtestamisega 
teatavatele toodetele või lepingu muude 
osade samaaegse peatamisega;

kehtestatud kaubandussoodustuste ja 
muude turulepääsu kontsessioonide 
tühistamine juhul, kui jõustatavaid 
sotsiaalseid ja keskkonnastandardeid ei 
täideta; on arvamusel, et energia- ja 
tooraine-, põllumajandus-, kalandus- ja 
metsandussätetesse tuleks integreerida 
konkreetsed ja sihipärased nõuded 
kestlikkuse kohta, sh läbipaistvus- ja 
osalusnõuded; toetab sellega seoses 
Hollandi-Prantsuse mitteametlikku 
dokumenti11; teeb sellega seoses 
ettepaneku, et tuleks kohaldada vähemalt 
viimaseid edusamme seoses ELi täitmise 
tagamisega, nimelt võimet reageerida mis 
tahes partneripoolsele mittevastavusele 
ühepoolsete sanktsioonidega, sealhulgas 
tollimaksude või kvootide kehtestamisega 
teatavatele toodetele või lepingu muude 
osade samaaegse peatamisega; kutsub 
samuti nõukogu ja komisjoni üles lisama 
kaubanduse ja kestliku arengu 
peatükkidesse ja põllumajandust 
käsitlevatesse peatükkidesse loomade 
heaolu, ausat kaubandust ja 
ringmajandust käsitlevad sätted ning 
keelustama ELis keelatud pestitsiidide 
ekspordi; kutsub komisjoni üles võtma 
arvesse ELi ja Lõuna-Korea ekspertide 
rühma järeldusi ja Vietnami tegevuskava 
pretsedenti, pidades silmas ILO 
konventsioonide ratifitseerimist, nii et 
kaubanduse ja kestliku arengu peatükid 
sisaldaksid konkreetsete ja kontrollitavate 
kohustustega tegevuskava, mille osas 
tehakse edusamme teistes peatükkides;

__________________ __________________
11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, kättesaadav 
the Netherlands at International 
Organisations aadressil 
(permanentrepresentations.nl).

11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, kättesaadav 
the Netherlands at International 
Organisations aadressil 
(permanentrepresentations.nl).

Or. en
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Muudatusettepanek 50
Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, 
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Joachim Schuster, Costas Mavrides

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, et COVID-19 järgne 
taastumine annab kestliku majanduskasvu 
tegevuskava kehtestamiseks ainulaadse 
võimaluse; kutsub seetõttu komisjoni üles 
esitama viivitamata kaubanduse ja kestliku 
arengu peatükke käsitleva 15 punktist 
koosneva tegevuskava läbivaatamise; 
ootab, et läbivaatamisel käsitletaks 
kiiremas korras kaubanduse ja kestliku 
arengu kohustuste täitmise tagamist, mida 
tegevuskava praegu ei hõlma; tuletab 
sellega seoses meelde Madalmaade ja 
Prantsusmaa mitteametlikku dokumenti 
kaubanduse, sotsiaalse majandusliku mõju 
ja kestliku arengu kohta11; teeb ettepaneku, 
et ELi kaubanduspoliitikas tuleks 
kohaldada vähemalt viimaseid edusamme 
seoses täitmise tagamisega, nimelt võimet 
reageerida mis tahes partneripoolsele 
mittevastavusele ühepoolsete 
sanktsioonidega, sealhulgas tollimaksude 
või kvootide kehtestamisega teatavatele 
toodetele või lepingu muude osade 
samaaegse peatamisega;

3. rõhutab, et COVID-19 järgne 
taastumine annab kestliku majanduskasvu 
tegevuskava kehtestamiseks ainulaadse 
võimaluse; kutsub seetõttu komisjoni üles 
kiirendama kaubanduse ja kestliku arengu 
peatükke käsitleva 15 punktist koosneva 
tegevuskava läbivaatamist, nii et seda 
saaks rakendada eranditult kõigil 
käimasolevatel läbirääkimistel; ootab, et 
läbivaatamisel käsitletaks kiiremas korras 
kaubanduse ja kestliku arengu kohustuste 
täitmise tagamist, mida tegevuskava praegu 
ei hõlma; tuletab sellega seoses meelde 
Madalmaade ja Prantsusmaa 
mitteametlikku dokumenti kaubanduse, 
sotsiaalse majandusliku mõju ja kestliku 
arengu kohta11; teeb ettepaneku, et ELi 
kaubanduspoliitikas tuleks kohaldada 
vähemalt viimaseid edusamme seoses 
täitmise tagamisega, nimelt võimet 
reageerida mis tahes partneripoolsele 
mittevastavusele ühepoolsete 
sanktsioonidega, sealhulgas tollimaksude 
või kvootide kehtestamisega teatavatele 
toodetele või lepingu muude osade 
samaaegse peatamisega;

__________________ __________________
11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, kättesaadav 
the Netherlands at International 
Organisations aadressil 
(permanentrepresentations.nl).

11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, kättesaadav 
the Netherlands at International 
Organisations aadressil 
(permanentrepresentations.nl).

Or. en
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Muudatusettepanek 51
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
fraktsiooni ECR nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, et COVID-19 järgne 
taastumine annab kestliku majanduskasvu 
tegevuskava kehtestamiseks ainulaadse 
võimaluse; kutsub seetõttu komisjoni üles 
esitama viivitamata kaubanduse ja kestliku 
arengu peatükke käsitleva 15 punktist 
koosneva tegevuskava läbivaatamise; 
ootab, et läbivaatamisel käsitletaks 
kiiremas korras kaubanduse ja kestliku 
arengu kohustuste täitmise tagamist, mida 
tegevuskava praegu ei hõlma; tuletab 
sellega seoses meelde Madalmaade ja 
Prantsusmaa mitteametlikku dokumenti 
kaubanduse, sotsiaalse majandusliku mõju 
ja kestliku arengu kohta11; teeb ettepaneku, 
et ELi kaubanduspoliitikas tuleks 
kohaldada vähemalt viimaseid edusamme 
seoses täitmise tagamisega, nimelt võimet 
reageerida mis tahes partneripoolsele 
mittevastavusele ühepoolsete 
sanktsioonidega, sealhulgas tollimaksude 
või kvootide kehtestamisega teatavatele 
toodetele või lepingu muude osade 
samaaegse peatamisega;

3. rõhutab, et COVID-19 järgne 
taastumine annab kestliku majanduskasvu 
tegevuskava kehtestamiseks ainulaadse 
võimaluse; kutsub seetõttu komisjoni üles 
esitama viivitamata kaubanduse ja kestliku 
arengu peatükke käsitleva 15 punktist 
koosneva tegevuskava läbivaatamise; 
ootab, et läbivaatamisel käsitletaks 
kiiremas korras kaubanduse ja kestliku 
arengu kohustuste täitmise tagamist, mida 
tegevuskava praegu ei hõlma; tuletab 
sellega seoses meelde Madalmaade ja 
Prantsusmaa mitteametlikku dokumenti 
kaubanduse, sotsiaalse majandusliku mõju 
ja kestliku arengu kohta11; teeb ettepaneku, 
et ELi kaubanduspoliitikas tuleks 
kohaldada vähemalt viimaseid edusamme 
seoses täitmise tagamisega, näiteks 
tollimaksude või kvootide kehtestamisega 
teatavatele toodetele või lepingu muude 
osade samaaegse peatamisega;

__________________ __________________
11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, kättesaadav 
the Netherlands at International 
Organisations aadressil 
(permanentrepresentations.nl).

11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, kättesaadav 
the Netherlands at International 
Organisations aadressil 
(permanentrepresentations.nl).

Or. en

Muudatusettepanek 52
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, et COVID-19 järgne 
taastumine annab kestliku majanduskasvu 
tegevuskava kehtestamiseks ainulaadse 
võimaluse; kutsub seetõttu komisjoni üles 
esitama viivitamata kaubanduse ja kestliku 
arengu peatükke käsitleva 15 punktist 
koosneva tegevuskava läbivaatamise; 
ootab, et läbivaatamisel käsitletaks 
kiiremas korras kaubanduse ja kestliku 
arengu kohustuste täitmise tagamist, mida 
tegevuskava praegu ei hõlma; tuletab 
sellega seoses meelde Madalmaade ja 
Prantsusmaa mitteametlikku dokumenti 
kaubanduse, sotsiaalse majandusliku mõju 
ja kestliku arengu kohta11; teeb ettepaneku, 
et ELi kaubanduspoliitikas tuleks 
kohaldada vähemalt viimaseid edusamme 
seoses täitmise tagamisega, nimelt võimet 
reageerida mis tahes partneripoolsele 
mittevastavusele ühepoolsete 
sanktsioonidega, sealhulgas tollimaksude 
või kvootide kehtestamisega teatavatele 
toodetele või lepingu muude osade 
samaaegse peatamisega;

3. rõhutab, et COVID-19 järgne 
taastumine annab kestliku majanduskasvu 
tegevuskava kehtestamiseks ainulaadse 
võimaluse minna tavapärastelt 
vabakaubanduslepingutelt üle kestliku 
arengu eesmärkidega seotud 
koostöölepingutele, mis sisaldavad 
märkimisväärset kaubanduskomponenti; 
kutsub seetõttu komisjoni üles esitama 
viivitamata kaubanduse ja kestliku arengu 
peatükke käsitleva 15 punktist koosneva 
tegevuskava läbivaatamise; ootab, et 
läbivaatamisel käsitletaks kiiremas korras 
kaubanduse ja kestliku arengu kohustuste 
täitmise tagamist, mida tegevuskava praegu 
ei hõlma; tuletab sellega seoses meelde 
Madalmaade ja Prantsusmaa 
mitteametlikku dokumenti kaubanduse, 
sotsiaalse majandusliku mõju ja kestliku 
arengu kohta11; teeb ettepaneku, et ELi 
kaubanduspoliitikas tuleks kohaldada 
vähemalt viimaseid edusamme seoses 
täitmise tagamisega, nimelt võimet 
reageerida mis tahes partneripoolsele 
mittevastavusele ühepoolsete 
sanktsioonidega, sealhulgas tollimaksude 
või kvootide kehtestamisega teatavatele 
toodetele või lepingu muude osade 
samaaegse peatamisega; kutsub komisjoni 
üles uurima võimalusi luua vahend 
sotsiaalse või keskkonnaalase dumpingu 
või kuritegude eest vastutavate ettevõtete 
karistamiseks;

__________________ __________________
11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, kättesaadav 
the Netherlands at International 
Organisations aadressil 
(permanentrepresentations.nl).

11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, kättesaadav 
the Netherlands at International 
Organisations aadressil 
(permanentrepresentations.nl).

Or. en
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Muudatusettepanek 53
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, et COVID-19 järgne 
taastumine annab kestliku majanduskasvu 
tegevuskava kehtestamiseks ainulaadse 
võimaluse; kutsub seetõttu komisjoni üles 
esitama viivitamata kaubanduse ja kestliku 
arengu peatükke käsitleva 15 punktist 
koosneva tegevuskava läbivaatamise; 
ootab, et läbivaatamisel käsitletaks 
kiiremas korras kaubanduse ja kestliku 
arengu kohustuste täitmise tagamist, mida 
tegevuskava praegu ei hõlma; tuletab 
sellega seoses meelde Madalmaade ja 
Prantsusmaa mitteametlikku dokumenti 
kaubanduse, sotsiaalse majandusliku mõju 
ja kestliku arengu kohta11; teeb ettepaneku, 
et ELi kaubanduspoliitikas tuleks 
kohaldada vähemalt viimaseid edusamme 
seoses täitmise tagamisega, nimelt võimet 
reageerida mis tahes partneripoolsele 
mittevastavusele ühepoolsete 
sanktsioonidega, sealhulgas tollimaksude 
või kvootide kehtestamisega teatavatele 
toodetele või lepingu muude osade 
samaaegse peatamisega;

3. rõhutab, et COVID-19 järgne 
taastumine annab kestliku majanduskasvu 
tegevuskava kehtestamiseks ainulaadse 
võimaluse; kutsub seetõttu komisjoni üles 
esitama viivitamata kaubanduse ja kestliku 
arengu peatükke käsitleva 15 punktist 
koosneva tegevuskava läbivaatamise; 
ootab, et läbivaatamisel käsitletaks 
kiiremas korras kaubanduse ja kestliku 
arengu kohustuste täitmise tagamist, mida 
tegevuskava praegu ei hõlma; tuletab 
sellega seoses meelde Madalmaade ja 
Prantsusmaa mitteametlikku dokumenti 
kaubanduse, sotsiaalse majandusliku mõju 
ja kestliku arengu kohta11; teeb ettepaneku, 
et ELi kaubanduspoliitikas tuleks 
kohaldada vähemalt viimaseid edusamme 
seoses täitmise tagamisega, nimelt võimet 
reageerida mis tahes partneripoolsele 
mittevastavusele ühepoolsete 
sanktsioonidega, sealhulgas tollimaksude 
või kvootide kehtestamisega teatavatele 
toodetele või lepingu muude osade 
samaaegse peatamisega; rõhutab sellega 
seoses kaubandusvaldkonna juhtiva 
järelevalveametniku rolli ja nõuab 
kaubanduse ning kestliku arengu 
jõustamise järelevalve ja kontrolli alal 
tihedat koostööd Euroopa Parlamendi 
rahvusvahelise kaubanduse komisjoniga;

__________________ __________________
11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, kättesaadav 
the Netherlands at International 
Organisations aadressil 
(permanentrepresentations.nl).

11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, kättesaadav 
the Netherlands at International 
Organisations aadressil 
(permanentrepresentations.nl).
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Or. en

Muudatusettepanek 54
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3a. kutsub nõukogu ja komisjoni üles 
vaatama kiiremas korras läbi ELi 
läbirääkimisjuhised kõigi käimasolevate 
kaubandusläbirääkimiste kohta, et näha 
ette karistavad sätted seoses kestlikkusega, 
ning vahepeal võtma arvesse seda, et 
Euroopa rohelises kokkuleppes ja 
Euroopa Ülemkogu 2020. aasta detsembri 
järeldustes, mille kohaselt tuleb 
kaubanduspoliitika ja -lepingud viia 
kooskõlla ELi kliimaeesmärkidega, 
eelkõige Euroopa rohelise kokkuleppe 
eesmärkidega, antakse laialdased 
volitused integreerida käimasolevatesse 
kahepoolsetesse läbirääkimistesse 
jõustatavad ja tõhustatud sätted 
kestlikkuse kohta; toonitab eelkõige seda, 
kui oluline on toetada ja edasi arendada 
ettepanekuid, mida kõnealusel teemal on 
hiljutiste kahepoolsete kõneluste käigus 
teinud Uus-Meremaa, kuna see oleks 
tulevasi läbirääkimisi silmas pidades 
oluline võrdlusalus ja pretsedent;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Jörgen 
Warborn

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3a. kutsub komisjoni üles loobuma 
toodete eristamisest roheliseks 
(keskkonnahoidlikuks) ja pruuniks 
(mittekeskkonnahoidlikuks), mis toob 
kaasa kaupade ja teenuste jaotamise n.ö 
headeks ja halbadeks, ning selle asemel 
edendama olelusringi analüüsi ja 
mõjuhinnanguid, et saavutada õiglane ja 
täpne kestlik kaubandus;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3b. rõhutab, et kokkulepet 
Mercosuriga ei saa heaks kiita, kuna see 
ei ole kooskõlas Euroopa rohelise 
kokkuleppega ja eelkõige selle 
kaugeleulatuva mõjuga kliimamuutustele, 
metsade hävitamisele ja bioloogilisele 
mitmekesisusele; nõuab tungivalt, et 
nõukogu ja komisjon püüaksid lisada 
jõustatavad ja õiguslikult siduvad sätted, 
mis käsitleksid lepingu läbivaid puudusi 
seoses üldise kestlikkusega ja 
kõrvaldaksid need; on vastu 
assotsieerimislepingu ja 
vabakaubanduslepingu võimalikule 
osadeks jagamisele, et edendada viimati 
nimetatut, minnes mööda demokraatlikest 
protsessidest ja jättes tähelepanuta 
õiguspärased mured;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
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Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean, Seán 
Kelly, Jörgen Warborn

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu sellele, et 
tarbeelektroonikat koheldakse endiselt 
keskkonnatoodetega võrreldes soodsamalt 
ning et tollimaksud ja kaubandustõkked 
kahjustavad kestlikku kaubandust; 
nõuab, et komisjon töötaks välja vahendid 
nende moonutustega tegelemiseks ja 
tegutseks rohelise kokkuleppe järgi, 
rakendades seda kaubanduspoliitika kõigis 
aspektides;

4. palub, et komisjon uuriks 
vahendeid, mis toetavad rohelise 
kokkuleppe rakendamist 
kaubanduspoliitika kõigis aspektides;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu sellele, et 
tarbeelektroonikat koheldakse endiselt 
keskkonnatoodetega võrreldes soodsamalt 
ning et tollimaksud ja kaubandustõkked 
kahjustavad kestlikku kaubandust; nõuab, 
et komisjon töötaks välja vahendid nende 
moonutustega tegelemiseks ja tegutseks 
rohelise kokkuleppe järgi, rakendades seda 
kaubanduspoliitika kõigis aspektides;

4. juhib tähelepanu sellele, et nn 
pruune tooteid koheldakse endiselt 
soodsamalt kui rohelisi kaupu; nõuab, et 
komisjon töötaks välja vahendid nende 
moonutustega tegelemiseks ja tegutseks 
rohelise kokkuleppe järgi, rakendades seda 
kaubanduspoliitika kõigis aspektides;

Or. fr

Muudatusettepanek 59
Dita Charanzová

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu sellele, et 
tarbeelektroonikat koheldakse endiselt 
keskkonnatoodetega võrreldes soodsamalt 
ning et tollimaksud ja kaubandustõkked 
kahjustavad kestlikku kaubandust; nõuab, 
et komisjon töötaks välja vahendid nende 
moonutustega tegelemiseks ja tegutseks 
rohelise kokkuleppe järgi, rakendades 
seda kaubanduspoliitika kõigis aspektides;

4. juhib tähelepanu sellele, et nn 
pruune tooteid koheldakse endiselt 
keskkonnatoodetega võrreldes soodsamalt 
ning et tollimaksud ja kaubandustõkked 
kahjustavad kestlikku kaubandust; palub 
komisjonil kaaluda vahendeid nende 
moonutuste kõrvaldamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Barry Andrews

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu sellele, et 
tarbeelektroonikat koheldakse endiselt 
keskkonnatoodetega võrreldes soodsamalt 
ning et tollimaksud ja kaubandustõkked 
kahjustavad kestlikku kaubandust; nõuab, 
et komisjon töötaks välja vahendid nende 
moonutustega tegelemiseks ja tegutseks 
rohelise kokkuleppe järgi, rakendades seda 
kaubanduspoliitika kõigis aspektides;

4. kahetseb, et nn pruune tooteid 
koheldakse endiselt keskkonnatoodetega 
võrreldes soodsamalt ning et tollimaksud ja 
kaubandustõkked kahjustavad kestlikku 
kaubandust; rõhutab, et 
keskkonnasõbralike kaupade ja teenuste 
tariifide ja kaubandustõkete kaotamine 
tuleks kavandada nii, et see aitaks kaasa 
uuenduslike lahenduste leidmisele 
kliimakriisiga toimetulekuks ning aitaks 
saavutada rohelise kokkuleppe eesmärke, 
samuti kestliku arengu eesmärke ja 
kestlikku arengut kogu maailmas; nõuab, 
et komisjon töötaks välja vahendid nende 
moonutustega tegelemiseks ja tegutseks 
rohelise kokkuleppe järgi, rakendades seda 
kaubanduspoliitika kõigis aspektides;

Or. en
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Muudatusettepanek 61
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu sellele, et 
tarbeelektroonikat koheldakse endiselt 
keskkonnatoodetega võrreldes soodsamalt 
ning et tollimaksud ja kaubandustõkked 
kahjustavad kestlikku kaubandust; nõuab, 
et komisjon töötaks välja vahendid nende 
moonutustega tegelemiseks ja tegutseks 
rohelise kokkuleppe järgi, rakendades seda 
kaubanduspoliitika kõigis aspektides;

4. juhib tähelepanu sellele, et nn 
pruune tooteid koheldakse endiselt 
keskkonnatoodetega võrreldes soodsamalt 
ning et tollimaksud ja kaubandustõkked 
kahjustavad kestlikku kaubandust, ning 
palub, et komisjoni jätkaks pingutamist 
selle nimel, et sõlmida WTO ministrite 
konverentsil 12 keskkonnatoodete leping; 
nõuab, et komisjon töötaks välja vahendid 
nende moonutustega tegelemiseks ja 
tegutseks rohelise kokkuleppe järgi, 
rakendades seda kaubanduspoliitika kõigis 
aspektides;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Carles Puigdemont i Casamajó

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu sellele, et 
tarbeelektroonikat koheldakse endiselt 
keskkonnatoodetega võrreldes soodsamalt 
ning et tollimaksud ja kaubandustõkked 
kahjustavad kestlikku kaubandust; nõuab, 
et komisjon töötaks välja vahendid nende 
moonutustega tegelemiseks ja tegutseks 
rohelise kokkuleppe järgi, rakendades seda 
kaubanduspoliitika kõigis aspektides;

4. juhib tähelepanu sellele, et nn 
pruune tooteid koheldakse endiselt 
keskkonnatoodetega võrreldes soodsamalt 
ning et tollimaksud ja kaubandustõkked 
kahjustavad kestlikku kaubandust; nõuab, 
et komisjon töötaks välja vahendid nende 
moonutustega tegelemiseks ja tegutseks 
rohelise kokkuleppe järgi, rakendades seda 
kaubanduspoliitika kõigis aspektides; juhib 
tähelepanu sellele, et COVIDi-järgses 
maailmas kasvab järsult nõudlus 
haruldaste muldmetallide järele, 
eesmärgiga kiirendada üleminekut 
rohelisele majandusele ja energiale; 
nõuab tungivalt, et komisjon peaks 
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eelnimetatud küsimust oma 
kaubanduspädevuse lahutamatuks osaks;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean, Seán 
Kelly

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. juhib tähelepanu sellele, et 
arengumaid takistavad praegu 
keskkonnahoidlikuks muutumisel suured 
algkulud, mis tasuvad end ära alles aja 
jooksul, ning oskusteabe ja varustuse 
puudumine; nõuab, et komisjon kasutaks 
kõiki tema käsutuses olevaid 
kaubandusmeetmeid, et suurendada rahalist 
toetust, tehnilist abi, tehnosiiret ja 
digitaalset hõlvamist, mis annaks 
arengumaadele rohkem mõjuvõimu ja 
võimaldaks neil saavutada kestliku 
vastupanuvõime;

5. juhib tähelepanu sellele, et 
arengumaid aeglustavad praegu rohe- ja 
digipöörde saavutamisel suured algkulud, 
mis tasuvad end ära alles aja jooksul, ning 
oskusteabe ja varustuse puudumine; nõuab, 
et komisjon kasutaks oma 
kaubandusmeetmeid, et suurendada rahalist 
toetust, tehnilist abi, tehnoloogilise 
suutlikkuse suurendamist ja digitaalset 
hõlvamist, mis annaks arengumaadele 
rohkem mõjuvõimu ja toetaks neid kestliku 
ja digitaalse vastupanuvõime 
saavutamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. juhib tähelepanu sellele, et 
arengumaid takistavad praegu 
keskkonnahoidlikuks muutumisel suured 
algkulud, mis tasuvad end ära alles aja 
jooksul, ning oskusteabe ja varustuse 
puudumine; nõuab, et komisjon kasutaks 

5. juhib tähelepanu sellele, et 
kohustus olla osa globaliseerunud 
maailmast ja sellest tulenev vajadus 
hindade konkurentsivõime järele, samuti 
suured esialgsed kulud, mis tasuvad end 
ära alles aja jooksul, ning struktuurilise 
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kõiki tema käsutuses olevaid 
kaubandusmeetmeid, et suurendada 
rahalist toetust, tehnilist abi, tehnosiiret ja 
digitaalset hõlvamist, mis annaks 
arengumaadele rohkem mõjuvõimu ja 
võimaldaks neil saavutada kestliku 
vastupanuvõime;

kohandamise poliitika, mille eesmärk on 
piirata riiklikku sekkumist, toovad kaasa 
oskusteabe ja varustuse puudumise ning 
takistavad praegu arenguriike 
keskkonnahoidlikuks muutumast; nõuab, 
et komisjon kasutaks kõiki tema käsutuses 
olevaid meetmeid ja tugineda IMFi 
kiireloomulistele soovitustele avaliku 
sektori investeeringute suurendamiseks, et 
tugevdada rahalist toetust, tehnilist abi, 
tehnosiiret ja digitaalset hõlvamist, mis 
annaks arengumaadele rohkem mõjuvõimu 
ja võimaldaks neil saavutada kestliku 
vastupanuvõime;

Or. fr

Muudatusettepanek 65
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. juhib tähelepanu sellele, et 
arengumaid takistavad praegu 
keskkonnahoidlikuks muutumisel suured 
algkulud, mis tasuvad end ära alles aja 
jooksul, ning oskusteabe ja varustuse 
puudumine; nõuab, et komisjon kasutaks 
kõiki tema käsutuses olevaid 
kaubandusmeetmeid, et suurendada rahalist 
toetust, tehnilist abi, tehnosiiret ja 
digitaalset hõlvamist, mis annaks 
arengumaadele rohkem mõjuvõimu ja 
võimaldaks neil saavutada kestliku 
vastupanuvõime;

5. juhib tähelepanu sellele, et 
arengumaid takistavad praegu 
keskkonnahoidlikuks muutumisel suured 
algkulud, mis tasuvad end ära alles aja 
jooksul, ning oskusteabe ja varustuse 
puudumine; nõuab, et komisjon kasutaks 
kõiki tema käsutuses olevaid 
kaubandusmeetmeid, et suurendada rahalist 
toetust, tehnilist abi, sh taastuva energia 
tootmisel, tehnosiiret ja digitaalset 
hõlvamist ja digiteerimist, mis annaks 
arengumaadele rohkem mõjuvõimu ja 
võimaldaks neil saavutada kestliku 
vastupanuvõime; nõuab EIP-lt selle 
poliitikaeesmärgi saavutamiseks 
suuremahulisi laenukavasid, eelkõige 
seoses investeeringutega 
päikeseenergiasse ja keskkonnahoidliku 
vesiniku tootmisse ning 
detsentraliseeritud taastuvatesse 
energiaallikatesse;
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Or. en

Muudatusettepanek 66
Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, 
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Joachim Schuster, Costas Mavrides

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. juhib tähelepanu sellele, et 
arengumaid takistavad praegu 
keskkonnahoidlikuks muutumisel suured 
algkulud, mis tasuvad end ära alles aja 
jooksul, ning oskusteabe ja varustuse 
puudumine; nõuab, et komisjon kasutaks 
kõiki tema käsutuses olevaid 
kaubandusmeetmeid, et suurendada rahalist 
toetust, tehnilist abi, tehnosiiret ja 
digitaalset hõlvamist, mis annaks 
arengumaadele rohkem mõjuvõimu ja 
võimaldaks neil saavutada kestliku 
vastupanuvõime;

5. juhib tähelepanu sellele, et 
arengumaid takistavad praegu 
keskkonnahoidlikuks muutumisel suured 
algkulud, mis tasuvad end ära alles aja 
jooksul, ning oskusteabe ja varustuse 
puudumine; nõuab, et komisjon kasutaks 
kõiki tema käsutuses olevaid 
kaubandusmeetmeid ja arengukoostöö 
poliitikasuundi, et suurendada rahalist 
toetust, tehnilist abi, tehnosiiret ja 
digitaalset hõlvamist, mis annaks 
arengumaadele rohkem mõjuvõimu ja 
võimaldaks neil saavutada kestliku 
vastupanuvõime ja kogu tarneahelas 
paremini kasutada hoolsuskohustust;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Carles Puigdemont i Casamajó

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. juhib tähelepanu sellele, et 
arengumaid takistavad praegu 
keskkonnahoidlikuks muutumisel suured 
algkulud, mis tasuvad end ära alles aja 
jooksul, ning oskusteabe ja varustuse 
puudumine; nõuab, et komisjon kasutaks 
kõiki tema käsutuses olevaid 
kaubandusmeetmeid, et suurendada rahalist 

5. juhib tähelepanu sellele, et 
arengumaid takistavad praegu 
keskkonnahoidlikuks muutumisel suured 
algkulud, mis tasuvad end ära alles aja 
jooksul, ning oskusteabe ja varustuse 
puudumine; nõuab, et komisjon kasutaks 
kõiki tema käsutuses olevaid 
kaubandusmeetmeid, et suurendada rahalist 
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toetust, tehnilist abi, tehnosiiret ja 
digitaalset hõlvamist, mis annaks 
arengumaadele rohkem mõjuvõimu ja 
võimaldaks neil saavutada kestliku 
vastupanuvõime;

toetust, tehnilist abi, tehnosiiret ja 
digitaalset hõlvamist, mis annaks 
arengumaadele rohkem mõjuvõimu ja 
võimaldaks neil saavutada kestliku 
vastupanuvõime; on seisukohal, et üldise 
soodustuste süsteemi läbivaatamine on 
esimene ja positiivne samm selle eesmärgi 
suunas;

Or. en

Muudatusettepanek 68
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. juhib tähelepanu sellele, et 
arengumaid takistavad praegu 
keskkonnahoidlikuks muutumisel suured 
algkulud, mis tasuvad end ära alles aja 
jooksul, ning oskusteabe ja varustuse 
puudumine; nõuab, et komisjon kasutaks 
kõiki tema käsutuses olevaid 
kaubandusmeetmeid, et suurendada rahalist 
toetust, tehnilist abi, tehnosiiret ja 
digitaalset hõlvamist, mis annaks 
arengumaadele rohkem mõjuvõimu ja 
võimaldaks neil saavutada kestliku 
vastupanuvõime;

5. juhib tähelepanu sellele, et 
arengumaid võivad takistada praegu 
keskkonnahoidlikuks muutumisel suured 
algkulud, mis tasuvad end ära alles aja 
jooksul, ning oskusteabe ja varustuse 
puudumine; nõuab, et komisjon kasutaks 
kõiki tema käsutuses olevaid 
kaubandusmeetmeid, et suurendada rahalist 
toetust, tehnilist abi, tehnosiiret ja 
digitaalset hõlvamist, mis annaks 
arengumaadele rohkem mõjuvõimu ja 
võimaldaks neil saavutada kestliku 
vastupanuvõime;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5a. palub sellega seoses ELil vaadata 
läbi oma WTO läbirääkimisjuhised 
algatuste esitamiseks kaubanduse ja 
kliimakomitee raames ning 
käimasolevatel keskkonnakaupade 
läbirääkimistel, mille eesmärk on 
tasakaalustada intellektuaalomandi 
õiguste ülemaailmset süsteemi, et 
edendada kliimasõbraliku tehnoloogia 
seaduslikku siiret; rõhutab, et sellised 
algatused peaksid hõlmama 
intellektuaalomandi õigusi ja 
kliimamuutusi käsitleva deklaratsiooni 
edendamist WTOs, tehnosiirde 
soodustamist ja peamiste 
kliimatehnoloogiate sundlitsentsimise 
kasutamist; on arvamusel, et 
intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide lepingut (TRIPS) 
tuleks muuta, et võimaldada WTO 
liikmetel jätta peamised 
kliimatehnoloogiad patendikaitse alt 
välja, kuna olemasolevad 
paindlikkusmeetmed ei ole piisavad ning 
kehtivad TRIPSi reeglid takistavad nende 
tehnoloogiate siiret vaestesse ja vähim 
arenenud riikidesse; 

Or. en

Muudatusettepanek 70
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5b. juhib tähelepanu sellele, et EL 
peaks võtma juhtrolli ka WTO eeskirjade 
sellise tõlgendamise soodustamisel, mis on 
praeguses kontekstis kõige ajakohasem, 
eelkõige seoses eranditega kliima- ja 
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keskkonnapoliitikas; rõhutab, et WTO 
ümberkujundamine peaks pakkuma 
võimalust anda kiirendus toodete 
eristamisele vastavalt nende 
tootmisprotsessile ja -meetoditele ka 
juhul, kui need ei muuda lõpptooteid, 
kuna see on kooskõlas n.ö õigustatud 
eesmärgiga WTO tehniliste 
kaubandustõkete lepingu (artikli 2 lõike 
2) tähenduses, et koostada töömeetodid 
rahvusvaheliselt kaubeldavate kaupade 
või teenuste süsinikusisalduse 
arvutamiseks ning lisada konkreetne 
raamistik ja põhimõtted ringmajanduse 
soodustamiseks; 

Or. en

Muudatusettepanek 71
Daniel Caspary

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. nõuab, et EL võtaks mitmepoolsel 
tasandil juhtrolli kahjulike toetuste 
kaotamiseks ning toetaks 
kaubanduslepingutes ja Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis (WTO) 
läbipaistvust ning ranget reguleerimist ja 
korda; rõhutab, kui oluline on koostada 
kestlikkuse mõju eel-, vahe- ja 
järelhinnanguid; rõhutab, et kestliku 
arengu eesmärkide, rohelise kokkuleppe 
ja ILO inimväärse töö tegevuskava 
edendamiseks kaubandus- ja 
investeerimislepingutes on vaja välja 
töötada konkreetsete eesmärkidega 
terviklik raamistik; rõhutab, et uusi 
lepinguid tuleks sõlmida alles siis, kui 
need eesmärgid on täidetud, ning 
kehtivaid lepinguid tuleks vastavalt 
muuta;

6. nõuab, et EL võtaks mitmepoolsel 
tasandil juhtrolli turgu moonutavate 
toetuste kaotamiseks ning toetaks 
kaubanduslepingutes ja Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis (WTO) 
läbipaistvust ning ranget reguleerimist ja 
korda;
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Or. en

Muudatusettepanek 72
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. nõuab, et EL võtaks mitmepoolsel 
tasandil juhtrolli kahjulike toetuste 
kaotamiseks ning toetaks 
kaubanduslepingutes ja Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis (WTO) 
läbipaistvust ning ranget reguleerimist ja 
korda; rõhutab, kui oluline on koostada 
kestlikkuse mõju eel-, vahe- ja 
järelhinnanguid; rõhutab, et kestliku arengu 
eesmärkide, rohelise kokkuleppe ja ILO 
inimväärse töö tegevuskava edendamiseks 
kaubandus- ja investeerimislepingutes on 
vaja välja töötada konkreetsete 
eesmärkidega terviklik raamistik; 
rõhutab, et uusi lepinguid tuleks sõlmida 
alles siis, kui need eesmärgid on täidetud, 
ning kehtivaid lepinguid tuleks vastavalt 
muuta;

6. nõuab, et EL võtaks mitmepoolses 
raamistikus juhtrolli, et teha koostööd 
sarnaselt meelestatud riikide ja 
kaubanduspartneritega, eesmärgiga 
järgida tugevat keskkonnaalast 
tegevuskava, sealhulgas töötades järk-
järgult välja turgu moonutavate toetuste 
vastased eeskirjad; rõhutab, kui oluline on 
koostada kestlikkuse mõju eel- ja 
järelhinnanguid; rõhutab, et on vaja anda 
juhiseid kestliku arengu eesmärkide, 
rohelise kokkuleppe ja ILO inimväärse töö 
tegevuskava edendamiseks kaubandus- ja 
investeerimislepingutes;

Or. en

Muudatusettepanek 73
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. nõuab, et EL võtaks mitmepoolsel 
tasandil juhtrolli kahjulike toetuste 
kaotamiseks ning toetaks 
kaubanduslepingutes ja Maailma 

6. nõuab, et EL võtaks mitmepoolsel 
tasandil juhtrolli kahjulike toetuste 
kaotamiseks ning toetaks 
kaubanduslepingutes ja Maailma 
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Kaubandusorganisatsioonis (WTO) 
läbipaistvust ning ranget reguleerimist ja 
korda; rõhutab, kui oluline on koostada 
kestlikkuse mõju eel-, vahe- ja 
järelhinnanguid; rõhutab, et kestliku 
arengu eesmärkide, rohelise kokkuleppe ja 
ILO inimväärse töö tegevuskava 
edendamiseks kaubandus- ja 
investeerimislepingutes on vaja välja 
töötada konkreetsete eesmärkidega 
terviklik raamistik; rõhutab, et uusi 
lepinguid tuleks sõlmida alles siis, kui 
need eesmärgid on täidetud, ning kehtivaid 
lepinguid tuleks vastavalt muuta;

Kaubandusorganisatsioonis (WTO) 
läbipaistvust ning ranget reguleerimist ja 
korda; ootab sellega seoses komisjoni 
kaubanduse ja kliima teemalist algatust 
WTOs, nagu on välja kuulutatud 
kaubanduspoliitika läbivaatamises, et 
lisada sellesse põhielemendid 
fossiilkütuste toetuste põhimõtete 
väljatöötamiseks; on arvamusel, et selles 
algatuses tuleks esitada ettepanekud 
metoodilise raamistiku loomiseks, et võttes 
arvesse välismõjusid ja tuginedes olulise 
kahju tekitamisest hoidumise põhimõttele 
hinnata ja kvantifitseerida keskkonnale 
kahjulikke toetusi; tuletab meelde 
Euroopa Parlamendi seisukohta seoses 
ELi kliimaseadusega kaotada ELis 
hiljemalt 2025. aastaks järk-järgult 
otsesed ja kaudsed fossiilkütuste toetused; 
palub komisjoni selliste toetuste 
järkjärguliseks kaotamiseks leppima kõigi 
kaubanduslepingute osalistega kokku 
tegevuskavas; rõhutab, kui oluline on 
koostada kestlikkuse mõju eel-, vahe- ja 
järelhindamine, et teha võimalikult 
varakult ja piisavas ulatuses kindlaks 
võimalikud riskid, neid hinnata ja neile 
reageerida, koostada asjakohased 
kahepoolsed kohustused ja jälgida nende 
täitmist, eelkõige riskide osas, mis on 
seotud kaubanduse ja kestliku arengu 
peatükkidega; rõhutab, et kestliku arengu 
eesmärkide, rohelise kokkuleppe ja ILO 
inimväärse töö tegevuskava edendamiseks 
kaubandus- ja investeerimislepingutes on 
vaja välja töötada konkreetsete 
eesmärkidega terviklik raamistik; rõhutab, 
et uusi lepinguid sõlmitakse ja 
olemasolevaid lepinguid vaadatakse läbi 
ainult siis, kui need eesmärgid on täidetud;

Or. en

Muudatusettepanek 74
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Barry Andrews
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. nõuab, et EL võtaks mitmepoolsel 
tasandil juhtrolli kahjulike toetuste 
kaotamiseks ning toetaks 
kaubanduslepingutes ja Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis (WTO) 
läbipaistvust ning ranget reguleerimist ja 
korda; rõhutab, kui oluline on koostada 
kestlikkuse mõju eel-, vahe- ja 
järelhinnanguid; rõhutab, et kestliku arengu 
eesmärkide, rohelise kokkuleppe ja ILO 
inimväärse töö tegevuskava edendamiseks 
kaubandus- ja investeerimislepingutes on 
vaja välja töötada konkreetsete 
eesmärkidega terviklik raamistik; rõhutab, 
et uusi lepinguid tuleks sõlmida alles siis, 
kui need eesmärgid on täidetud, ning 
kehtivaid lepinguid tuleks vastavalt 
muuta;

6. nõuab, et EL võtaks mitmepoolsel 
tasandil juhtrolli kahjulike toetuste 
kaotamiseks ning toetaks 
kaubanduslepingutes ja Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis (WTO) 
läbipaistvust ning ranget reguleerimist ja 
korda; rõhutab, kui oluline on koostada 
kestlikkuse mõju eel-, vahe- ja 
järelhinnanguid; kutsub komisjoni üles 
teavitama Euroopa Parlamenti 
korrapäraselt käimasolevatest ja 
lõpuleviidud kestlikkuse mõju 
hindamistest; rõhutab, et kestliku arengu 
eesmärkide, rohelise kokkuleppe ja ILO 
inimväärse töö tegevuskava edendamiseks 
kaubandus- ja investeerimislepingutes on 
vaja välja töötada konkreetsete 
eesmärkidega terviklik raamistik; rõhutab, 
et uusi lepinguid tuleks sõlmida alles siis, 
kui need eesmärgid on täidetud, ja lisada 
need kehtivate kaubanduslepingute 
tulevaste läbivaatamiste 
läbirääkimisvolitustesse;

Or. en

Muudatusettepanek 75
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. nõuab, et EL võtaks mitmepoolsel 
tasandil juhtrolli kahjulike toetuste 
kaotamiseks ning toetaks 
kaubanduslepingutes ja Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis (WTO) 
läbipaistvust ning ranget reguleerimist ja 
korda; rõhutab, kui oluline on koostada 

6. nõuab, et EL võtaks mitmepoolsel 
tasandil juhtrolli turgu moonutavate 
toetuste kaotamiseks, toetades ühiseid 
eeskirju, sealhulgas kaubanduslepingutes 
ja Maailma Kaubandusorganisatsioonis 
(WTO) läbipaistvust ning ranget 
reguleerimist ja korda; rõhutab, kui oluline 
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kestlikkuse mõju eel-, vahe- ja 
järelhinnanguid; rõhutab, et kestliku arengu 
eesmärkide, rohelise kokkuleppe ja ILO 
inimväärse töö tegevuskava edendamiseks 
kaubandus- ja investeerimislepingutes on 
vaja välja töötada konkreetsete 
eesmärkidega terviklik raamistik; rõhutab, 
et uusi lepinguid tuleks sõlmida alles siis, 
kui need eesmärgid on täidetud, ning 
kehtivaid lepinguid tuleks vastavalt muuta;

on koostada kestlikkuse mõju eel-, vahe- ja 
järelhinnanguid; rõhutab, et kestliku arengu 
eesmärkide, rohelise kokkuleppe ja ILO 
inimväärse töö tegevuskava edendamiseks 
kaubandus- ja investeerimislepingutes on 
vaja välja töötada konkreetsete 
eesmärkidega terviklik raamistik; rõhutab, 
et uutes lepingutes tuleks hoolikalt arvesse 
võtta edusamme kolmandate riikide 
pingutustes saavutada kestlikkuse 
eesmärgid ning kehtivaid lepinguid tuleks 
vastavalt õigeaegselt muuta;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. nõuab, et EL võtaks mitmepoolsel 
tasandil juhtrolli kahjulike toetuste 
kaotamiseks ning toetaks 
kaubanduslepingutes ja Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis (WTO) 
läbipaistvust ning ranget reguleerimist ja 
korda; rõhutab, kui oluline on koostada 
kestlikkuse mõju eel-, vahe- ja 
järelhinnanguid; rõhutab, et kestliku arengu 
eesmärkide, rohelise kokkuleppe ja ILO 
inimväärse töö tegevuskava edendamiseks 
kaubandus- ja investeerimislepingutes on 
vaja välja töötada konkreetsete 
eesmärkidega terviklik raamistik; rõhutab, 
et uusi lepinguid tuleks sõlmida alles siis, 
kui need eesmärgid on täidetud, ning 
kehtivaid lepinguid tuleks vastavalt muuta;

6. nõuab, et EL võtaks mitmepoolsel 
tasandil juhtrolli, et lõpetada kahjulike 
toetuste andmine ja pankade poolt 
jätkuvalt kõrge kliimavaenulike 
investeeringute rahastamine, ning toetaks 
kaubanduslepingutes ja Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis (WTO) 
läbipaistvust ning ranget reguleerimist ja 
korda; rõhutab, kui oluline on koostada 
kestlikkuse mõju eel-, vahe- ja 
järelhinnanguid; rõhutab, et kestliku arengu 
eesmärkide, rohelise kokkuleppe ja ILO 
inimväärse töö tegevuskava edendamiseks 
kaubandus- ja investeerimislepingutes on 
vaja välja töötada konkreetsete 
eesmärkidega terviklik raamistik; rõhutab, 
et uusi lepinguid tuleks sõlmida alles siis, 
kui need eesmärgid on täidetud, ning 
kehtivaid lepinguid tuleks vastavalt muuta;

Or. fr
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Muudatusettepanek 77
Dita Charanzová

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. nõuab, et EL võtaks mitmepoolsel 
tasandil juhtrolli kahjulike toetuste 
kaotamiseks ning toetaks 
kaubanduslepingutes ja Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis (WTO) 
läbipaistvust ning ranget reguleerimist ja 
korda; rõhutab, kui oluline on koostada 
kestlikkuse mõju eel-, vahe- ja 
järelhinnanguid; rõhutab, et kestliku arengu 
eesmärkide, rohelise kokkuleppe ja ILO 
inimväärse töö tegevuskava edendamiseks 
kaubandus- ja investeerimislepingutes on 
vaja välja töötada konkreetsete 
eesmärkidega terviklik raamistik; rõhutab, 
et uusi lepinguid tuleks sõlmida alles siis, 
kui need eesmärgid on täidetud, ning 
kehtivaid lepinguid tuleks vastavalt 
muuta;

6. nõuab, et EL võtaks mitmepoolsel 
tasandil juhtrolli kahjulike toetuste 
kaotamiseks ning toetaks 
kaubanduslepingutes ja Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis (WTO) 
läbipaistvust ning ranget reguleerimist ja 
korda; rõhutab, kui oluline on koostada 
mõju eel-, vahe- ja järelhinnanguid; 
rõhutab, et kestliku arengu eesmärkide, 
rohelise kokkuleppe ja ILO inimväärse töö 
tegevuskava edendamiseks kaubandus- ja 
investeerimislepingutes on vaja välja 
töötada konkreetsete eesmärkidega 
terviklik raamistik;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
fraktsiooni ECR nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. nõuab, et EL võtaks mitmepoolsel 
tasandil juhtrolli kahjulike toetuste 
kaotamiseks ning toetaks 
kaubanduslepingutes ja Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis (WTO) 
läbipaistvust ning ranget reguleerimist ja 
korda; rõhutab, kui oluline on koostada 
kestlikkuse mõju eel-, vahe- ja 

6. nõuab, et EL võtaks mitmepoolsel 
tasandil juhtrolli kahjulike toetuste 
kaotamiseks ning toetaks 
kaubanduslepingutes ja Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis (WTO) 
läbipaistvust ning ranget reguleerimist ja 
korda; rõhutab, kui oluline on koostada 
kestlikkuse mõju eel-, vahe- ja 
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järelhinnanguid; rõhutab, et kestliku arengu 
eesmärkide, rohelise kokkuleppe ja ILO 
inimväärse töö tegevuskava edendamiseks 
kaubandus- ja investeerimislepingutes on 
vaja välja töötada konkreetsete 
eesmärkidega terviklik raamistik; rõhutab, 
et uusi lepinguid tuleks sõlmida alles siis, 
kui need eesmärgid on täidetud, ning 
kehtivaid lepinguid tuleks vastavalt muuta;

järelhinnanguid; rõhutab, et kestliku arengu 
eesmärkide, rohelise kokkuleppe ja ILO 
inimväärse töö tegevuskava edendamiseks 
kaubandus- ja investeerimislepingutes on 
vaja välja töötada konkreetsete 
eesmärkidega terviklik raamistik; rõhutab, 
et uusi lepinguid tuleks sõlmida alles siis, 
kui meie kaubanduspartnerid on võtnud 
konkreetseid kohustusi, ning kehtivaid 
lepinguid tuleks vastavalt muuta;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. nõuab, et EL võtaks mitmepoolsel 
tasandil juhtrolli kahjulike toetuste 
kaotamiseks ning toetaks 
kaubanduslepingutes ja Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis (WTO) 
läbipaistvust ning ranget reguleerimist ja 
korda; rõhutab, kui oluline on koostada 
kestlikkuse mõju eel-, vahe- ja 
järelhinnanguid; rõhutab, et kestliku arengu 
eesmärkide, rohelise kokkuleppe ja ILO 
inimväärse töö tegevuskava edendamiseks 
kaubandus- ja investeerimislepingutes on 
vaja välja töötada konkreetsete 
eesmärkidega terviklik raamistik; rõhutab, 
et uusi lepinguid tuleks sõlmida alles siis, 
kui need eesmärgid on täidetud, ning 
kehtivaid lepinguid tuleks vastavalt muuta;

6. nõuab, et EL võtaks mitmepoolsel 
tasandil juhtrolli keskkonnakahjulike 
toetuste kaotamiseks ning toetaks 
kaubanduslepingutes ja Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis (WTO) 
läbipaistvust ning ranget reguleerimist ja 
korda; rõhutab, kui oluline on koostada 
kestlikkuse mõju eel-, vahe- ja 
järelhinnanguid; rõhutab, et kestliku arengu 
eesmärkide, rohelise kokkuleppe ja ILO 
inimväärse töö tegevuskava edendamiseks 
kaubandus- ja investeerimislepingutes on 
vaja välja töötada konkreetsete 
eesmärkidega terviklik raamistik; rõhutab, 
et uusi lepinguid tuleks sõlmida alles siis, 
kui need eesmärgid on täidetud, ning 
kehtivaid lepinguid tuleks vastavalt muuta;

Or. en

Muudatusettepanek 80
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6a. tuletab meelde Euroopa 
Parlamendi seisukohta lõpetada 
energiaharta lepingu ajakohastamise 
kontekstis fossiilkütustesse tehtavate 
investeeringute kaitse; nõuab, et komisjon 
ja nõukogu valmistaksid ette stsenaariumi 
ELi ja selle liikmesriikide koordineeritud 
väljaastumiseks, kuna väljavaated 
energiaharta lepingu sisuliseks 
reformimiseks on äärmiselt 
ebatõenäolised ja energiaharta leping 
kujutab endast kaugeleulatuvat takistust 
ELi kliimaeesmärkide saavutamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 81
Emmanouil Fragkos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6a. kutsub ELi üles võtma vastu 
eetilise tagasitoomise strateegia, 
nihutades tootmise nn eetilistesse 
riikidesse, kes võtavad pikas perspektiivis 
kohustuse viia end täielikult vastavusse 
rahvusvaheliste ja Euroopa põhimõtete ja 
väärtustega;

Or. el

Muudatusettepanek 82
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6 b (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6b. juhib tähelepanu asjaolule, et 
praegused väljakutsed, nagu 
kliimamuutused, pandeemia vastu 
võitlemine ja keskkonna säilitamine, 
nõuavad asjakohast poliitilist ruumi 
õiguspäraste avalike eesmärkide 
saavutamiseks; rõhutab, et järjepideva 
reguleeriva raamistiku tagamiseks ei 
tohiks välisinvestoritele anda kõrgemaid 
kaitsestandardeid kui kodumaistele 
investoritele, mis võib lõppkokkuvõttes 
sellist poliitilist ruumi kahjustada;

Or. en

Muudatusettepanek 83
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6c. on seetõttu arvamusel, et ELi 
vabakaubanduslepingu investeeringute 
kaitset käsitlevaid peatükke tuleks 
reformida, et näha ette avalik ja 
läbipaistev otsuste langetamise protsess 
ning piirata nende sisu 
mittediskrimineerimise ja 
sundvõõrandamise kompenseerimise 
põhimõtetega; juhib tähelepanu 
vajadusele lisada nendesse peatükkidesse 
üldised erandiklauslid, mis kaitsevad 
inimõigustealastest lepingutest ja 
keskkonnakokkulepetest tulenevate 
kohustuste täitmist; rõhutab lisaks, et ELi 
taksonoomiamäärus peaks olema 
investorite kaitse nurgakivi, et tagada 
sellise kaitse saamise õigus ainult 
investeeringutele, millega toetatakse ELi 
kriteeriumide kohaselt 
keskkonnasäästlikeks loetavaid 
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majandustegevusi; 

Or. en

Muudatusettepanek 84
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6 d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6d. tunneb heameelt, et komisjon 
võttis endale kohustuse viia läbi 
järelhindamine selle kohta, milline on 
ELi lepingute mõju peamistele 
keskkonnaaspektidele, sealhulgas 
kliimale; nõuab konkreetset ajakava ja 
rõhutab, et hindamised peaksid vajaduse 
korral viima kehtivate lepingute 
läbivaatamiseni, et käsitleda lepingute 
kindlaks tehtud negatiivset mõju;

Or. en

Muudatusettepanek 85
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean, Seán 
Kelly, Jörgen Warborn

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. toonitab, et kaubanduspoliitikat 
saab toetada läbipaistvuse ja dialoogi 
kaudu; rõhutab, et ELi rahvusvahelistes 
lepingutes peavad kodanikuühiskonna ja 
sisenõuanderühmade roll ja kohustused 
olema selgelt määratletud ning et 
finantsabi tõhusaks toimimiseks peavad 
sellega kaasnema suutlikkuse 

7. väljendab heameelt portaali 
Access2Market ja komisjoni 
jõupingutuste üle selle vahendi 
edendamisel kogu Euroopas; rõhutab, et 
läbipaistvus ning dialoog sidusrühmade ja 
kodanikega on kaubanduspoliitika 
toetamise ja sellest saadava kasu 
ärakasutamise jaoks keskse tähtsusega; 
rõhutab, et EL peab süvendama koostööd 
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suurendamise meetmed; liikmesriikide, erasektori, 
kodanikuühiskonna ja kõigi teiste 
asjaomaste osalejatega, samuti 
kaubanduspartnerite ja partneritest 
arenguriikidega, ning et finantsabiga 
peavad nõuetekohaselt kaasnema 
suutlikkuse suurendamise meetmed, et 
need saaksid tõhusalt toimida, pöörates 
erilist tähelepanu VKEdele, kes 
kaubanduslepingutest ja kaubanduse 
hõlbustamise meetmetest paremini kasu 
saavad;

Or. en

Muudatusettepanek 86
Daniel Caspary

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. toonitab, et kaubanduspoliitikat 
saab toetada läbipaistvuse ja dialoogi 
kaudu; rõhutab, et ELi rahvusvahelistes 
lepingutes peavad kodanikuühiskonna ja 
sisenõuanderühmade roll ja kohustused 
olema selgelt määratletud ning et 
finantsabi tõhusaks toimimiseks peavad 
sellega kaasnema suutlikkuse 
suurendamise meetmed;

7. toonitab, et kaubanduspoliitikat 
saab toetada läbipaistvuse ja dialoogi 
kaudu; väljendab heameelt 
Access2Markets portaali ja komisjoni 
jätkuvate jõupingutuste üle selle vahendi 
edendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 87
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. toonitab, et kaubanduspoliitikat 7. toonitab, et kaubanduspoliitikat 
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saab toetada läbipaistvuse ja dialoogi 
kaudu; rõhutab, et ELi rahvusvahelistes 
lepingutes peavad kodanikuühiskonna ja 
sisenõuanderühmade roll ja kohustused 
olema selgelt määratletud ning et 
finantsabi tõhusaks toimimiseks peavad 
sellega kaasnema suutlikkuse 
suurendamise meetmed;

saab toetada läbipaistvuse ja dialoogi 
kaudu; rõhutab, et ELi rahvusvahelistes 
lepingutes peavad kodanikuühiskonna ja 
sisenõuanderühmade roll ja kohustused 
olema selgelt määratletud ning et 
finantsabiga peavad nõuetekohaselt 
kaasnema suutlikkuse suurendamise 
meetmed, et need saaksid tõhusalt 
toimida; nõuab sotsiaalpartnerite ja 
kodanikuühiskonna suuremat osalemist 
ja nendega konsulteerimist 
kaubanduslepingute läbirääkimistel ja 
rakendamisel, eelkõige teemade puhul, 
mis on sisenõuanderühmade pädevuses, 
kelle järelevalverolli võiks peale 
kaubanduse ja kestliku arengu peatükkide 
laiendada ka kõigile teistele 
kaubanduslepingute osadele; kutsub 
komisjoni üles tagama järelmeetmed 
sisenõuanderühmade ettepanekutele, 
mille eesmärk on parandada meie 
rahvusvahelist kaubanduspoliitikat, ning 
taastama kodanikuühiskonna dialoogi 
ELi kaubanduslepingute rakendamise 
teemal;

Or. en

Muudatusettepanek 88
Dita Charanzová

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. toonitab, et kaubanduspoliitikat 
saab toetada läbipaistvuse ja dialoogi 
kaudu; rõhutab, et ELi rahvusvahelistes 
lepingutes peavad kodanikuühiskonna ja 
sisenõuanderühmade roll ja kohustused 
olema selgelt määratletud ning et finantsabi 
tõhusaks toimimiseks peavad sellega 
kaasnema suutlikkuse suurendamise 
meetmed;

7. toonitab, et kaubanduspoliitikat 
saab toetada läbipaistvuse, dialoogi ja hea 
kommunikatsiooni abil; rõhutab, et ELi 
rahvusvahelistes lepingutes peavad 
kodanikuühiskonna ja sisenõuanderühmade 
roll ja kohustused olema selgelt 
määratletud ning et finantsabi tõhusaks 
toimimiseks peavad sellega kaasnema 
suutlikkuse suurendamise meetmed;
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Or. en

Muudatusettepanek 89
Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Paolo De Castro

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. toonitab, et kaubanduspoliitikat 
saab toetada läbipaistvuse ja dialoogi 
kaudu; rõhutab, et ELi rahvusvahelistes 
lepingutes peavad kodanikuühiskonna ja 
sisenõuanderühmade roll ja kohustused 
olema selgelt määratletud ning et finantsabi 
tõhusaks toimimiseks peavad sellega 
kaasnema suutlikkuse suurendamise 
meetmed;

7. toonitab, et kaubanduspoliitikat 
saab toetada läbipaistvuse ja dialoogi 
kaudu; rõhutab, et ELi poliitilistes ja 
kaubanduslepingutes peavad 
kodanikuühiskonna ja sisenõuanderühmade 
roll ja kohustused olema selgelt 
määratletud ning et finantsabi tõhusaks 
toimimiseks peavad sellega kaasnema 
suutlikkuse suurendamise meetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 90
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. toonitab, et kaubanduspoliitikat 
saab toetada läbipaistvuse ja dialoogi 
kaudu; rõhutab, et ELi rahvusvahelistes 
lepingutes peavad kodanikuühiskonna ja 
sisenõuanderühmade roll ja kohustused 
olema selgelt määratletud ning et 
finantsabi tõhusaks toimimiseks peavad 
sellega kaasnema suutlikkuse 
suurendamise meetmed;

7. toonitab, et kaubanduspoliitikat 
saab toetada läbipaistvuse ja dialoogi 
kaudu; rõhutab, et ELi rahvusvahelistes 
lepingutes peavad kodanikuühiskonna ja 
sisenõuanderühmade roll ja kohustused 
olema selgelt määratletud ning et 
finantsabiga peavad kaasnema suutlikkuse 
suurendamise meetmed, et võimaldada 
sisenõuanderühmadel tõhusalt toimida; 
kutsub Euroopa Parlamendi vastavaid 
erikomisjone ja järelevalverühmi üles 
korraldama sisenõuanderühmadega 
korrapäraseid struktureeritud 
konsultatsioone;
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Or. en

Muudatusettepanek 91
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Margarida Marques, Agnes Jongerius, Raphaël 
Glucksmann, Kathleen Van Brempt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. toonitab, et kaubanduspoliitikat 
saab toetada läbipaistvuse ja dialoogi 
kaudu; rõhutab, et ELi rahvusvahelistes 
lepingutes peavad kodanikuühiskonna ja 
sisenõuanderühmade roll ja kohustused 
olema selgelt määratletud ning et finantsabi 
tõhusaks toimimiseks peavad sellega 
kaasnema suutlikkuse suurendamise 
meetmed;

7. toonitab, et kaubanduspoliitikat 
saab toetada läbipaistvuse ja dialoogi 
kaudu; rõhutab, et ELi rahvusvahelistes 
lepingutes peavad kodanikuühiskonna ja 
sisenõuanderühmade roll ja kohustused 
olema selgelt määratletud ning et finantsabi 
tõhusaks toimimiseks peavad sellega 
kaasnema suutlikkuse suurendamise 
meetmed; palub samal ajal komisjonil 
teha tihedamat koostööd Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitees esindatud 
Euroopa kodanikuühiskonnaga;

Or. en

Muudatusettepanek 92
Carles Puigdemont i Casamajó

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. toonitab, et kaubanduspoliitikat 
saab toetada läbipaistvuse ja dialoogi 
kaudu; rõhutab, et ELi rahvusvahelistes 
lepingutes peavad kodanikuühiskonna ja 
sisenõuanderühmade roll ja kohustused 
olema selgelt määratletud ning et finantsabi 
tõhusaks toimimiseks peavad sellega 
kaasnema suutlikkuse suurendamise 
meetmed;

7. toonitab, et kaubanduspoliitikat 
saab toetada läbipaistvuse, 
aruandekohustuse ja dialoogi kaudu; 
rõhutab, et ELi rahvusvahelistes lepingutes 
peavad kodanikuühiskonna ja 
sisenõuanderühmade roll ja kohustused 
olema selgelt määratletud ning et finantsabi 
tõhusaks toimimiseks peavad sellega 
kaasnema suutlikkuse suurendamise 
meetmed;
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Or. en

Muudatusettepanek 93
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7a. rõhutab vajadust suurema 
sidususe ja läbipaistvuse järele ELi 
kaubanduspoliitika kontrollimisel; 
rõhutab, et ELi kaubanduspoliitika 
sidusad, selged, mõõdetavad ja 
objektiivsed kriteeriumid ning komisjoni 
ja Euroopa Parlamendi vahelised 
korrapärased arutelud võivad aidata 
kaasa suuremale läbipaistvusele ja ELi 
kodanike kaasamisele, paremale 
dialoogile komisjoni ja Euroopa 
Parlamendi vahel, suuremale poliitika 
sidususele ja kaubanduspoliitika kõigi 
aspektide paremale kontrollimisele; 
rõhutab sellega seoses kestlikkuse mõju 
eel-, vahe- ja järelhindamiste tähtsust; 
kutsub komisjoni üles tegema Euroopa 
Parlamendiga koostööd ELi 
kaubanduspoliitika alla kuuluvate 
ettepanekute kõigis etappides ning 
tagama, et Euroopa Parlament saaks täita 
oma kontrollifunktsiooni;

Or. en

Muudatusettepanek 94
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7a. rõhutab, et üldiste tariifsete 
soodustuste süsteemi eelseisev reform 
annab võimaluse kohandada seda 
peamistele probleemidele, nagu 
kliimamuutused või COVID-19-järgne 
majanduse taastamine, ning tagada 
suurem kooskõla kestliku arengu 
eesmärkide ja Euroopa rohelise 
kokkuleppega; rõhutab, et selline reform 
peaks parandama läbipaistvust ja 
osalemist ning muutma järelevalve 
struktureeritumaks protsessiks; juhib 
tähelepanu asjaolule, et ILO 
konventsioonide tõhus rakendamine on 
keskse tähtsusega ja selline eesmärk 
peaks olema üldiste tariifsete soodustuste 
kava rakendamise keskmes; on sügavalt 
mures selle pärast, et üldiste tariifsete 
soodustuste kava suurendab praegu 
majanduse sõltuvust ekspordist ja osutab 
vajadusele kurssi muuta;

Or. en

Muudatusettepanek 95
Bernd Lange

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7a. rõhutab ELi delegatsioonide 
potentsiaali liidu kaubanduspoliitika 
rakendamisel, st toetades kolmanda riigi 
sisenõuanderühma tööd, jälgides ELi 
kaubanduslepingute ja -vahendite 
rakendamist kohapeal ning kaubanduse 
ja inimõiguste vahelist seost; taunib 
asjaolu, et puudub üldine struktuur ja 
terviklik lähenemisviis ELi 
delegatsioonide ja komisjoni eri talituste 
esindajate potentsiaali võimendamiseks 
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selles valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 96
Carles Puigdemont i Casamajó

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7a. tuletab meelde vajadust rakendada 
vabakaubanduslepingute kõiki aspekte, 
sealhulgas tööjõuõigused ja kestlik areng 
ning võitlus kliimamuutustega; nõuab 
tungivalt, et komisjon viiks hindamised 
läbi koos Euroopa Parlamendiga selle 
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni 
kaudu; rõhutab, et võrreldes komisjoni ja 
nõukoguga peaks Euroopa Parlament 
tegelema jõulisemalt 
vabakaubanduslepingute rakendamise 
hindamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 97
Carles Puigdemont i Casamajó

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7b. on veendunud, et EL peaks 
esikohale seadma kaubandus- ja 
investeerimislepingud demokraatlike 
kolmandate riikidega muude režiimide 
asemel, eriti Aasia maailmajaos;

Or. en
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Muudatusettepanek 98
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Õiglased, vastupidavad ja 
keskkonnahoidlikud väärtusahelad

Õiglased, vastupidavad, sotsiaalsed ja 
keskkonnahoidlikud väärtusahelad

Or. en

Muudatusettepanek 99
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly, Jörgen 
Warborn

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. rõhutab, kui tähtsad on õiglased 
väärtusahelad, mis austavad inimõigusi, 
töötajate õigusi ja keskkonnastandardeid; 
tuletab meelde, et selle saavutamiseks on 
vaja kohustuslikku hoolsuskohustust 
kogu tarneahelas; rõhutab, et rohkem 
tähelepanu tuleks pöörata mikro-, väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate 
haavatavale olukorrale, eriti 
arengumaades, arvestades, et 
suurettevõtted suudavad nõudluse järsu 
vähenemisega suurema tõenäosusega 
toime tulla;

8. rõhutab, kui tähtsad on 
vastupidavad ja kestlikud väärtusahelad, 
mis austavad inimõigusi, töötajate õigusi ja 
keskkonnastandardeid; tuletab meelde, et 
kohustuslik hoolsuskohustus on vahend 
selle saavutamiseks; rõhutab, et rohkem 
tähelepanu tuleks pöörata mikro-, väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate 
haavatavusele, eriti arenevatel turgudel ja 
seoses nende tootmisvõimsusega, kuna 
suurettevõtted suudavad väliste šokkidega 
suurema tõenäosusega toime tulla;

Or. en

Muudatusettepanek 100
Jan Zahradil, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio Berlato
fraktsiooni ECR nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. rõhutab, kui tähtsad on õiglased 
väärtusahelad, mis austavad inimõigusi, 
töötajate õigusi ja keskkonnastandardeid; 
tuletab meelde, et selle saavutamiseks on 
vaja kohustuslikku hoolsuskohustust 
kogu tarneahelas; rõhutab, et rohkem 
tähelepanu tuleks pöörata mikro-, väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate 
haavatavale olukorrale, eriti arengumaades, 
arvestades, et suurettevõtted suudavad 
nõudluse järsu vähenemisega suurema 
tõenäosusega toime tulla;

8. rõhutab, kui tähtsad on õiglased 
väärtusahelad, mis austavad inimõigusi, 
töötajate õigusi ja keskkonnastandardeid; 
rõhutab, et rohkem tähelepanu tuleks 
pöörata mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate haavatavale 
olukorrale, eriti arengumaades, arvestades, 
et suurettevõtted suudavad nõudluse järsu 
vähenemisega suurema tõenäosusega toime 
tulla;

Or. en

Muudatusettepanek 101
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. rõhutab, kui tähtsad on õiglased 
väärtusahelad, mis austavad inimõigusi, 
töötajate õigusi ja keskkonnastandardeid; 
tuletab meelde, et selle saavutamiseks on 
vaja kohustuslikku hoolsuskohustust kogu 
tarneahelas; rõhutab, et rohkem tähelepanu 
tuleks pöörata mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate haavatavale 
olukorrale, eriti arengumaades, arvestades, 
et suurettevõtted suudavad nõudluse järsu 
vähenemisega suurema tõenäosusega toime 
tulla;

8. rõhutab, kui tähtsad on õiglased 
väärtusahelad, millega austatakse 
inimõigusi, töötajate õigusi ja 
keskkonnastandardeid; tuletab meelde, et 
selle saavutamiseks on vaja kohustuslikku 
hoolsuskohustust kogu tarneahelas; 
rõhutab, et rohkem tähelepanu tuleks 
pöörata mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate haavatavale 
olukorrale, eriti arengumaades, kuna 
suurettevõtted suudavad nõudluse järsu 
vähenemisega suurema tõenäosusega toime 
tulla; juhib tähelepanu sellele, et ELi 
kestliku tarneahela strateegia peamine 
sammas peaks olema nõudmine, et 
rahvusvaheliste tarneahelatega suures 
osas kokku puutuvate äriühingute suhtes 
kohaldataks õiguslikult siduvaid 
aruandlusnõudeid seoses muud kui 
finantsaruandlust käsitleva direktiivi 
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eelseisva läbivaatamisega ja korrapäraste 
vastupidavustestidega, millega 
kaardistataks, hinnataks ja pakutaks 
võimalikke lahendusi nende tarneahelaga 
seotud riskidele, sealhulgas välismõjudele 
ning sotsiaalsetele, keskkonnaalastele ja 
poliitilistele riskidele;

Or. en

Muudatusettepanek 102
Dita Charanzová

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. rõhutab, kui tähtsad on õiglased 
väärtusahelad, mis austavad inimõigusi, 
töötajate õigusi ja keskkonnastandardeid; 
tuletab meelde, et selle saavutamiseks on 
vaja kohustuslikku hoolsuskohustust 
kogu tarneahelas; rõhutab, et rohkem 
tähelepanu tuleks pöörata mikro-, väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate 
haavatavale olukorrale, eriti arengumaades, 
arvestades, et suurettevõtted suudavad 
nõudluse järsu vähenemisega suurema 
tõenäosusega toime tulla;

8. rõhutab, kui tähtsad on õiglased 
tarneahelad, mis austavad inimõigusi, 
töötajate õigusi ja keskkonnastandardeid; 
tuletab meelde, et kohustuslikku 
hoolsuskohustust käsitlevad õigusaktid on 
vajalikud vahendid selle saavutamiseks; 
rõhutab, et rohkem tähelepanu tuleks 
pöörata mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate haavatavale 
olukorrale ELis ja eriti arengumaades, 
arvestades, et suurettevõtetel on paremad 
võimalused nõudluse järsu vähenemisega 
toime tulla; rõhutab, et kohustuslikud 
hoolsuskohustuse nõuded ei tohiks 
tekitada Euroopa ettevõtetele, eriti 
VKEdele ebaproportsionaalset koormust;

Or. en

Muudatusettepanek 103
Emmanouil Fragkos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. rõhutab, kui tähtsad on õiglased 
väärtusahelad, mis austavad inimõigusi, 
töötajate õigusi ja keskkonnastandardeid; 
tuletab meelde, et selle saavutamiseks on 
vaja kohustuslikku hoolsuskohustust kogu 
tarneahelas; rõhutab, et rohkem tähelepanu 
tuleks pöörata mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate haavatavale 
olukorrale, eriti arengumaades, 
arvestades, et suurettevõtted suudavad 
nõudluse järsu vähenemisega suurema 
tõenäosusega toime tulla;

8. rõhutab, kui tähtsad on õiglased 
väärtusahelad, mis austavad inimõigusi, 
töötajate õigusi ja keskkonnastandardeid; 
tuletab meelde, et selle saavutamiseks on 
vaja kohustuslikku hoolsuskohustust kogu 
tarneahelas; rõhutab, et rohkem tähelepanu 
tuleks pöörata Euroopa mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate haavatavale 
olukorrale;

Or. el

Muudatusettepanek 104
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. rõhutab, kui tähtsad on õiglased 
väärtusahelad, mis austavad inimõigusi, 
töötajate õigusi ja keskkonnastandardeid; 
tuletab meelde, et selle saavutamiseks on 
vaja kohustuslikku hoolsuskohustust kogu 
tarneahelas; rõhutab, et rohkem tähelepanu 
tuleks pöörata mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate haavatavale 
olukorrale, eriti arengumaades, arvestades, 
et suurettevõtted suudavad nõudluse järsu 
vähenemisega suurema tõenäosusega toime 
tulla;

8. rõhutab, kui tähtsad on õiglased 
väärtusahelad, mis austavad inimõigusi, 
töötajate õigusi ja keskkonnastandardeid; 
tuletab meelde, et selle saavutamiseks on 
vaja kohustuslikku hoolsuskohustust kogu 
tarneahelas; rõhutab, et rohkem tähelepanu 
tuleks pöörata mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate haavatavale 
olukorrale, eriti arengumaades, arvestades, 
et suurettevõtted suudavad nõudluse järsu 
vähenemisega suurema tõenäosusega toime 
tulla; rõhutab prognoositavate pikaajaliste 
tellimuste tähtsust ja võtab teadmiseks 
õiglase kaubanduse sektori vastavad 
edukad tellimisskeemid;

Or. en
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Muudatusettepanek 105
Daniel Caspary

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. rõhutab, kui tähtsad on õiglased 
väärtusahelad, mis austavad inimõigusi, 
töötajate õigusi ja keskkonnastandardeid; 
tuletab meelde, et selle saavutamiseks on 
vaja kohustuslikku hoolsuskohustust 
kogu tarneahelas; rõhutab, et rohkem 
tähelepanu tuleks pöörata mikro-, väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate 
haavatavale olukorrale, eriti arengumaades, 
arvestades, et suurettevõtted suudavad 
nõudluse järsu vähenemisega suurema 
tõenäosusega toime tulla;

8. rõhutab, kui tähtsad on 
vastupidavad väärtusahelad, mis austavad 
inimõigusi, töötajate õigusi ja 
keskkonnastandardeid; rõhutab, et rohkem 
tähelepanu tuleks pöörata mikro-, väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate 
haavatavale olukorrale, eriti arengumaades, 
arvestades, et suurettevõtted suudavad 
pidevate väliste šokkidega suurema 
tõenäosusega toime tulla;

Or. en

Muudatusettepanek 106
Bernd Lange, Helmut Scholz, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Anna 
Cavazzini, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Marie-Pierre Vedrenne, Samira 
Rafaela, Saskia Bricmont

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8a. kutsub ELi üles tagama, et 
kaubandustegevus oleks suunatud ka 
majanduslikult ebasoodsas olukorras 
olevatele isikutele; tuletab sellega seoses 
meelde, et erimeetmed „õiglase ja eetilise 
kaubanduse“ edendamiseks vastavalt 
komisjoni poolt strateegias „Kaubandus 
kõigile“ võetud kohustusele on muutunud 
praeguses olukorras veelgi 
asjakohasemaks, arvestades, et õiglase 
kaubanduse alt üles suunatud algatused 
võivad tagada, et kaubandusest saavad 
kasu tarneahela majanduslikult 
ebasoodsas olukorras olevad osalejad; 
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kutsub komisjoni üles edendama õiglase 
kaubanduse algatusi noori ja erasektorit 
hõlmavate ELi programmide kaudu, 
välistegevuses üldiselt, kaubandust ja 
kestlikku arengut käsitlevate peatükkide 
rakendamisel, ELi delegatsioonide kaudu, 
samuti premeerides parimaid tavasid ja 
hõlbustades teadmiste vahetamist ELi 
kohalike, piirkondlike ja riiklike 
ametiasutuste, kodanikuühiskonna, 
koolide ja ülikoolide vahel, muu hulgas 
laiendades ELi õiglase ja eetilise 
kaubanduse linna auhinda koolidele ja 
ülikoolidele ning luues iga-aastase õiglase 
kaubanduse nädala, mille korraldab 
Brüsselis Euroopa Komisjon; nõuab, et 
Euroopa Komisjon annaks aru õiglase 
kaubanduse algatuste toetamise kohta 
ELi ja liikmesriikide poolt;

Or. en

Muudatusettepanek 107
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. märgib, et ülemaailmsete 
väärtusahelatega kaasneb sageli riskide 
ebaühtlane jaotumine, eriti rõivasektoris; 
taunib asjaolu, et pandeemia ajal on 
selline ebaühtlane jaotumine viinud 
olukorrani, kus Euroopa ettevõtted on 
madalama nõudlusega seotud kulud 
veeretanud arengumaade tootjate õlgadele, 
tühistades juba toodetud ja mõnel juhul 
isegi lähetatud tellimused; kutsub 
komisjoni üles kaasama kohalikud 
omavalitsused, erasektori ja 
kodanikuühiskonna, et saavutada 
tarneahelas õiglasem riskide jaotumine;

9. märgib, et ülemaailmsete 
väärtusahelatega kaasneb sageli riskide 
ebaühtlane jaotumine, eriti rõivasektoris, 
ning see avaldab ebaproportsionaalselt 
kahjulikku mõju naistele; peab 
kahetsusväärseks, et pandeemia ajal on see 
viinud olukorrani, kus Euroopa ettevõtted 
on madalama nõudlusega seotud kulud 
veeretanud arengumaade tootjate õlgadele, 
tühistades juba toodetud ja mõnel juhul 
isegi lähetatud tellimused; kutsub 
komisjoni üles kaasama kohalikud 
omavalitsused, erasektori ja 
kodanikuühiskonna, et saavutada 
tarneahelas õiglasem riskide jaotumine; 
sellega seoses ja arvestades, et 70 % 
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kaubandusest on seotud ülemaailmsete 
tarneahelatega, kutsub komisjoni üles 
lisama tulevasse äriühingu kestliku 
üldjuhtimise paketti ning eelkõige 
inimõigusi ja keskkonnaalast 
hoolsuskohustust käsitlevatesse 
õigusaktidesse kohustuse käsitleda oma 
hanketavade mõju tootmisahela järgmise 
etapi osaliste suutlikkusele austada ja 
kasutada inimõigusi ning keskkonna- ja 
loomade heaolu standardeid kogu 
nõuetekohase hoolsuse protsessi vältel 
ning pöörama erilist tähelepanu Euroopa 
VKEdega seotud kaubandusele, kes 
peavad kohalike tarnijate puhul kasutama 
vahendajatena ELi-väliseid müüjaid;

Or. en

Muudatusettepanek 108
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. märgib, et ülemaailmsete 
väärtusahelatega kaasneb sageli riskide 
ebaühtlane jaotumine, eriti rõivasektoris; 
taunib asjaolu, et pandeemia ajal on selline 
ebaühtlane jaotumine viinud olukorrani, 
kus Euroopa ettevõtted on madalama 
nõudlusega seotud kulud veeretanud 
arengumaade tootjate õlgadele, tühistades 
juba toodetud ja mõnel juhul isegi 
lähetatud tellimused; kutsub komisjoni üles 
kaasama kohalikud omavalitsused, 
erasektori ja kodanikuühiskonna, et 
saavutada tarneahelas õiglasem riskide 
jaotumine;

9. märgib, et ülemaailmsete 
väärtusahelatega kaasneb sageli riskide 
ebaühtlane jaotumine, eriti rõivasektoris; 
taunib asjaolu, et pandeemia ajal on selline 
ebaühtlane jaotumine viinud olukorrani, 
kus Euroopa ettevõtted on madalama 
nõudlusega seotud kulud veeretanud 
arengumaade tootjate õlgadele, tühistades 
juba toodetud ja mõnel juhul isegi 
lähetatud tellimused; kutsub komisjoni üles 
kaasama kohalikud omavalitsused, 
erasektori ja kodanikuühiskonna, et 
saavutada tarneahelas õiglasem riskide 
jaotumine; juhib tähelepanu sellele, et 
rahvusvahelise ringmajanduse 
edendamine aitaks neid riske leevendada;

Or. en
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Muudatusettepanek 109
Emmanouil Fragkos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. märgib, et ülemaailmsete 
väärtusahelatega kaasneb sageli riskide 
ebaühtlane jaotumine, eriti rõivasektoris; 
taunib asjaolu, et pandeemia ajal on selline 
ebaühtlane jaotumine viinud olukorrani, 
kus Euroopa ettevõtted on madalama 
nõudlusega seotud kulud veeretanud 
arengumaade tootjate õlgadele, tühistades 
juba toodetud ja mõnel juhul isegi 
lähetatud tellimused; kutsub komisjoni üles 
kaasama kohalikud omavalitsused, 
erasektori ja kodanikuühiskonna, et 
saavutada tarneahelas õiglasem riskide 
jaotumine;

9. märgib, et ülemaailmsete 
väärtusahelatega kaasneb sageli riskide 
ebaühtlane jaotumine, eriti rõivasektoris; 
taunib asjaolu, et pandeemia ajal on selline 
ebaühtlane jaotumine viinud olukorrani, 
kus Euroopa ettevõtted on madalama 
nõudlusega seotud kulud veeretanud 
arengumaade tootjate õlgadele, tühistades 
juba toodetud ja mõnel juhul isegi 
lähetatud tellimused; kutsub komisjoni üles 
kaasama kohalikud omavalitsused, 
erasektori ja kodanikuühiskonna, et 
saavutada ELis ja Euroopa väärtusi 
järgivates riikides tarneahelas õiglasem 
riskide jaotumine;

Or. el

Muudatusettepanek 110
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly, Jörgen 
Warborn

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. märgib, et ülemaailmsete 
väärtusahelatega kaasneb sageli riskide 
ebaühtlane jaotumine, eriti rõivasektoris; 
taunib asjaolu, et pandeemia ajal on 
selline ebaühtlane jaotumine viinud 
olukorrani, kus Euroopa ettevõtted on 
madalama nõudlusega seotud kulud 
veeretanud arengumaade tootjate 
õlgadele, tühistades juba toodetud ja 
mõnel juhul isegi lähetatud tellimused; 
kutsub komisjoni üles kaasama kohalikud 

9. märgib, et ülemaailmsete 
väärtusahelatega kaasneb sageli 
asümmeetriline mõju ja riskide 
jaotumine; taunib asjaolu, et COVID-19 
pandeemiast tingitud kaubandushäired 
tabasid paljudes sektorites kõige 
rängemini vähim arenenud riike ning 
väikese ja keskmise sissetulekuga riike; 
kutsub komisjoni üles tegutsema 
ülemaailmse partnerina ja kohandama 
oma toetust vähim arenenud riikidele 
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omavalitsused, erasektori ja 
kodanikuühiskonna, et saavutada 
tarneahelas õiglasem riskide jaotumine;

ning väikese ja keskmise sissetulekuga 
riikidele, võttes samal ajal arvesse 
COVID-19 eriolukorda; kutsub komisjoni 
üles kaasama liikmesriigid, kohalikud 
omavalitsused, erasektori ja 
kodanikuühiskonna, et saavutada 
tarneahelates õiglasem negatiivse mõju 
jaotumine;

Or. en

Muudatusettepanek 111
Daniel Caspary

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. märgib, et ülemaailmsete 
väärtusahelatega kaasneb sageli riskide 
ebaühtlane jaotumine, eriti rõivasektoris; 
taunib asjaolu, et pandeemia ajal on 
selline ebaühtlane jaotumine viinud 
olukorrani, kus Euroopa ettevõtted on 
madalama nõudlusega seotud kulud 
veeretanud arengumaade tootjate 
õlgadele, tühistades juba toodetud ja 
mõnel juhul isegi lähetatud tellimused; 
kutsub komisjoni üles kaasama kohalikud 
omavalitsused, erasektori ja 
kodanikuühiskonna, et saavutada 
tarneahelas õiglasem riskide jaotumine;

9. märgib, et ülemaailmsete 
väärtusahelatega kaasneb sageli riskide 
ebaühtlane jaotumine; kutsub komisjoni 
üles kaasama kohalikud omavalitsused, 
erasektori ja kodanikuühiskonna, et 
saavutada tarneahelas õiglasem riskide 
jaotumine;

Or. en

Muudatusettepanek 112
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9a. kutsub komisjoni üles esitama 
viivitamata seadusandliku ettepaneku uue 
kaubandusvahendi kohta, mis võimaldab 
keelata sunniviisilise tööga seotud toodete 
impordi, tagamaks, et sunniviisilise töö 
tooted ei leiaks teed ELi ühtsele turule; 
rõhutab, et keelu tühistamise tingimuseks 
peaks olema see, et ettevõtted võtavad 
meetmeid olukorra parandamiseks 
kohapeal, seades esikohale ohvrite 
olukorra heastamise; kutsub komisjoni 
üles esitama konkreetseid ettepanekuid, 
kuivõrd ta on lubanud lapstööjõu 
kasutamise suhtes nulltolerantsi enne 
2021. aasta (mis on ÜRO lapstööjõu 
kasutamise kaotamise aasta) lõppu, 
pöörates erilist tähelepanu sellele, kuidas 
kaubanduspoliitika saab sellele 
eesmärgile kaasa aidata;

Or. en

Muudatusettepanek 113
Gabriel Mato, Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9a. rõhutab, et turismi väärtusahel on 
üks Euroopa peamisi tööstusökosüsteeme; 
rõhutab sellega seoses, et COVID-19 
kriisi põhjustatud reisipiirangute ja 
tarneahelate katkestuste tõttu kannatavad 
turismiga seotud sektorid, nagu hotelli-, 
restorani- ja toitlustusteenuste sektor, 
samuti muud suured tööstusharud 
(lennundus, autotööstus, terasetööstus, 
laevaehitus ja merendus) kaubanduse ja 
majanduse kokkuvarisemise tõttu;

Or. en
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Muudatusettepanek 114
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9b. palub komisjonil edendada suhetes 
partnerriikidega ülemaailmset 
ringmajandust, tehes ettepaneku luua 
ülemaailmne ringmajanduse liit, et 
saavutada plasti osas ülemaailmne 
kokkulepe, võttes aluseks Euroopa 
plastistrateegia, alustada arutelusid 
loodusvarade majandamist käsitleva 
rahvusvahelise kokkuleppe üle, algatada 
WTOs arutelu piirangute üle, mis 
tulenevad kohaliku osaluse nõude keelust 
ringmajanduse laiendamisel, luua 
tugevam partnerlus Aafrikaga 
ringmajanduse valdkonnas ning tagada, 
et vabakaubanduslepingud kajastaksid 
ringmajanduse eesmärke;

Or. en

Muudatusettepanek 115
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab, kui oluline on tagada 
Euroopa ettevõtjatele aus konkurents ja 
võrdsed tingimused nii siseturul kui ka 
kolmandate riikide turgudel; rõhutab 
sellega seoses kaubanduse kaitsemeetmete 
tähtsust ja kutsub komisjoni üles viima 
2021. aastal ELi kaubanduse 
kaitsemeetmete paketi koostamise 

10. märgib, et liikmesriikide 
investeeringuid on kriisi ajal sageli 
märkimisväärselt kärbitud ning 
strateegiliste sektorite, nagu tervishoid, 
varasid ohustab alahindamise risk ja 
müük välisinvestoritele; rõhutab, et kuigi 
kaubanduse avatus on majanduse 
vastupanuvõime ja konkurentsivõime osa, 
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seadusandlike ettepanekute kaudu kiiresti 
lõpule ning pidama seejuures 
esmatähtsaks meedet, millega võideldakse 
välisriigi subsiidiumide ja riigi osalusega 
ettevõtete põhjustatud moonutuste vastu, 
ning rahvusvaheliste hangete instrumendi12 
üle toimuvate läbirääkimiste lõpule 
viimist;

on vaja tõhusaid eeskirju, millega 
tagatakse Euroopa ettevõtjatele aus 
konkurents ja võrdsed tingimused nii 
siseturul kui ka kolmandate riikide 
turgudel, et tagada vastastikku kasulikud 
kaubandussuhted rahvusvaheliste 
partneritega ja kaitsta ühtset turgu 
agressiivsete investeerimisstrateegiate 
eest, mida kasutavad ELi-välised osalejad, 
kes püüavad praegust kriisi ära kasutada; 
rõhutab, et kolmandate riikide 
riigiettevõtete suurenenud investeeringud 
võivad veelgi tõenäolisemalt põhjustada 
moonutusi, kui nad võimendavad oma 
eelisseisundit suletud ja läbipaistmatul 
siseturul; kutsub komisjoni üles kiiresti 
kõrvaldama ELi õigusraamistiku 
puudujäägid ja viima 2021. aastal lõpule 
ELi kaubanduse kaitsemeetmete paketi 
koostamise seadusandlike ettepanekutega, 
et tugevdada meie strateegilist 
autonoomiat, mille puhul tuleks eelistada 
vahendeid, millega takistatakse 
kolmandate riikide sunnimeetmeid ja 
võideldakse nende vastu ning millega 
võideldakse välisriigi subsiidiumide ja 
riigiettevõtete põhjustatud moonutuste 
vastu, ning viima lõpule läbirääkimised 
rahvusvaheliste hangete instrumendi üle12;

__________________ __________________
12 Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. jaanuari 2016. 
aasta määrus kolmandate riikide kaupade ja 
teenuste juurdepääsu kohta liidu 
riigihangete siseturule ning selliste 
menetluste kohta, millega toetatakse 
läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste 
juurdepääsu üle kolmandate riikide 
riigihanketurgudele (COM(2016)0034).

12 Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. jaanuari 2016. 
aasta määrus kolmandate riikide kaupade ja 
teenuste juurdepääsu kohta liidu 
riigihangete siseturule ning selliste 
menetluste kohta, millega toetatakse 
läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste 
juurdepääsu üle kolmandate riikide 
riigihanketurgudele (COM(2016)0034).

Or. en

Muudatusettepanek 116
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab, kui oluline on tagada 
Euroopa ettevõtjatele aus konkurents ja 
võrdsed tingimused nii siseturul kui ka 
kolmandate riikide turgudel; rõhutab 
sellega seoses kaubanduse kaitsemeetmete 
tähtsust ja kutsub komisjoni üles viima 
2021. aastal ELi kaubanduse 
kaitsemeetmete paketi koostamise 
seadusandlike ettepanekute kaudu kiiresti 
lõpule ning pidama seejuures esmatähtsaks 
meedet, millega võideldakse välisriigi 
subsiidiumide ja riigi osalusega ettevõtete 
põhjustatud moonutuste vastu, ning 
rahvusvaheliste hangete instrumendi12 üle 
toimuvate läbirääkimiste lõpule viimist;

10. rõhutab, kui oluline on tagada 
Euroopa ettevõtjatele aus konkurents ja 
võrdsed tingimused nii siseturul kui ka 
kolmandate riikide turgudel; rõhutab 
sellega seoses kaubanduse kaitsemeetmete 
tähtsust; rõhutab, et jõustamismäärus 
peaks aitama kaasa eesmärgile tagada aus 
konkurents ja võrdsed tingimused, ning 
rõhutab, et kaubanduse ja kestliku arengu 
suhtes võiks kohaldada jõustamismäärust; 
kutsub komisjoni üles viima 2021. aastal 
ELi kaubanduse kaitsemeetmete paketi 
koostamise seadusandlike ettepanekute 
kaudu kiiresti lõpule ning pidama seejuures 
esmatähtsaks sunnimeetmete vastast 
vahendit kui meedet, millega võideldakse 
välisriigi subsiidiumide ja riigi osalusega 
ettevõtete põhjustatud moonutuste vastu, 
ning rahvusvaheliste hangete instrumendi12 
üle toimuvate läbirääkimiste lõpule viimist; 
rõhutab kaubandusvaldkonna juhtiva 
järelevalveametniku rolli Euroopa 
Parlamendiga läbipaistval viisil tehtavas 
koostöös, et arutada ja käsitleda 
kaubanduse kaitsemeetmetega seotud 
küsimusi;

__________________ __________________
12 Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. jaanuari 2016. 
aasta määrus kolmandate riikide kaupade ja 
teenuste juurdepääsu kohta liidu 
riigihangete siseturule ning selliste 
menetluste kohta, millega toetatakse 
läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste 
juurdepääsu üle kolmandate riikide 
riigihanketurgudele (COM(2016)0034).

12 Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. jaanuari 2016. 
aasta määrus kolmandate riikide kaupade ja 
teenuste juurdepääsu kohta liidu 
riigihangete siseturule ning selliste 
menetluste kohta, millega toetatakse 
läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste 
juurdepääsu üle kolmandate riikide 
riigihanketurgudele (COM(2016)0034).

Or. en

Muudatusettepanek 117
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
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Berlato
fraktsiooni ECR nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab, kui oluline on tagada 
Euroopa ettevõtjatele aus konkurents ja 
võrdsed tingimused nii siseturul kui ka 
kolmandate riikide turgudel; rõhutab 
sellega seoses kaubanduse kaitsemeetmete 
tähtsust ja kutsub komisjoni üles viima 
2021. aastal ELi kaubanduse 
kaitsemeetmete paketi koostamise 
seadusandlike ettepanekute kaudu kiiresti 
lõpule ning pidama seejuures esmatähtsaks 
meedet, millega võideldakse välisriigi 
subsiidiumide ja riigi osalusega ettevõtete 
põhjustatud moonutuste vastu, ning 
rahvusvaheliste hangete instrumendi12 üle 
toimuvate läbirääkimiste lõpule viimist;

10. rõhutab, kui oluline on tagada 
Euroopa ettevõtjatele aus konkurents ja 
võrdsed tingimused nii siseturul kui ka 
kolmandate riikide turgudel; rõhutab 
sellega seoses kaubanduse kaitsemeetmete 
tähtsust ja kutsub komisjoni üles viima 
2021. aastal lõpule ELi kaubanduse 
kaitsemeetmete paketi koostamise 
seadusandlike ettepanekute kaudu, mida 
toetavad mõjuhinnangud, ning pidama 
seejuures esmatähtsaks meedet, millega 
võideldakse välisriigi subsiidiumide ja riigi 
osalusega ettevõtete põhjustatud 
moonutuste vastu, ning rahvusvaheliste 
hangete instrumendi12 üle toimuvate 
läbirääkimiste lõpule viimist;

__________________ __________________
12 Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. jaanuari 2016. 
aasta määrus kolmandate riikide kaupade ja 
teenuste juurdepääsu kohta liidu 
riigihangete siseturule ning selliste 
menetluste kohta, millega toetatakse 
läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste 
juurdepääsu üle kolmandate riikide 
riigihanketurgudele (COM(2016)0034).

12 Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. jaanuari 2016. 
aasta määrus kolmandate riikide kaupade ja 
teenuste juurdepääsu kohta liidu 
riigihangete siseturule ning selliste 
menetluste kohta, millega toetatakse 
läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste 
juurdepääsu üle kolmandate riikide 
riigihanketurgudele (COM(2016)0034).

Or. en

Muudatusettepanek 118
Bernd Lange

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab, kui oluline on tagada 10. rõhutab, kui oluline on tagada 



PE691.343v01-00 76/178 AM\1229172ET.docx

ET

Euroopa ettevõtjatele aus konkurents ja 
võrdsed tingimused nii siseturul kui ka 
kolmandate riikide turgudel; rõhutab 
sellega seoses kaubanduse kaitsemeetmete 
tähtsust ja kutsub komisjoni üles viima 
2021. aastal ELi kaubanduse 
kaitsemeetmete paketi koostamise 
seadusandlike ettepanekute kaudu kiiresti 
lõpule ning pidama seejuures esmatähtsaks 
meedet, millega võideldakse välisriigi 
subsiidiumide ja riigi osalusega ettevõtete 
põhjustatud moonutuste vastu, ning 
rahvusvaheliste hangete instrumendi12 üle 
toimuvate läbirääkimiste lõpule viimist;

Euroopa ettevõtjatele aus konkurents ja 
võrdsed tingimused nii siseturul kui ka 
kolmandate riikide turgudel; rõhutab 
sellega seoses kaubanduse kaitsemeetmete 
tähtsust ja kutsub komisjoni üles viima 
2021. aastal ELi kaubanduse 
kaitsemeetmete paketi koostamise 
seadusandlike ettepanekute kaudu kiiresti 
lõpule ning pidama seejuures esmatähtsaks 
meedet, millega kaitstakse liidu võimet 
seista vastu kolmandate riikide tegevusele, 
mille eesmärk on sundida liitu või selle 
liikmesriike õigusakte vastu võtma, 
muutma või neist loobuma; juhib sellega 
seoses tähelepanu eksterritoriaalsete 
sanktsioonide sunnijõule ja vajadusele 
kaitsta rahastamisvahendite toimimist 
kolmandate riikide sunnimeetmete eest; 
rõhutab vajadust võtta vastu vahend, 
millega võideldakse välisriigi 
subsiidiumide ja riigi osalusega ettevõtete 
põhjustatud moonutuste vastu, ning 
vajadust viia lõpule rahvusvaheliste 
hangete instrumendi üle peetavad 
läbirääkimised12;

__________________ __________________
12 Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. jaanuari 2016. 
aasta määrus kolmandate riikide kaupade ja 
teenuste juurdepääsu kohta liidu 
riigihangete siseturule ning selliste 
menetluste kohta, millega toetatakse 
läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste 
juurdepääsu üle kolmandate riikide 
riigihanketurgudele (COM(2016)0034).

12 Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. jaanuari 2016. 
aasta määrus kolmandate riikide kaupade ja 
teenuste juurdepääsu kohta liidu 
riigihangete siseturule ning selliste 
menetluste kohta, millega toetatakse 
läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste 
juurdepääsu üle kolmandate riikide 
riigihanketurgudele (COM(2016)0034).

Or. en

Muudatusettepanek 119
Daniel Caspary

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab, kui oluline on tagada 
Euroopa ettevõtjatele aus konkurents ja 
võrdsed tingimused nii siseturul kui ka 
kolmandate riikide turgudel; rõhutab 
sellega seoses kaubanduse kaitsemeetmete 
tähtsust ja kutsub komisjoni üles viima 
2021. aastal ELi kaubanduse 
kaitsemeetmete paketi koostamise 
seadusandlike ettepanekute kaudu kiiresti 
lõpule ning pidama seejuures esmatähtsaks 
meedet, millega võideldakse välisriigi 
subsiidiumide ja riigi osalusega ettevõtete 
põhjustatud moonutuste vastu, ning 
rahvusvaheliste hangete instrumendi12 üle 
toimuvate läbirääkimiste lõpule viimist;

10. rõhutab, kui oluline on tagada 
Euroopa ettevõtjatele aus konkurents ja 
võrdsed tingimused nii siseturul kui ka 
kolmandate riikide turgudel; rõhutab 
sellega seoses kaubanduse kaitsemeetmete 
tähtsust ja kutsub komisjoni üles viima 
2021. aastal ELi kaubanduse 
kaitsemeetmete paketi koostamise 
seadusandlike ettepanekute kaudu kiiresti 
lõpule ning pidama seejuures esmatähtsaks 
meedet, millega võideldakse välisriigi 
subsiidiumide ja riigi osalusega ettevõtete 
põhjustatud moonutuste vastu, ning tegema 
tööd selle nimel, et saada üle 
blokeerimisest nõukogus seoses 
rahvusvaheliste hangete instrumendi üle 
toimuvate läbirääkimiste 
lõpuleviimisega12;

__________________ __________________
12 Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. jaanuari 2016. 
aasta määrus kolmandate riikide kaupade ja 
teenuste juurdepääsu kohta liidu 
riigihangete siseturule ning selliste 
menetluste kohta, millega toetatakse 
läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste 
juurdepääsu üle kolmandate riikide 
riigihanketurgudele (COM(2016)0034).

12 Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. jaanuari 2016. 
aasta määrus kolmandate riikide kaupade ja 
teenuste juurdepääsu kohta liidu 
riigihangete siseturule ning selliste 
menetluste kohta, millega toetatakse 
läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste 
juurdepääsu üle kolmandate riikide 
riigihanketurgudele (COM(2016)0034).

Or. en

Muudatusettepanek 120
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab, kui oluline on tagada 
Euroopa ettevõtjatele aus konkurents ja 
võrdsed tingimused nii siseturul kui ka 
kolmandate riikide turgudel; rõhutab 

10. rõhutab, kui oluline on tagada 
Euroopa ettevõtjatele aus konkurents ja 
võrdsed tingimused nii siseturul kui ka 
kolmandate riikide turgudel; rõhutab 
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sellega seoses kaubanduse kaitsemeetmete 
tähtsust ja kutsub komisjoni üles viima 
2021. aastal ELi kaubanduse 
kaitsemeetmete paketi koostamise 
seadusandlike ettepanekute kaudu kiiresti 
lõpule ning pidama seejuures esmatähtsaks 
meedet, millega võideldakse välisriigi 
subsiidiumide ja riigi osalusega ettevõtete 
põhjustatud moonutuste vastu, ning 
rahvusvaheliste hangete instrumendi12 üle 
toimuvate läbirääkimiste lõpule viimist;

sellega seoses kaubanduse kaitsemeetmete 
tähtsust ja kutsub komisjoni üles viima 
2021. aastal ELi kaubanduse 
kaitsemeetmete paketi koostamise 
seadusandlike ettepanekute kaudu kiiresti 
lõpule ning pidama seejuures esmatähtsaks 
meedet, millega võideldakse välisriigi 
subsiidiumide ja riigi osalusega ettevõtete 
põhjustatud moonutuste vastu, ning 
rahvusvaheliste hangete instrumendi12 üle 
toimuvate läbirääkimiste lõpule viimist; on 
täheldanud avaliku sektori 
finantssekkumise tähtsust COVID-19 
pandeemia ajal;

__________________ __________________
12 Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. jaanuari 2016. 
aasta määrus kolmandate riikide kaupade ja 
teenuste juurdepääsu kohta liidu 
riigihangete siseturule ning selliste 
menetluste kohta, millega toetatakse 
läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste 
juurdepääsu üle kolmandate riikide 
riigihanketurgudele (COM(2016)0034).

12 Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. jaanuari 2016. 
aasta määrus kolmandate riikide kaupade ja 
teenuste juurdepääsu kohta liidu 
riigihangete siseturule ning selliste 
menetluste kohta, millega toetatakse 
läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste 
juurdepääsu üle kolmandate riikide 
riigihanketurgudele (COM(2016)0034).

Or. en

Muudatusettepanek 121
Emmanouil Fragkos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab, kui oluline on tagada 
Euroopa ettevõtjatele aus konkurents ja 
võrdsed tingimused nii siseturul kui ka 
kolmandate riikide turgudel; rõhutab 
sellega seoses kaubanduse kaitsemeetmete 
tähtsust ja kutsub komisjoni üles viima 
2021. aastal ELi kaubanduse 
kaitsemeetmete paketi koostamise 
seadusandlike ettepanekute kaudu kiiresti 
lõpule ning pidama seejuures esmatähtsaks 
meedet, millega võideldakse välisriigi 

10. rõhutab, kui oluline on tagada 
Euroopa ettevõtjatele aus konkurents ja 
võrdsed tingimused nii siseturul kui ka 
kolmandate riikide turgudel; rõhutab 
sellega seoses kaubanduse kaitsemeetmete 
tähtsust ja kutsub komisjoni üles viima 
2021. aastal ELi kaubanduse 
kaitsemeetmete paketi koostamise 
seadusandlike ettepanekute kaudu kiiresti 
lõpule ning pidama seejuures esmatähtsaks 
meedet, millega võideldakse välisriigi 
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subsiidiumide ja riigi osalusega ettevõtete 
põhjustatud moonutuste vastu, ning 
rahvusvaheliste hangete instrumendi12 üle 
toimuvate läbirääkimiste lõpule viimist;

subsiidiumide ja riigi osalusega ettevõtete 
põhjustatud moonutuste vastu, ning 
rahvusvaheliste hangete instrumendi12 üle 
toimuvate läbirääkimiste lõpule viimist, 
kui komisjon suudab tagada alternatiivsed 
investeerimisfondid;

__________________ __________________
12 Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. jaanuari 2016. 
aasta määrus kolmandate riikide kaupade ja 
teenuste juurdepääsu kohta liidu 
riigihangete siseturule ning selliste 
menetluste kohta, millega toetatakse 
läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste 
juurdepääsu üle kolmandate riikide 
riigihanketurgudele (COM(2016)0034).

12 Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. jaanuari 2016. 
aasta määrus kolmandate riikide kaupade ja 
teenuste juurdepääsu kohta liidu 
riigihangete siseturule ning selliste 
menetluste kohta, millega toetatakse 
läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste 
juurdepääsu üle kolmandate riikide 
riigihanketurgudele (COM(2016)0034).

Or. el

Muudatusettepanek 122
Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. on veendunud, et avatus peaks 
käima käsikäes meie strateegiliste 
sektorite kaitsmisega ning olema tihedalt 
seotud ambitsioonika ja tulevikku suunatud 
tööstuspoliitikaga kooskõlas rohelise 
kokkuleppe ja digitaalstrateegiaga, mistõttu 
peaks see looma kvaliteetseid töökohti ja 
tagama, et Euroopal on innovatiivsete 
kaupade tootmisel ja tulevaste teenuste 
puhul oluline roll;

11. on veendunud, et kaubanduse 
avatuse mõiste ei tohi olla eesmärk 
omaette ja et see peaks vähemalt olema 
tihedalt seotud ambitsioonika ja tulevikku 
suunatud tööstuspoliitikaga kooskõlas 
rohelise kokkuleppe ja digitaalstrateegiaga, 
mistõttu peaks see looma kvaliteetseid 
töökohti ja tagama, et Euroopal on 
kaupade, eriti väga innovatiivsete kaupade 
tootmisel ja tulevaste teenuste puhul 
oluline roll;

Or. fr

Muudatusettepanek 123
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly, Jörgen 
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Warborn

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. on veendunud, et avatus peaks 
käima käsikäes meie strateegiliste sektorite 
kaitsmisega ning olema tihedalt seotud 
ambitsioonika ja tulevikku suunatud 
tööstuspoliitikaga kooskõlas rohelise 
kokkuleppe ja digitaalstrateegiaga, 
mistõttu peaks see looma kvaliteetseid 
töökohti ja tagama, et Euroopal on 
innovatiivsete kaupade tootmisel ja 
tulevaste teenuste puhul oluline roll;

11. on veendunud, et avatus peaks 
käima käsikäes meie strateegiliste sektorite 
kaitsmisega ning olema tihedalt seotud 
ambitsioonika ja tulevikku suunatud 
tööstuspoliitikaga kooskõlas rohelise 
kokkuleppe ja digitaalstrateegiaga, mis 
võib suurendada ELi võimet tulla toime 
tulevaste šokkidega strateegilistes 
sektorites ja tagada ELi ettevõtjate 
konkurentsivõime, luues kvaliteetseid 
töökohti ja tagades, et Euroopal on 
innovatiivsete kaupade tootmisel ja 
tulevaste teenuste puhul oluline roll;

Or. en

Muudatusettepanek 124
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
fraktsiooni ECR nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. on veendunud, et avatus peaks 
käima käsikäes meie strateegiliste sektorite 
kaitsmisega ning olema tihedalt seotud 
ambitsioonika ja tulevikku suunatud 
tööstuspoliitikaga kooskõlas rohelise 
kokkuleppe ja digitaalstrateegiaga, 
mistõttu peaks see looma kvaliteetseid 
töökohti ja tagama, et Euroopal on 
innovatiivsete kaupade tootmisel ja 
tulevaste teenuste puhul oluline roll;

11. on veendunud, et avatus peaks 
käima käsikäes meie strateegiliste sektorite 
kaitsmisega ning olema tihedalt seotud 
ambitsioonika ja tulevikku suunatud 
tööstuspoliitikaga kooskõlas rohelise 
kokkuleppe ja digitaalstrateegiaga, 
edendades majanduse taastamist, 
suurendades meie ettevõtete 
konkurentsivõimet, luues kvaliteetseid 
töökohti ja tagades, et Euroopal on 
innovatiivsete kaupade tootmisel ja 
tulevaste teenuste puhul oluline roll;

Or. en
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Muudatusettepanek 125
Carles Puigdemont i Casamajó

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. on veendunud, et avatus peaks 
käima käsikäes meie strateegiliste sektorite 
kaitsmisega ning olema tihedalt seotud 
ambitsioonika ja tulevikku suunatud 
tööstuspoliitikaga kooskõlas rohelise 
kokkuleppe ja digitaalstrateegiaga, 
mistõttu peaks see looma kvaliteetseid 
töökohti ja tagama, et Euroopal on 
innovatiivsete kaupade tootmisel ja 
tulevaste teenuste puhul oluline roll;

11. on veendunud, et avatus peaks 
käima käsikäes meie strateegiliste sektorite 
kaitsmisega ning olema tihedalt seotud 
ambitsioonika ja tulevikku suunatud 
tööstuspoliitikaga kooskõlas rohelise 
kokkuleppe ja digitaalstrateegiaga, 
arendades ringmajandust, rakendades 
kestlikku rahastamist, töötades välja 
süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanismi, 
luues kvaliteetseid töökohti ja tagades, et 
Euroopal on innovatiivsete kaupade 
tootmisel ja tulevaste teenuste puhul 
oluline roll;

Or. en

Muudatusettepanek 126
Emmanouil Fragkos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. on veendunud, et avatus peaks 
käima käsikäes meie strateegiliste sektorite 
kaitsmisega ning olema tihedalt seotud 
ambitsioonika ja tulevikku suunatud 
tööstuspoliitikaga kooskõlas rohelise 
kokkuleppe ja digitaalstrateegiaga, 
mistõttu peaks see looma kvaliteetseid 
töökohti ja tagama, et Euroopal on 
innovatiivsete kaupade tootmisel ja 
tulevaste teenuste puhul oluline roll;

11. on veendunud, et avatus peaks 
käima käsikäes meie strateegiliste sektorite 
kaitsmisega ning olema tihedalt seotud 
ambitsioonika ja tulevikku suunatud 
tööstuspoliitikaga kooskõlas 
digitaalstrateegiaga, mistõttu peaks see 
looma kvaliteetseid töökohti, millel on 
tulevikku, ja tagama, et Euroopal on 
innovatiivsete kaupade tootmisel ja 
tulevaste teenuste puhul oluline roll;

Or. el
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Muudatusettepanek 127
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. on veendunud, et avatus peaks 
käima käsikäes meie strateegiliste sektorite 
kaitsmisega ning olema tihedalt seotud 
ambitsioonika ja tulevikku suunatud 
tööstuspoliitikaga kooskõlas rohelise 
kokkuleppe ja digitaalstrateegiaga, mistõttu 
peaks see looma kvaliteetseid töökohti ja 
tagama, et Euroopal on innovatiivsete 
kaupade tootmisel ja tulevaste teenuste 
puhul oluline roll;

11. on veendunud, et avatus peaks 
käima käsikäes meie strateegiliste sektorite 
kaitsmisega ning olema tihedalt seotud 
ambitsioonika ja tulevikku suunatud 
tööstuspoliitikaga kooskõlas rohelise 
kokkuleppe ja digitaalstrateegiaga, mistõttu 
peaks see looma kvaliteetseid töökohti ja 
tagama, et Euroopal on innovatiivsete 
kaupade tootmisel ja tulevaste teenuste 
puhul oluline roll; rõhutab samal ajal, et 
avaliku sektori investeeringud ning 
poliitikast lähtuvate strateegiliste 
stiimulite ja toetuste loomine on 
üliolulised vahendid kliimakatastroofi 
vastu võitlemiseks vajaliku tehnoloogia ja 
taristu väljaarendamiseks; väljendab 
heameelt Bideni administratsiooni 
väljakuulutatud tohutute avaliku sektori 
investeeringute üle ja ootab, et need 
hoogustaksid ka maailmamajandust; 
võtab teadmiseks Hiinas uusimasse 
tehnoloogiasse ja taristusse tehtavate 
avaliku sektori investeeringute mahu ning 
nõuab, et ELi investeerimiskava oleks 
innovatsiooni kiiruse ja taristu 
kasutuselevõtuga kooskõlas; on 
veendunud, et sellised programmid 
peavad aitama kaasa majanduse 
vajalikule sotsiaalsele ja ökoloogilisele 
restruktureerimisele ülemaailmsel 
tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 128
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Jörgen Warborn
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. on veendunud, et avatus peaks 
käima käsikäes meie strateegiliste sektorite 
kaitsmisega ning olema tihedalt seotud 
ambitsioonika ja tulevikku suunatud 
tööstuspoliitikaga kooskõlas rohelise 
kokkuleppe ja digitaalstrateegiaga, mistõttu 
peaks see looma kvaliteetseid töökohti ja 
tagama, et Euroopal on innovatiivsete 
kaupade tootmisel ja tulevaste teenuste 
puhul oluline roll;

11. on veendunud, et avatus peaks 
käima käsikäes meie strateegiliste sektorite 
kaitsmisega ning olema tihedalt seotud 
ambitsioonika ja tulevikku suunatud 
tööstuspoliitikaga kooskõlas rohelise 
kokkuleppe ja digitaalstrateegiaga, mistõttu 
peaks see looma kvaliteetseid töökohti ja 
tagama, et Euroopal on innovatiivsete 
kaupade tootmisel ja tulevaste teenuste 
puhul oluline roll; on seisukohal, et ELi 
muudetud kaubanduspoliitika 
põhiprioriteet peaks olema tarneahela 
mitmekesistamine ja vastupanuvõime; 
rõhutab kaubandus- ja julgeolekuhuvide 
ühendamist ning nõuab välismaiste 
otseinvesteeringute taustauuringute 
proportsionaalset tugevdamist, millega 
täiendatakse liikmesriikide jõupingutusi 
Euroopa strateegiliste sektorite kaitsmisel 
ja välditakse kahjuliku ja ärakasutava 
majandusliku sõltuvuse tekkimist ELi-
väliste osalejatega;

Or. en

Muudatusettepanek 129
Daniel Caspary

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. on veendunud, et avatus peaks 
käima käsikäes meie strateegiliste sektorite 
kaitsmisega ning olema tihedalt seotud 
ambitsioonika ja tulevikku suunatud 
tööstuspoliitikaga kooskõlas rohelise 
kokkuleppe ja digitaalstrateegiaga, mistõttu 
peaks see looma kvaliteetseid töökohti ja 
tagama, et Euroopal on innovatiivsete 

11. on veendunud, et avatus peaks 
käima käsikäes meie strateegiliste sektorite 
kaitsmisega ning olema tihedalt seotud 
ambitsioonika ja tulevikku suunatud 
tööstuspoliitikaga kooskõlas rohelise 
kokkuleppe ja digitaalstrateegiaga, mistõttu 
peaks see looma kvaliteetseid töökohti ja 
tagama, et Euroopal on innovatiivsete 
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kaupade tootmisel ja tulevaste teenuste 
puhul oluline roll;

kaupade tootmisel ja tulevaste teenuste 
puhul oluline roll, eesmärgiga suurendada 
ELi ettevõtete pikaajalist 
konkurentsivõimet;

Or. en

Muudatusettepanek 130
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11a. rõhutab, et looduslike või 
inimtegevusest tingitud šokkide 
esinemissagedus ülemaailmsetes 
väärtusahelates tulevikus tõenäoliselt 
suureneb ning et ülemaailmsete 
väärtusahelate olemasolu iseenesest 
suurendab tõenäosust, et sellised šokid 
kanduvad edasi teistesse piirkondadesse, 
mis omakorda suurendab 
makromajanduslikku volatiilsust; 
rõhutab, et väga killustunud 
ülemaailmsete väärtusahelate ja 
täppisajastatud tootmismudelite 
keskkonnakulusid ei võeta tavaliselt 
nende toodete hindades arvesse ning 
seega põhjustavad need turutõrkeid, mille 
puhul hinnad ei kajasta tootmise kõiki 
sotsiaalseid kulusid;

Or. en

Muudatusettepanek 131
Jörgen Warborn

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. on veendunud, et EL on kriitilise 
tähtsusega kaupade ja teenuste puhul liiga 
sõltuv piiratud arvul tarnijatest; rõhutab, 
et EL peaks nendest soovimatutest 
sõltuvustest vabanema mitmete 
poliitikameetmete abil, mis stimuleeriksid 
ettevõtteid varusid tegema, 
mitmekesistama hankestrateegiaid ja 
edendama tegevuse lähedale paigutamist, 
mis võib luua uusi kaubandusvõimalusi 
ida- ja lõunanaabruse partneritele;

12. väljendab heameelt faktipõhise 
arutelu üle, mis käsitleb ELi sõltuvust 
strateegilistest kaupadest; rõhutab sellega 
seoses, et uuringud näitavad, et EL ei 
sõltu kriitilise tähtsusega tarnete puhul 
liigselt ülejäänud maailmast, kuna 
suurem osa ELi kaubandusest toimub 
tema enda piirides; märgib, et import, 
mille puhul on ainult ELi-välised 
tarnijad, moodustab vaid ligikaudu 
protsendi, samas kui mitte ükski Covid-19 
pandeemia puhul kriitilise tähtsusega 
kaup ei pärine ainult ELi-välistest 
riikidest; on seisukohal, et vastastikune 
sõltuvus ja mitmepoolsus loovad 
vastupanuvõimet; rõhutab, et EL peaks 
veelgi tugevdama oma tarneid mitmete 
poliitikameetmete abil, mis stimuleeriksid 
varude kogumist ja hankestrateegiate 
mitmekesistamist, tagades samal ajal 
ülemaailmsete tarneahelate püsimise, et 
tagada paindlikkus ja vastupanuvõime; 
on veendunud, et varustuskindluse 
tagamiseks tuleb hoida kaubandus 
avatuna ja mitmekesisena ning hoiduda 
tarbetute kaubandustõkete kehtestamisest 
või ettevõtete strateegiate juhtimisest; 
rõhutab seetõttu, et tootmise 
tagasitoomine või lähedale paigutamine 
peaks olema ainult äriühingute endi 
otsustada;

Or. en

Muudatusettepanek 132
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. on veendunud, et EL on kriitilise 12. on veendunud, et EL on kriitilise 
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tähtsusega kaupade ja teenuste puhul liiga 
sõltuv piiratud arvul tarnijatest; rõhutab, et 
EL peaks nendest soovimatutest 
sõltuvustest vabanema mitmete 
poliitikameetmete abil, mis stimuleeriksid 
ettevõtteid varusid tegema, 
mitmekesistama hankestrateegiaid ja 
edendama tegevuse lähedale paigutamist, 
mis võib luua uusi kaubandusvõimalusi 
ida- ja lõunanaabruse partneritele;

tähtsusega kaupade ja teenuste puhul liiga 
sõltuv piiratud arvul tarnijatest; rõhutab, et 
EL peaks nendest soovimatutest 
sõltuvustest vabanema mitmete 
poliitikameetmete abil, mis stimuleeriksid 
ettevõtteid varusid tegema, 
mitmekesistama hankestrateegiaid ja 
edendama tegevuse lähedale paigutamist, 
mis võib luua uusi kaubandusvõimalusi 
ida- ja lõunanaabruse partneritele; nõuab 
sellega seoses, et komisjon esitaks ELi 
kestliku tarneahela tervikliku strateegia, 
mille eesmärk oleks muu hulgas jälgida, 
mõõta ja käsitleda praeguse COVID-19 
kriisi tõttu esirinnas olevate kriitilise 
tähtsusega tarneahelate riske ning teha 
kindlaks väärtusahelad, mille puhul 
tarnete mitmekesistamine, tootmise 
tagasi- või lähedale toomine ja varude 
loomine suurendaksid ELi ühtse turu 
vastupanuvõimet ja vähendaksid 
kestlikkusega seotud riske;

Or. en

Muudatusettepanek 133
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. on veendunud, et EL on kriitilise 
tähtsusega kaupade ja teenuste puhul liiga 
sõltuv piiratud arvul tarnijatest; rõhutab, et 
EL peaks nendest soovimatutest 
sõltuvustest vabanema mitmete 
poliitikameetmete abil, mis stimuleeriksid 
ettevõtteid varusid tegema, 
mitmekesistama hankestrateegiaid ja 
edendama tegevuse lähedale paigutamist, 
mis võib luua uusi kaubandusvõimalusi 
ida- ja lõunanaabruse partneritele;

12. on veendunud, et EL ja teised 
maailma piirkonnad on teatavate kriitilise 
tähtsusega kaupade ja teenuste puhul liiga 
sõltuvad piiratud arvul tarnijatest; rõhutab, 
et EL peaks vältima tulevast nappust 
mitmete poliitikameetmete abil, mis 
stimuleeriksid ettevõtteid varusid tegema, 
mitmekesistama hankestrateegiaid ja 
edendama tootmist; kutsub komisjoni üles 
toetama Aafrika Liidu sarnaseid 
strateegilisi kavasid ning ergutama ka 
teisi piirkondi tulevasteks kriisideks 
paremini ette valmistuma; juhib 
tähelepanu sellele, et ülemaailmset 
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tootmist on vaja suurendada, et ületada 
maailmas arstiabi, meditsiinitarvete ja 
ravimite, puhta vee, toidu ja peavarju 
kättesaadavuse püsiv nappus, mis võib 
luua uusi kaubandusvõimalusi ka ida- ja 
lõunanaabruse partneritele;

Or. en

Muudatusettepanek 134
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. on veendunud, et EL on kriitilise 
tähtsusega kaupade ja teenuste puhul liiga 
sõltuv piiratud arvul tarnijatest; rõhutab, et 
EL peaks nendest soovimatutest 
sõltuvustest vabanema mitmete 
poliitikameetmete abil, mis stimuleeriksid 
ettevõtteid varusid tegema, 
mitmekesistama hankestrateegiaid ja 
edendama tegevuse lähedale paigutamist, 
mis võib luua uusi kaubandusvõimalusi 
ida- ja lõunanaabruse partneritele;

12. on veendunud, et EL on kriitilise 
tähtsusega toorainete, kaupade ja teenuste 
puhul liiga sõltuv piiratud arvul tarnijatest 
ning see kahjustab tema strateegilist 
sõltumatust ja geopoliitilisi eesmärke; 
rõhutab, et EL peaks nendest soovimatutest 
sõltuvustest vabanema mitmete 
horisontaalsete poliitikameetmete abil, mis 
stimuleeriksid ettevõtteid varusid tegema, 
tootmist suurendama, mitmekesistama 
hankestrateegiaid ja edendama vajaduse 
korral tegevuse lähedale paigutamist, mis 
võib luua uusi kaubandusvõimalusi ida- ja 
lõunanaabruse partneritele; rõhutab, et 
sellkohast poliitikat tuleb kohandada 
vastavalt asjaomaste sektorite ja 
ülemaailmsete väärtusahelate eripärale, 
kuna üldist poliitilist lähenemisviisi ei 
eksisteeri, ning et ülemaailmse 
väärtusahela konfiguratsioon on ärivalik;

Or. en

Muudatusettepanek 135
Daniel Caspary
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. on veendunud, et EL on kriitilise 
tähtsusega kaupade ja teenuste puhul liiga 
sõltuv piiratud arvul tarnijatest; rõhutab, et 
EL peaks nendest soovimatutest 
sõltuvustest vabanema mitmete 
poliitikameetmete abil, mis stimuleeriksid 
ettevõtteid varusid tegema, 
mitmekesistama hankestrateegiaid ja 
edendama tegevuse lähedale paigutamist, 
mis võib luua uusi kaubandusvõimalusi 
ida- ja lõunanaabruse partneritele;

12. on veendunud, et EL on kriitilise 
tähtsusega kaupade ja teenuste puhul liiga 
sõltuv piiratud arvul tarnijatest; rõhutab, et 
EL peab oma strateegilise autonoomia 
rakendamiseks nendest soovimatutest 
sõltuvustest vabanema mitmete 
poliitikameetmete abil, mis stimuleeriksid 
ettevõtteid varusid tegema, 
mitmekesistama hankestrateegiaid ja 
edendama tegevuse lähedale paigutamist, 
mis võib luua uusi kaubandusvõimalusi 
ida- ja lõunanaabruse partneritele;

Or. en

Muudatusettepanek 136
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Liesje 
Schreinemacher, Urmas Paet

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. on veendunud, et EL on kriitilise 
tähtsusega kaupade ja teenuste puhul liiga 
sõltuv piiratud arvul tarnijatest; rõhutab, et 
EL peaks nendest soovimatutest 
sõltuvustest vabanema mitmete 
poliitikameetmete abil, mis stimuleeriksid 
ettevõtteid varusid tegema, 
mitmekesistama hankestrateegiaid ja 
edendama tegevuse lähedale paigutamist, 
mis võib luua uusi kaubandusvõimalusi 
ida- ja lõunanaabruse partneritele;

12. on veendunud, et EL on kriitilise 
tähtsusega kaupade ja teenuste puhul liiga 
sõltuv piiratud arvul tarnijatest; rõhutab, et 
EL peaks nendest soovimatutest 
sõltuvustest vabanema mitmete 
poliitikameetmete abil, mis stimuleeriksid 
ettevõtteid varusid tegema, 
mitmekesistama hankestrateegiaid ja 
edendama tegevuse lähedale paigutamist, 
mis võib luua uusi kaubandusvõimalusi 
ida- ja lõunanaabruse partneritele; rõhutab, 
et kaubanduslepingutel peaks olema 
oluline roll elutähtsate kaupade ja 
teenuste pakkumise mitmekesistamisel ja 
kaubandussuhete avamisel; rõhutab, et 
tarneahelate lühendamine või üleviimine 
ELi naabrusesse ja Aafrikasse võib 
avaldada positiivset mõju nende 
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kestlikule, keskkonnahoidlikule, 
kaasavale ja vastupanuvõimelisele 
majanduskasvule ning ELi strateegilistele 
huvidele;

Or. en

Muudatusettepanek 137
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
fraktsiooni ECR nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. on veendunud, et EL on kriitilise 
tähtsusega kaupade ja teenuste puhul liiga 
sõltuv piiratud arvul tarnijatest; rõhutab, et 
EL peaks nendest soovimatutest 
sõltuvustest vabanema mitmete 
poliitikameetmete abil, mis stimuleeriksid 
ettevõtteid varusid tegema, 
mitmekesistama hankestrateegiaid ja 
edendama tegevuse lähedale paigutamist, 
mis võib luua uusi kaubandusvõimalusi 
ida- ja lõunanaabruse partneritele;

12. on veendunud, et EL on kriitilise 
tähtsusega kaupade ja teenuste puhul liiga 
sõltuv piiratud arvul tarnijatest; rõhutab, et 
EL peaks nendest liigsetest sõltuvustest 
vabanema mitmete poliitikameetmete abil, 
mis stimuleeriksid ettevõtteid varusid 
tegema, mitmekesistama hankestrateegiaid 
ja edendama tegevuse lähedale 
paigutamist, mis võib luua uusi 
kaubandusvõimalusi ida- ja lõunanaabruse 
partneritele ning millega kaasneb 
strateegilistes sektorites õigusnormide 
ühtlustamine; rõhutab, et meie prioriteet 
peaks olema allikate edasine 
mitmekesistamine ja erasektori pidev 
kohandamine šokkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 138
Dita Charanzová

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. on veendunud, et EL on kriitilise 12. on veendunud, et EL on kriitilise 
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tähtsusega kaupade ja teenuste puhul liiga 
sõltuv piiratud arvul tarnijatest; rõhutab, et 
EL peaks nendest soovimatutest 
sõltuvustest vabanema mitmete 
poliitikameetmete abil, mis stimuleeriksid 
ettevõtteid varusid tegema, 
mitmekesistama hankestrateegiaid ja 
edendama tegevuse lähedale paigutamist, 
mis võib luua uusi kaubandusvõimalusi 
ida- ja lõunanaabruse partneritele;

tähtsusega kaupade ja teenuste puhul liiga 
sõltuv piiratud arvul tarnijatest; rõhutab, et 
EL peaks nendest soovimatutest 
sõltuvustest vabanema mitmete 
poliitikameetmete abil, mis stimuleeriksid 
ettevõtteid varusid tegema, 
mitmekesistama hankestrateegiaid ja 
edendama mõnel juhul tegevuse lähedale 
paigutamist, mis võib luua uusi 
kaubandusvõimalusi ida- ja lõunanaabruse 
partneritele; on siiski veendunud, et 
ettevõtted peaksid kokkuvõttes ise 
otsustama, kuidas oma ülemaailmseid 
tarneahelaid hallata;

Or. en

Muudatusettepanek 139
Raphaël Glucksmann, Joachim Schuster, Margarida Marques, Agnes Jongerius, Costas 
Mavrides, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. on veendunud, et EL on kriitilise 
tähtsusega kaupade ja teenuste puhul liiga 
sõltuv piiratud arvul tarnijatest; rõhutab, et 
EL peaks nendest soovimatutest 
sõltuvustest vabanema mitmete 
poliitikameetmete abil, mis stimuleeriksid 
ettevõtteid varusid tegema, 
mitmekesistama hankestrateegiaid ja 
edendama tegevuse lähedale paigutamist, 
mis võib luua uusi kaubandusvõimalusi 
ida- ja lõunanaabruse partneritele;

12. on veendunud, et EL on kriitilise 
tähtsusega kaupade ja teenuste, eelkõige 
meditsiini- ja farmaatsiatoodete puhul 
liiga sõltuv piiratud arvul tarnijatest; 
rõhutab, et EL peaks nendest soovimatutest 
sõltuvustest vabanema mitmete 
poliitikameetmete abil, mis stimuleeriksid 
ettevõtteid varusid tegema, 
mitmekesistama hankestrateegiaid ja 
edendama tegevuse lähedale paigutamist, 
mis võib luua uusi kaubandusvõimalusi 
ida- ja lõunanaabruse partneritele, ning 
vajaduse korral tagasitoomist;

Or. en

Muudatusettepanek 140
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. märgib, et toidutarneahelad 
toimisid pandeemia ajal edasi; märgib, et 
põllumajandusturu infosüsteemi (AMIS), 
mis ühendab peamisi põllumajandusliku 
toorainega kauplevaid riike eesmärgiga 
suurendada toiduturu läbipaistvust ja 
toiduga kindlustatuseks võetavaid 
poliitikameetmeid, võib pidada hea tava 
näiteks; kutsub komisjoni üles uurima, kas 
seda mudelit saaks kasutada ka teistes 
väärtusahelates;

13. märgib, et põllumajanduslike 
toiduainete turud ja tarneahelad toimisid 
pandeemia ajal edasi, kuid peab 
kahetsusväärseks, et ekspordipiirangud ja 
kaubandustõkked tekitasid nende 
toimimises häireid; märgib, et 
põllumajandusturu infosüsteemi (AMIS), 
mis ühendab peamisi põllumajandusliku 
toorainega kauplevaid riike eesmärgiga 
suurendada toiduturu läbipaistvust ja 
toiduga kindlustatuseks võetavaid 
poliitikameetmeid, võib pidada hea tava 
näiteks; kutsub komisjoni üles uurima, kas 
seda mudelit saaks kasutada ka teistes 
väärtusahelates; toetab kaubanduse 
lihtsustamise meetmeid, mida on võetud 
selleks, et edendada COVID-19-le 
reageerimisel toiduohutusstandardeid 
ning sanitaar- ja fütosanitaarmeetmeid; 
kutsub komisjoni üles tegema kindlaks 
kõige asjakohasemad meetmed, mille abil 
tagada, et pandeemia ei põhjusta 
arenguriikides toidukriisi;

Or. en

Muudatusettepanek 141
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. märgib, et toidutarneahelad 
toimisid pandeemia ajal edasi; märgib, et 
põllumajandusturu infosüsteemi (AMIS), 
mis ühendab peamisi põllumajandusliku 
toorainega kauplevaid riike eesmärgiga 
suurendada toiduturu läbipaistvust ja 
toiduga kindlustatuseks võetavaid 

13. märgib, et ELi toidutarneahelad 
toimisid pandeemia ajal edasi, samas kui 
ÜRO Maailma Toiduprogrammi andmetel 
sattus 2020. aastal COVID-19 tõttu 
väikeste ja keskmiste tuludega riikides 
tõsise toidupuuduse ohtu 265 miljonit 
inimest – näitaja, mis on 2019. aasta 
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poliitikameetmeid, võib pidada hea tava 
näiteks; kutsub komisjoni üles uurima, kas 
seda mudelit saaks kasutada ka teistes 
väärtusahelates;

omast 130 miljoni võrra suurem; märgib, 
et põllumajandusturu infosüsteem (AMIS), 
mis ühendab peamisi põllumajandusliku 
toorainega kauplevaid riike eesmärgiga 
suurendada toiduturu läbipaistvust ja 
toiduga kindlustatuseks võetavaid 
poliitikameetmeid, toimis hästi suure 
sissetulekuga riikides ja nende 
toiduimpordi puhul; kutsub komisjoni üles 
uurima koos ÜROga, kas seda mudelit 
saaks kohandada üleilmsete toidutarnete 
tagamiseks, ning analüüsima, kas 
reformitud süsteemi saaks kohaldada ka 
teiste väärtusahelate suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 142
Daniel Caspary

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. märgib, et toidutarneahelad 
toimisid pandeemia ajal edasi; märgib, et 
põllumajandusturu infosüsteemi (AMIS), 
mis ühendab peamisi põllumajandusliku 
toorainega kauplevaid riike eesmärgiga 
suurendada toiduturu läbipaistvust ja 
toiduga kindlustatuseks võetavaid 
poliitikameetmeid, võib pidada hea tava 
näiteks; kutsub komisjoni üles uurima, kas 
seda mudelit saaks kasutada ka teistes 
väärtusahelates;

13. märgib, et põllumajanduslike 
toodete ja toiduainete tarneahelad 
toimisid pandeemia ajal edasi; märgib, et 
põllumajandusturu infosüsteemi (AMIS), 
mis ühendab peamisi põllumajandusliku 
toorainega kauplevaid riike eesmärgiga 
suurendada toiduturu läbipaistvust ja 
toiduga kindlustatuseks võetavaid 
poliitikameetmeid, võib pidada hea tava 
näiteks; kutsub komisjoni üles uurima, kas 
seda mudelit saaks kasutada ka teistes 
väärtusahelates;

Or. en

Muudatusettepanek 143
Annie Schreijer-Pierik

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. märgib, et toidutarneahelad 
toimisid pandeemia ajal edasi; märgib, et 
põllumajandusturu infosüsteemi (AMIS), 
mis ühendab peamisi põllumajandusliku 
toorainega kauplevaid riike eesmärgiga 
suurendada toiduturu läbipaistvust ja 
toiduga kindlustatuseks võetavaid 
poliitikameetmeid, võib pidada hea tava 
näiteks; kutsub komisjoni üles uurima, kas 
seda mudelit saaks kasutada ka teistes 
väärtusahelates;

13. märgib, et toidutarneahelad 
toimisid pandeemia ajal edasi; märgib, et 
põllumajandusturu infosüsteemi (AMIS), 
mis ühendab peamisi põllumajandusliku 
toorainega kauplevaid riike eesmärgiga 
suurendada toiduturu läbipaistvust ja 
toiduga kindlustatuseks võetavaid 
poliitikameetmeid, võib pidada hea tava 
näiteks; kutsub komisjoni üles uurima, kas 
seda mudelit saaks kasutada ka teistes 
väärtusahelates; juhib siiski tähelepanu 
asjaolule, et teatavad Euroopa 
põllumajanduslike toiduainete turud on 
pärast müügi märkimisväärset vähenemist 
väga haavatavas olukorras, mis ohustab 
nende pikaajalist kestlikkust; märgib, et 
pandeemial on olnud märkimisväärne 
mõju suurel määral majutussektorist 
sõltuvatele valdkondadele, näiteks 
vasikaliha- ja friikartulisektorile ning 
tõsiselt kannatada saanud veini-, 
piiritusjoogi- ja liköörisektorile, kuna 
vähenenud on nii nende ekspordi maht 
kui ka väärtus; nõuab lisatoetust sellise 
ekspordi elavdamiseks ja turupositsiooni 
taastamiseks; väljendab muret asjaolu 
pärast, et teatavatele mõjutatud sektoritele 
ei ole pakutud mitte mingisugust toetust, 
kuigi parlament on seda mitmel korral 
konkreetselt nõudnud, ning et see on 
tekitanud korvamatut kahju teatavatele 
kaubavoogudele ja tarneahelatele;

Or. nl

Muudatusettepanek 144
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13a. on seisukohal, et jätkusuutmatu 
põllumajandus on üleilmse bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise peamine tegur, 
et kaubanduspoliitika abil tuleks ELi 
2030. aastaks seatud eesmärkidega 
kooskõlas ergutada partnerriikides 
mahepõllumajanduse arendamist 
niisuguste standardite alusel, mis on 
samaväärsed ELis toodetud toodete suhtes 
kehtivate standarditega, ning et 
esmatähtsaks tuleks pidada rahalise 
toetuse andmist toodetele, mis on pärit 
kestlikest tarneahelatest, näiteks tooted, 
mis on kaitstud geograafiliste tähistega ja 
mahetoiduna ning mille eesmärk on 
aidata kaasa kestliku arengu eesmärkide 
saavutamisele; palub komisjonil tellida 
üksikasjaliku ja sõltumatu uuringu, milles 
käsitletakse ELi ekspordi ja selle 
tootmismeetodite mõju bioloogilisele 
mitmekesisusele;

Or. en

Muudatusettepanek 145
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. kutsub komisjoni üles koostama 
digitaalkaubanduse strateegia, et 
suurendada Euroopa ettevõtjate 
turulepääsu ja kaitsta ELi kodanike õigusi, 
mis tulenevad isikuandmete kaitse 
üldmäärusest13; juhib tähelepanu sellele, et 
COVID-19 tõttu on digirevolutsioon 
kiirenenud, ning rõhutab, kui oluline on, et 
EL asuks juhtpositsioonile kestliku ja 
digipõhise maailmamajanduse standardite 
kehtestamisel ja rahvusvaheliste 

14. kutsub komisjoni üles koostama 
digitaalkaubanduse strateegia, millega 
suurendatakse Euroopa ettevõtjate 
turulepääsu, tugevdatakse digitaristut, 
ühtlustatakse õigusraamistikke, 
ajakohastatakse kaubandus- ja 
tollivahendeid ning kaitstakse ELi 
kodanike õigusi, mis tulenevad 
isikuandmete kaitse üldmäärusest13; juhib 
tähelepanu sellele, et COVID-19 tõttu on 
digirevolutsioon kiirenenud, ning rõhutab, 
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andmevoogude avatuna hoidmisel; kui oluline on, et EL asuks 
juhtpositsioonile kestliku ja digipõhise 
maailmamajanduse standardite 
kehtestamisel ja rahvusvaheliste 
andmevoogude avatuna hoidmisel, et 
kaotada kiiresti mitmesugused 
kaubandustõkked ja kitsaskohad; kutsub 
ELi üles hõlbustama digitaristu ehitamist 
ja kasutusvalmiduse saavutamist, eelkõige 
e-kaubanduse sektoris, samuti selle 
tarnesuutlikkust, et vähendada vahetut 
suhtlemist eeldavaid protsesse ning 
võimaldada tõhusat logistikat ja 
strateegiliste varude loomist; kutsub 
komisjoni üles toetama oskuste 
arendamise alast koolitust, et võimaldada 
rohkematel ettevõtjatel ja tarbijatel 
kasutada internetipõhiseid teenuseid ja 
digiplatvorme; rõhutab, kui oluline on 
teha Ameerika Ühendriikide ja sarnaselt 
meelestatud partneritega koostööd 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
(WTO) tasandil ühise õigusraamistiku ja 
ühiste standardite kehtestamiseks;

__________________ __________________
13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 146
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. kutsub komisjoni üles koostama 
digitaalkaubanduse strateegia, et 

14. nõuab, et komisjon koostaks 
digitaalkaubanduse strateegia, et 
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suurendada Euroopa ettevõtjate turulepääsu 
ja kaitsta ELi kodanike õigusi, mis 
tulenevad isikuandmete kaitse 
üldmäärusest13; juhib tähelepanu sellele, et 
COVID-19 tõttu on digirevolutsioon 
kiirenenud, ning rõhutab, kui oluline on, et 
EL asuks juhtpositsioonile kestliku ja 
digipõhise maailmamajanduse standardite 
kehtestamisel ja rahvusvaheliste 
andmevoogude avatuna hoidmisel;

suurendada Euroopa ettevõtjate turulepääsu 
ja kaitsta kodanike õigusi, mis tulenevad 
isikuandmete kaitse üldmäärusest13; kutsub 
komisjoni üles tegema avalikult 
kättesaadavaks raudkindla hinnangu selle 
kohta, kas uue ELi andmevoogude 
näidisklausliga tagatakse 
kaubanduspartneriga tekkinud vaidluse 
korral eurooplaste andmekaitse ja eraelu 
puutumatuse õigused; rõhutab, et 
rahvusvahelised kaubanduslepingud ei 
tohi kahjustada ega inkorporeerida 
isikuandmete kaitse üldmäärust, 
õiguskaitsedirektiivi ja e-privaatsuse 
reegleid ega muid kehtivaid ja tulevasi 
meetmeid, millega kaitstakse põhiõigusi 
eraelu puutumatusele ja isikuandmete 
kaitsele; nõuab tungivalt, et komisjon 
järgiks ELi 2018. aasta horisontaalset 
seisukohta sellest kõrvale kaldumata ja 
võtaks kolmandate riikide asjakohaseid 
kaubandusõigusest tulenevaid kohustusi 
arvesse nende piisavuse hindamisel, 
sealhulgas seoses andmete edasise 
edastamisega; juhib tähelepanu sellele, et 
COVID-19 tõttu on digirevolutsioon 
kiirenenud, ning tunnistab, kui oluline on, 
et EL asuks juhtpositsioonile kestliku ja 
digipõhise maailmamajanduse standardite 
kehtestamisel ja rahvusvaheliste 
andmevoogude avatuna hoidmisel;

__________________ __________________
13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 147
Dita Charanzová
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. kutsub komisjoni üles koostama 
digitaalkaubanduse strateegia, et 
suurendada Euroopa ettevõtjate turulepääsu 
ja kaitsta ELi kodanike õigusi, mis 
tulenevad isikuandmete kaitse 
üldmäärusest13; juhib tähelepanu sellele, et 
COVID-19 tõttu on digirevolutsioon 
kiirenenud, ning rõhutab, kui oluline on, et 
EL asuks juhtpositsioonile kestliku ja 
digipõhise maailmamajanduse standardite 
kehtestamisel ja rahvusvaheliste 
andmevoogude avatuna hoidmisel;

14. kutsub komisjoni üles looma 
digitaalkaubanduse strateegia, mille 
eesmärk on vähendada digitaalset 
protektsionismi, suurendada Euroopa 
ettevõtjate turulepääsu ning hõlbustada 
isikustamata andmete piiriülest vaba 
liikumist, järgides samal ajal ELi 
andmekaitsenorme, millega kaitstakse ELi 
kodanike õigusi13; juhib tähelepanu sellele, 
et COVID-19 tõttu on digirevolutsioon 
kiirenenud, kuid samas on kiirenenud ka 
kaubanduse suhtes protektsionistlike 
lähenemisviiside kasutuselevõtt; rõhutab, 
kui oluline on, et EL asuks 
juhtpositsioonile kestliku ja digipõhise 
maailmamajanduse standardite 
kehtestamisel ja rahvusvaheliste 
andmevoogude avatuna hoidmisel; toetab 
kindlalt digitaalkaubanduse reeglitele 
mitmepoolsete lahenduste leidmist ja 
nõuab, et kiiremas korras viidaks lõpule 
WTOs e-kaubanduse üle peetavad 
mõnepoolsed läbirääkimised;

__________________ __________________
13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 148
Carles Puigdemont i Casamajó

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. kutsub komisjoni üles koostama 
digitaalkaubanduse strateegia, et 
suurendada Euroopa ettevõtjate turulepääsu 
ja kaitsta ELi kodanike õigusi, mis 
tulenevad isikuandmete kaitse 
üldmäärusest13; juhib tähelepanu sellele, et 
COVID-19 tõttu on digirevolutsioon 
kiirenenud, ning rõhutab, kui oluline on, et 
EL asuks juhtpositsioonile kestliku ja 
digipõhise maailmamajanduse standardite 
kehtestamisel ja rahvusvaheliste 
andmevoogude avatuna hoidmisel;

14. kutsub komisjoni üles koostama 
digitaalkaubanduse strateegia, et 
suurendada Euroopa ettevõtjate turulepääsu 
ja kaitsta ELi kodanike õigusi, mis 
tulenevad isikuandmete kaitse 
üldmäärusest13; juhib tähelepanu sellele, et 
COVID-19 tõttu on digirevolutsioon 
kiirenenud, ning rõhutab, kui oluline on, et 
EL asuks juhtpositsioonile kestliku ja 
digipõhise maailmamajanduse standardite 
kehtestamisel ja rahvusvaheliste 
andmevoogude avatuna hoidmisel; on 
seisukohal, et komisjon peaks hindama 
plokiahela, tehisintellekti ja muu kvant- 
või täiustatud arvutusliku tehnoloogia 
rakendamist oma kaubandus- ja 
tollialastes pädevusvaldkondades; on 
seisukohal, et ettepanek võtta vastu 
määrus, millega kehtestatakse 
koostalitlusvõimeliste vaktsineerimis-, 
testimis- ja tervenemistõendite 
väljastamise, kontrollimise ja 
aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada 
vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal 
(roheline digitõend) [2021/0068(COD)], 
peaks olema ajutine ning samal ajal peaks 
see olema aluseks tulevastele 
digitaalvaldkonnaga seotud Euroopa 
õigusaktidele;

__________________ __________________
13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 149
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. kutsub komisjoni üles koostama 
digitaalkaubanduse strateegia, et 
suurendada Euroopa ettevõtjate turulepääsu 
ja kaitsta ELi kodanike õigusi, mis 
tulenevad isikuandmete kaitse 
üldmäärusest13; juhib tähelepanu sellele, et 
COVID-19 tõttu on digirevolutsioon 
kiirenenud, ning rõhutab, kui oluline on, et 
EL asuks juhtpositsioonile kestliku ja 
digipõhise maailmamajanduse standardite 
kehtestamisel ja rahvusvaheliste 
andmevoogude avatuna hoidmisel;

14. kutsub komisjoni üles koostama 
digitaalkaubanduse strateegia, et 
suurendada Euroopa ettevõtjate turulepääsu 
ja kaitsta ELi kodanike õigusi, mis 
tulenevad isikuandmete kaitse 
üldmäärusest13; juhib tähelepanu sellele, et 
COVID-19 tõttu on digirevolutsioon 
kiirenenud, ning rõhutab, kui oluline on, et 
EL asuks juhtpositsioonile kestliku ja 
digipõhise maailmamajanduse standardite 
kehtestamisel ja rahvusvaheliste 
andmevoogude avatuna hoidmisel; 
rõhutab, et EL saab kehtestada õiglase ja 
vastupanuvõimelise digitaalkaubanduse 
üleilmse standardi oma kahe- ja 
mitmepoolsetes kokkulepetes; kutsub 
komisjoni üles tegema sisulisi edusamme 
WTOs ulatuslike e-kaubanduse reeglite 
kehtestamisel; rõhutab, et ELi ja 
Ühendkuningriigi kaubandus- ja 
koostöölepingu digipeatükk võib olla 
eeskujuks tulevastele 
kaubanduslepingutele;

__________________ __________________
13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 150
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Iuliu Winkler

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. kutsub komisjoni üles koostama 
digitaalkaubanduse strateegia, et 
suurendada Euroopa ettevõtjate turulepääsu 
ja kaitsta ELi kodanike õigusi, mis 
tulenevad isikuandmete kaitse 
üldmäärusest13; juhib tähelepanu sellele, et 
COVID-19 tõttu on digirevolutsioon 
kiirenenud, ning rõhutab, kui oluline on, et 
EL asuks juhtpositsioonile kestliku ja 
digipõhise maailmamajanduse standardite 
kehtestamisel ja rahvusvaheliste 
andmevoogude avatuna hoidmisel;

14. kutsub komisjoni üles koostama 
digitaalkaubanduse strateegia, et 
suurendada Euroopa ettevõtjate turulepääsu 
ja kaitsta ELi kodanike õigusi, mis 
tulenevad isikuandmete kaitse 
üldmäärusest13; juhib tähelepanu sellele, et 
COVID-19 tõttu on digirevolutsioon 
kiirenenud, ning rõhutab, kui oluline on, et 
EL asuks juhtpositsioonile kestliku ja 
digipõhise maailmamajanduse standardite 
kehtestamisel ja rahvusvaheliste 
andmevoogude avatuna hoidmisel; ergutab 
sellega seoses tegema enne aasta lõpus 
toimuvat WTO ministrite konverentsi 
e-kaubandust käsitlevatel läbirääkimistel 
sisulisi edusamme;

__________________ __________________
13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 151
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. kutsub komisjoni üles koostama 
digitaalkaubanduse strateegia, et 
suurendada Euroopa ettevõtjate turulepääsu 
ja kaitsta ELi kodanike õigusi, mis 
tulenevad isikuandmete kaitse 
üldmäärusest13; juhib tähelepanu sellele, et 
COVID-19 tõttu on digirevolutsioon 
kiirenenud, ning rõhutab, kui oluline on, et 

14. kutsub komisjoni üles koostama 
digitaalkaubanduse strateegia, et 
suurendada Euroopa ettevõtjate turulepääsu 
ja kaitsta ELi kodanike õigusi, mis 
tulenevad isikuandmete kaitse 
üldmäärusest13; juhib tähelepanu sellele, et 
COVID-19 tõttu on digirevolutsioon 
kiirenenud, ning rõhutab, kui oluline on, et 
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EL asuks juhtpositsioonile kestliku ja 
digipõhise maailmamajanduse standardite 
kehtestamisel ja rahvusvaheliste 
andmevoogude avatuna hoidmisel;

EL asuks juhtpositsioonile kestliku ja 
digipõhise maailmamajanduse standardite 
kehtestamisel ja rahvusvaheliste 
andmevoogude avatuna hoidmisel; palub, 
et komisjon kehtestaks avalikes huvides 
reguleerimise õiguse ka algoritmide 
läbipaistvuse kontekstis;

__________________ __________________
13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 152
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14a. rõhutab, et pandeemia on 
tekitanud tarbimisharjumustes häireid, 
mis on toonud kaasa e-kaubanduse ja 
netikaubanduse enneolematu kasvu; 
tunneb muret kõnealuse 
kaubandusrevolutsiooni vägagi 
mitmesuguse ebapiisavalt reguleeritud 
kõrvalmõju pärast, mille peamisteks 
näideteks on kullerite ebakindlad 
töösuhted ja puudulik sotsiaalkaitse, 
veebiplatvormitöötajate töötingimused, 
piraatkaubanduse suurenemine ja 
suutmatus koguda käibemaksu; loodab, et 
niisuguste süsteemirikete kõrvaldamine 
integreeritakse täielikult Euroopa Liidu 
kaubanduspoliitikasse;

Or. fr
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Muudatusettepanek 153
Daniel Caspary

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. nõuab, et ELi ettevõtjaid ajendataks 
oma tarneahelaid lühendama või 
kohandama, kui see on kasulik, tagamaks, 
et hinna sisse arvatakse täielikult ka 
välised sotsiaalsed, keskkonnaalased ja 
majanduslikud kulud kooskõlas ELi 
poliitikaga, nagu strateegia „Talust 
taldrikule“, ELi ringmajanduse 
tegevuskava, elurikkuse strateegia ning 
ELi meetmete tõhustamine maailma 
metsade kaitseks ja taastamiseks;

15. nõuab, et ELi ettevõtjaid ajendataks 
oma tarneahelaid lühendama või 
kohandama, kui see on kasulik ELi 
majandusele ja strateegilisele 
autonoomiale;

Or. en

Muudatusettepanek 154
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. nõuab, et ELi ettevõtjaid 
ajendataks oma tarneahelaid lühendama 
või kohandama, kui see on kasulik, 
tagamaks, et hinna sisse arvatakse 
täielikult ka välised sotsiaalsed, 
keskkonnaalased ja majanduslikud kulud 
kooskõlas ELi poliitikaga, nagu strateegia 
„Talust taldrikule“, ELi ringmajanduse 
tegevuskava, elurikkuse strateegia ning 
ELi meetmete tõhustamine maailma 
metsade kaitseks ja taastamiseks;

15. nõuab, et uuritaks võimalusi 
pakkuda ELi ettevõtjatele üldiseid 
stiimuleid oma tarneahelaid lühendada või 
kohandada, kui see võib olla kasulik ELi 
majandusele, vastupanuvõimele, 
geopoliitilistele eesmärkidele ja/või 
strateegilisele autonoomiale;

Or. en
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Muudatusettepanek 155
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. nõuab, et ELi ettevõtjaid 
ajendataks oma tarneahelaid lühendama 
või kohandama, kui see on kasulik, 
tagamaks, et hinna sisse arvatakse 
täielikult ka välised sotsiaalsed, 
keskkonnaalased ja majanduslikud kulud 
kooskõlas ELi poliitikaga, nagu strateegia 
„Talust taldrikule“, ELi ringmajanduse 
tegevuskava, elurikkuse strateegia ning 
ELi meetmete tõhustamine maailma 
metsade kaitseks ja taastamiseks;

15. kutsub üles pakkuma ELi 
ettevõtjatele stiimuleid, sealhulgas riigiabi 
käsitlevate kohandatud õiguslike sätete 
alusel, et nad lühendaksid või muudaksid 
oma tarneahelaid, kui see on kasulik, et 
tagada, et hinna sisse arvatakse täielikult 
ka välised sotsiaalsed, keskkonnaalased ja 
majanduslikud kulud kooskõlas ELi 
poliitikaga, nagu strateegia „Talust 
taldrikule“, ELi ringmajanduse 
tegevuskava, elurikkuse strateegia ning 
ulatuslikumad ELi meetmed maailma 
metsade kaitseks ja taastamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 156
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. nõuab, et ELi ettevõtjaid ajendataks 
oma tarneahelaid lühendama või 
kohandama, kui see on kasulik, tagamaks, 
et hinna sisse arvatakse täielikult ka välised 
sotsiaalsed, keskkonnaalased ja 
majanduslikud kulud kooskõlas ELi 
poliitikaga, nagu strateegia „Talust 
taldrikule“, ELi ringmajanduse 
tegevuskava, elurikkuse strateegia ning 
ELi meetmete tõhustamine maailma 
metsade kaitseks ja taastamiseks;

15. nõuab, et ELi ettevõtjaid ajendataks 
oma tarneahelaid lühendama või 
kohandama ning oma väärtusahelaid 
kestlikumaks muutma, et tagada, et hinna 
sisse arvatakse täielikult ka välised 
sotsiaalsed, keskkonnaalased ja 
majanduslikud kulud kooskõlas ELi 
poliitikaga, nagu strateegia „Talust 
taldrikule“, ELi ringmajanduse 
tegevuskava, elurikkuse strateegia ning 
ulatuslikumad ELi meetmed maailma 
metsade kaitseks ja taastamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 157
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Iuliu Winkler

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. nõuab, et ELi ettevõtjaid 
ajendataks oma tarneahelaid lühendama 
või kohandama, kui see on kasulik, 
tagamaks, et hinna sisse arvatakse 
täielikult ka välised sotsiaalsed, 
keskkonnaalased ja majanduslikud kulud 
kooskõlas ELi poliitikaga, nagu strateegia 
„Talust taldrikule“, ELi ringmajanduse 
tegevuskava, elurikkuse strateegia ning 
ELi meetmete tõhustamine maailma 
metsade kaitseks ja taastamiseks;

15. nõuab, et ELi ettevõtjatel 
hõlbustataks ja võimaldataks suurendada 
oma tarneahelate vastupanuvõimet, kui 
see on kasulik, tagamaks, et ELi 
tarneahelatega oleks võimalik aidata 
kaasa niisuguse ELi poliitika eesmärkide 
saavutamisele nagu strateegia „Talust 
taldrikule“, ELi ringmajanduse 
tegevuskava, elurikkuse strateegia ning 
ulatuslikumad ELi meetmed maailma 
metsade kaitseks ja taastamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 158
Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. nõuab, et ELi ettevõtjaid ajendataks 
oma tarneahelaid lühendama või 
kohandama, kui see on kasulik, tagamaks, 
et hinna sisse arvatakse täielikult ka välised 
sotsiaalsed, keskkonnaalased ja 
majanduslikud kulud kooskõlas ELi 
poliitikaga, nagu strateegia „Talust 
taldrikule“, ELi ringmajanduse 
tegevuskava, elurikkuse strateegia ning 
ELi meetmete tõhustamine maailma 
metsade kaitseks ja taastamiseks;

15. nõuab, et ELi ettevõtjaid ajendataks 
oma tarneahelaid lühendama või 
kohandama tagamaks, et hinna sisse 
arvatakse täielikult ka välised sotsiaalsed, 
keskkonnaalased ja majanduslikud kulud 
kooskõlas ELi poliitikaga, nagu strateegia 
„Talust taldrikule“, ELi ringmajanduse 
tegevuskava, elurikkuse strateegia ning 
ulatuslikumad ELi meetmed maailma 
metsade kaitseks ja taastamiseks;

Or. fr
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Muudatusettepanek 159
Joachim Schuster, Margarida Marques, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann, 
Kathleen Van Brempt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15a. rõhutab, et bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise tõttu suureneb 
zoonooside ja pandeemiate leviku oht; 
rõhutab, et kuigi kaubanduspoliitika ei 
saa asendada keskkonnapoliitikat, ei 
tohiks sellega edendada ega stimuleerida 
tootmismeetodeid, mis kahjustavad 
bioloogilist mitmekesisust ELis ja 
rahvusvahelisel tasandil; nõuab seetõttu 
vabakaubanduslepingute kontekstis 
tollimaksude järkjärgulise 
liberaliseerimise sidumist bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse valdkonnas edukaks 
osutunud meetmetega, mille hulka peab 
kuuluma bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni ning ohustatud looduslike 
looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise 
kauplemise konventsiooni (CITES) 
rakendamine; rõhutab, et selle ootuse 
täitmiseks on väga tähtis osa 
arenguriikide suutlikkuse suurendamise 
meetmetel ja neile antaval rahalisel 
toetusel;

Or. en

Muudatusettepanek 160
Carles Puigdemont i Casamajó

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15a. tuletab meelde, et kaubavahetuse 
osakaalu seisukohast on teatavate 
piirkondade areng olnud märkimisväärne 
ning need piirkonnad võiksid jagada oma 
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eksperditeadmisi ka teiste piirkondadega, 
pidades silmas heade tavade jagamist ja 
saadud kogemuste edasiandmist; on 
seisukohal, et liidu poolt 
digitaalkaubanduse valdkonnas võetud 
kohustustele (nagu vabakaubandus- ja 
investeerimislepingute e-kaubandust 
käsitlevad sätted) tuleb pöörata 
varasemast suuremat tähelepanu, kuna 
teatavad traditsioonilised 
kaubanduspartnerid on üha rohkem 
hakanud rakendama protektsionistlikku 
poliitikat;

Or. en

Muudatusettepanek 161
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15a. kutsub komisjoni üles vaatama 
põhjalikult läbi, kuidas ja millises 
ulatuses toimub kauba- ja 
investeeringuvoogude kaudu 
kujunemisjärgus ja lõhkuva tehnoloogia 
siire EList autoritaarsetesse riikidesse; 
kutsub komisjoni üles esildama niisuguse 
siirde piiramiseks uusi meetmeid, mis 
hõlmaksid ka tarneahelas sarnaselt 
meelestatud partneritega koostöö 
tegemist; kutsub üles alustama Taiwaniga 
pooljuhte käsitlevat dialoogi;

Or. en

Muudatusettepanek 162
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15a. palub komisjonil avaldada oma 
2009. aasta õiglast kaubandust käsitleva 
teatise ajakohastatud versiooni, millega 
edendataks kaubanduspoliitika kaudu 
kestliku arengu eesmärkide saavutamist 
ning mis oleks kooskõlas Euroopa 
rohelise kokkuleppe ja Euroopa 
arengukonsensusega;

Or. en

Muudatusettepanek 163
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15b. rõhutab, et selleks, et saavutada 
kooskõla strateegiaga „Talust taldrikule“ 
ja Euroopa rohelise kokkuleppega, peab 
EL käsitlema oma kaubanduspoliitika 
mõju loomade heaolule; kutsub seetõttu 
komisjoni üles kasutama 
kaubanduspoliitikat nii koostöö 
tõhustamiseks kui ka selleks, et 
kolmandad riigid võtaksid loomade 
heaolu valdkonnas ulatuslikke kohustusi, 
ning tegema seda eelkõige kaitse taseme 
säilitamise klauslite lisamise ja peegelpildi 
klauslite väljatöötamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 164
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. rõhutab, et rahvusvahelise 
kaubanduse juhtimisel on oluline roll 
arstiabi ja vaktsiinide kiirel arendamisel, 
tootmise kiirel suurendamisel, 
vastupidavate ülemaailmsete 
väärtusahelate arendamisel ja turule võrdse 
juurdepääsu tagamisel kogu maailmas; 
rõhutab sellega seoses, et COVID-19 
pandeemiat tuleb kasutada selleks, et 
hoogustada kooskõlastatumat 
rahvusvahelist koostööd ja suurendada 
ülemaailmset valmisolekut tervisealasteks 
hädaolukordadeks;

16. rõhutab, et rahvusvahelise 
kaubanduse juhtimisel on oluline roll 
arstiabi ja vaktsiinide kiirel arendamisel, 
tootmise kiirel suurendamisel, 
vastupidavate ülemaailmsete 
väärtusahelate arendamisel ja võrdse 
turulepääsu tagamisel kogu maailmas; 
ning rõhutab sellega seoses, et praegune 
pandeemia peab andma tõuke tugevdatud 
rahvusvahelisele koostööle ja 
ülemaailmsele valmisolekule 
tervisealasteks hädaolukordadeks; nõuab 
tungivalt, et komisjon tegeleks 
algpõhjustega, mille valitsustevaheline 
bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi 
teenuseid käsitlev teaduslik-poliitiline 
foorum (IPBES) on tuvastanud 
bioloogilist mitmekesisust ja pandeemiaid 
käsitlevates aruannetes, ning eelkõige üha 
lõimitumate üleilmsete tarneahelate 
ulatusliku mõjuga bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemisele ja biosfääri 
degradeerumisele ning nende olulise 
rolliga zoonooside sagedasemaks ja 
intensiivsemaks muutumisel;

Or. en

Muudatusettepanek 165
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. rõhutab, et rahvusvahelise 
kaubanduse juhtimisel on oluline roll 
arstiabi ja vaktsiinide kiirel arendamisel, 
tootmise kiirel suurendamisel, 
vastupidavate ülemaailmsete 
väärtusahelate arendamisel ja turule võrdse 
juurdepääsu tagamisel kogu maailmas; 
rõhutab sellega seoses, et COVID-19 

16. rõhutab, et rahvusvahelise 
kaubanduse juhtimise ümberkorraldamisel 
nii, et selles peetakse koostööd 
konkurentsist tähtsamaks, võib olla 
oluline roll arstiabi ja vaktsiinide kiirel 
arendamisel, tootmise kiirel suurendamisel, 
vastupidavate ülemaailmsete 
väärtusahelate arendamisel ja võrdse 
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pandeemiat tuleb kasutada selleks, et 
hoogustada kooskõlastatumat 
rahvusvahelist koostööd ja suurendada 
ülemaailmset valmisolekut tervisealasteks 
hädaolukordadeks;

turulepääsu tagamisel kogu maailmas; 
rõhutab sellega seoses, et COVID-19 
pandeemiat tuleb kasutada selleks, et 
hoogustada kooskõlastatumat 
rahvusvahelist koostööd ja suurendada 
ülemaailmset valmisolekut tervisealasteks 
hädaolukordadeks;

Or. fr

Muudatusettepanek 166
Emmanouil Fragkos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. rõhutab, et rahvusvahelise 
kaubanduse juhtimisel on oluline roll 
arstiabi ja vaktsiinide kiirel arendamisel, 
tootmise kiirel suurendamisel, 
vastupidavate ülemaailmsete 
väärtusahelate arendamisel ja turule võrdse 
juurdepääsu tagamisel kogu maailmas; 
rõhutab sellega seoses, et COVID-19 
pandeemiat tuleb kasutada selleks, et 
hoogustada kooskõlastatumat 
rahvusvahelist koostööd ja suurendada 
ülemaailmset valmisolekut tervisealasteks 
hädaolukordadeks;

16. rõhutab, et rahvusvahelise 
kaubanduse juhtimisel on oluline roll 
arstiabi ja vaktsiinide kiirel arendamisel, 
tootmise kiirel suurendamisel, 
vastupidavate ülemaailmsete 
väärtusahelate arendamisel ja võrdse 
turulepääsu tagamisel kogu maailmas; 
rõhutab sellega seoses, et COVID-19 
pandeemiat tuleb kasutada selleks, et 
hoogustada Maailma 
Terviseorganisatsiooni tegevust;

Or. el

Muudatusettepanek 167
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. rõhutab, et rahvusvahelise 
kaubanduse juhtimisel on oluline roll 

16. rõhutab, et rahvusvahelise 
kaubanduse juhtimisel on elutähtis roll 
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arstiabi ja vaktsiinide kiirel arendamisel, 
tootmise kiirel suurendamisel, 
vastupidavate ülemaailmsete 
väärtusahelate arendamisel ja turule võrdse 
juurdepääsu tagamisel kogu maailmas; 
rõhutab sellega seoses, et COVID-19 
pandeemiat tuleb kasutada selleks, et 
hoogustada kooskõlastatumat 
rahvusvahelist koostööd ja suurendada 
ülemaailmset valmisolekut tervisealasteks 
hädaolukordadeks;

arstiabi ja vaktsiinide kiirel arendamisel, 
tootmise kiirel suurendamisel, 
vastupidavate ülemaailmsete 
väärtusahelate arendamisel ja võrdse 
turulepääsu tagamisel kogu maailmas; 
rõhutab sellega seoses, et COVID-19 
pandeemiat tuleks kasutada selleks, et 
hoogustada kooskõlastatumat 
rahvusvahelist koostööd ja suurendada 
ülemaailmset valmisolekut tervisealasteks 
hädaolukordadeks;

Or. en

Muudatusettepanek 168
Daniel Caspary

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. rõhutab, et rahvusvahelise 
kaubanduse juhtimisel on oluline roll 
arstiabi ja vaktsiinide kiirel arendamisel, 
tootmise kiirel suurendamisel, 
vastupidavate ülemaailmsete 
väärtusahelate arendamisel ja turule võrdse 
juurdepääsu tagamisel kogu maailmas; 
rõhutab sellega seoses, et COVID-19 
pandeemiat tuleb kasutada selleks, et 
hoogustada kooskõlastatumat 
rahvusvahelist koostööd ja suurendada 
ülemaailmset valmisolekut tervisealasteks 
hädaolukordadeks;

16. rõhutab, et rahvusvahelise 
kaubanduse juhtimisel on oluline roll 
arstiabi ja vaktsiinide kiirel arendamisel, 
tootmise kiirel suurendamisel, 
vastupidavate ülemaailmsete 
väärtusahelate arendamisel ja võrdse 
ülemaailmse turulepääsu tagamisel; 
rõhutab sellega seoses, et COVID-19 
pandeemiat tuleb kasutada selleks, et 
hoogustada kooskõlastatumat 
rahvusvahelist koostööd ja suurendada 
ülemaailmset valmisolekut tervisealasteks 
hädaolukordadeks;

Or. en

Muudatusettepanek 169
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. rõhutab, et rahvusvahelise 
kaubanduse juhtimisel on oluline roll 
arstiabi ja vaktsiinide kiirel arendamisel, 
tootmise kiirel suurendamisel, 
vastupidavate ülemaailmsete 
väärtusahelate arendamisel ja turule võrdse 
juurdepääsu tagamisel kogu maailmas; 
rõhutab sellega seoses, et COVID-19 
pandeemiat tuleb kasutada selleks, et 
hoogustada kooskõlastatumat 
rahvusvahelist koostööd ja suurendada 
ülemaailmset valmisolekut tervisealasteks 
hädaolukordadeks;

16. rõhutab, et rahvusvahelise 
kaubanduse juhtimisel on oluline roll 
arstiabi ja vaktsiinide kiirel arendamisel, 
tootmise kiirel suurendamisel, 
vastupidavate ülemaailmsete 
väärtusahelate arendamisel ja võrdse 
turulepääsu tagamisel; rõhutab sellega 
seoses, et COVID-19 pandeemiat tuleb 
kasutada selleks, et hoogustada 
kooskõlastatumat rahvusvahelist koostööd 
ja suurendada ülemaailmset valmisolekut 
tervisealasteks hädaolukordadeks;

Or. en

Muudatusettepanek 170
Carles Puigdemont i Casamajó

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. rõhutab, et rahvusvahelise 
kaubanduse juhtimisel on oluline roll 
arstiabi ja vaktsiinide kiirel arendamisel, 
tootmise kiirel suurendamisel, 
vastupidavate ülemaailmsete 
väärtusahelate arendamisel ja turule võrdse 
juurdepääsu tagamisel kogu maailmas; 
rõhutab sellega seoses, et COVID-19 
pandeemiat tuleb kasutada selleks, et 
hoogustada kooskõlastatumat 
rahvusvahelist koostööd ja suurendada 
ülemaailmset valmisolekut tervisealasteks 
hädaolukordadeks;

16. rõhutab, et rahvusvahelise 
kaubanduse juhtimisel on oluline roll 
arstiabi ja vaktsiinide kiirel arendamisel, 
tootmise kiirel suurendamisel, 
vastupidavate ülemaailmsete 
väärtusahelate arendamisel ja võrdse 
turulepääsu tagamisel kogu maailmas; 
rõhutab sellega seoses, et COVID-19 
pandeemiat tuleb kasutada selleks, et 
hoogustada kooskõlastatumat 
rahvusvahelist koostööd ja suurendada 
ülemaailmset valmisolekut tervisealasteks 
hädaolukordadeks; juhib sellega seoses 
tähelepanu asjaolule, et ettepanekud võtta 
vastu määrused Euroopa terviseliidu1a 
ning tulevase ELi tervisealasteks 
hädaolukordadeks valmisoleku ja neile 
reageerimise asutuse loomiseks kujutavad 
endast võimalust suurendada praegust 
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tervisealast pädevust;
__________________
1a Ettepanek võtta vastu määrus, milles 
käsitletakse tõsiseid piiriüleseid 
terviseohtusid ja millega tunnistatakse 
kehtetuks otsus nr 1082/2013/EL; 
ettepanek võtta vastu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 851/2004, 
millega asutatakse haiguste ennetuse ja 
tõrje Euroopa keskus; ettepanek võtta 
vastu määrus, milles käsitletakse Euroopa 
Ravimiameti suuremat rolli kriisiks 
valmisolekus ja kriisiohjamises ravimite 
ja meditsiiniseadmete valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, 
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Joachim Schuster, Costas Mavrides

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16a. tunneb heameelt ettepaneku üle, 
mille on esitanud mitu valitsusjuhti 
pandeemiale reageerimist käsitleva 
rahvusvahelise lepingu sõlmimiseks, ning 
nõuab, et sellesse lisataks ka tugev 
kaubandussammas; rõhutab, et 
rahvusvahelise kaubanduse raamistikuga 
tuleb edendada koostööd ning kehtestada 
nii struktuursed kui ka 
kiirreageerimismehhanismid, et aidata 
valitsustel lahendada tervisealaste 
hädaolukordadega seotud probleeme; on 
seisukohal, et edusamme tuleb teha 
niisugustes valdkondades nagu oluliste 
tervishoiutoodete olemasolevate varude, 
üleilmsete tarnevõrkude, tootmisvõimsuse 
ja hinnakujunduse läbipaistvus, 
intellektuaalomandi õiguste raamistikus 
rahva tervise turbe eesmärgil erandite 
rakendamine ja väljatöötamine, oluliste 
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teenuste ülemaailmse liikuvuse 
suurendamine, VKEde vastupanuvõime 
kaitsmine ja edendamine ning 
valdkonnaülese lähenemisviisi 
väljatöötamine, et võidelda negatiivse 
mõju vastu, mida tervisekriisid avaldavad 
soolisele võrdõiguslikkusele, sissetulekute 
võrdsusele ja vähemuste olukorrale;

Or. en

Muudatusettepanek 172
Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, 
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Joachim Schuster, Costas Mavrides

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16b. kutsub üles looma 12. WTO 
ministrite konverentsil uue kaubandus- ja 
tervisekomitee, et koostada suunised selle 
kohta, kuidas saavad valitsused rahva 
tervise turvalisuse suurendamiseks 
rakendada rahvusvahelises 
kaubandusõiguses kehtivaid erandeid ja 
paindlikkusmeetmeid ning millised 
mehhanismid tuleb luua selleks, et 
parandada tervisealastele 
hädaolukordadele ülemaailmset 
reageerimist ning valmistada ette 
kaubandussamba lisamist pandeemiale 
reageerimist käsitleva tulevase 
rahvusvahelise lepingu üle peetavatesse 
läbirääkimistesse;

Or. en

Muudatusettepanek 173
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Jörgen Warborn

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. rõhutab sellega seoses, kuivõrd 
kahjulikku mõju avaldavad sellised 
ühepoolsed meetmed nagu 
ekspordipiirangud ja -keelud, läbipaistvuse 
puudumine ülemaailmsete varude 
küsimuses ning sellest tulenevad 
hinnaspekulatsioonid nappide 
esmatarbekaupade puhul, eelkõige madala 
ja keskmise sissetulekuga riikides; nõuab 
seetõttu WTO kaubanduse ja tervishoiu 
algatuse vastuvõtmist 2021. aasta lõpuks 
ning suuremat läbipaistvust oluliste 
meditsiinitoodete ja -teenuste pakkumises 
ja tootmises;

17. rõhutab sellega seoses, kuivõrd 
kahjulikku mõju avaldavad sellised 
ühepoolsed meetmed nagu 
ekspordipiirangud ja -keelud, läbipaistvuse 
puudumine ülemaailmsete varude 
küsimuses ning sellest tulenevad 
hinnaspekulatsioonid nappide 
esmatarbekaupade puhul, eelkõige madala 
ja keskmise sissetulekuga riikides; kutsub 
seetõttu ELi üles ergutama WTO 
kaubanduse ja tervishoiu algatuse 
vastuvõtmist 2021. aasta lõpuks ning 
soodustama tugevamat ülemaailmset 
koostööd, sealhulgas suuremat 
läbipaistvust, meditsiinitoodete tootmist, 
ülemaailmse tervishoiusüsteemi 
säilenõtkust ning kättesaadavaid ja 
taskukohaseid meditsiinitooteid ja 
-teenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 174
Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Margarida Marques, Raphaël Glucksmann, 
Paolo De Castro

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. rõhutab sellega seoses, kuivõrd 
kahjulikku mõju avaldavad sellised 
ühepoolsed meetmed nagu 
ekspordipiirangud ja -keelud, läbipaistvuse 
puudumine ülemaailmsete varude 
küsimuses ning sellest tulenevad 
hinnaspekulatsioonid nappide 
esmatarbekaupade puhul, eelkõige madala 
ja keskmise sissetulekuga riikides; nõuab 
seetõttu WTO kaubanduse ja tervishoiu 
algatuse vastuvõtmist 2021. aasta lõpuks 
ning suuremat läbipaistvust oluliste 
meditsiinitoodete ja -teenuste pakkumises 

17. rõhutab sellega seoses, kuivõrd 
kahjulikku mõju avaldavad sellised 
ühepoolsed meetmed nagu 
ekspordipiirangud ja -keelud, läbipaistvuse 
puudumine ülemaailmsete varude 
küsimuses ning sellest tulenevad 
hinnaspekulatsioonid nappide 
esmatarbekaupade puhul, eelkõige madala 
ja keskmise sissetulekuga riikides; nõuab 
seetõttu WTO kaubanduse ja tervishoiu 
algatuse vastuvõtmist 2021. aasta lõpuks 
ning niisuguse määruse koostamist, mis 
oleks oluliste meditsiinitoodete ja -teenuste 
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ja tootmises; pakkumise, tootmise ja kulude 
läbipaistvuse osas palju nõudlikum;

Or. en

Muudatusettepanek 175
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Liesje 
Schreinemacher, Barry Andrews

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17a. rõhutab, et ülemaailmsed 
toorainete tarneahelad ning vaktsiinide 
tootmine ja levitamine saavad kasu avatud 
kaubandussuhetest; toonitab, et 
protektsionism vaktsiinide tootmisel ja 
levitamisel võib takistada ülemaailmse 
pandeemia vastu võitlemist; tunnistab, et 
EL on suhtarvude seisukohast üks 
suurimaid vaktsiinide eksportijaid 
kolmandatesse riikidesse, kuid 
absoluutarvudes ei ole see eksport veel 
ülemaailmse pandeemia vastu 
võitlemiseks piisav;

Or. en

Muudatusettepanek 176
Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Margarida Marques, Raphaël Glucksmann, 
Paolo De Castro

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17a. nõuab Euroopa 
intellektuaalomandi õiguste direktiivi 
läbivaatamist eesmärgiga tagada, et 
patendid ei takista COVID-19 vaktsiinide 
kättesaadavust, ning nõuda tööstuselt 
vajalikku läbipaistvust ja iga toote puhul 
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kulude-tulude analüüsi tegemist, mis 
võimaldab õiglast ja mõistlikku patendi 
kehtivusaega ning rahvatervisega seotud 
põhjustel erandlikes olukordades vajaliku 
paindlikkuse rakendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 177
Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Margarida Marques, Raphaël Glucksmann, 
Paolo De Castro

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17b. kutsub Euroopa Komisjoni üles 
kasutama tõhusalt ära vaktsiinide 
tsentraalselt ja avaliku hanke raames 
ostmisega seotud volitusi, et nõuda 
tarnijatelt vajalikku läbipaistvust ja 
lepingute täitmist;

Or. en

Muudatusettepanek 178
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Daniel Caspary, Seán 
Kelly

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. tunneb muret vaktsiinide 
ekspordipiirangute hiljutise suurenemise 
pärast peamistes tootvates riikides, nagu 
USA, Ühendkuningriik, Hiina ja India, 
ning ELis, ning rõhutab, et see seab ohtu 
vaktsiinitootmise võimsuse kiire 
suurendamise kogu maailmas; nõuab 
tungivalt, et komisjon teeks tootjariikidega 
koostööd, et kõrvaldada kiiresti 

18. tunneb muret vaktsiinide 
ekspordipiirangute hiljutise suurenemise 
pärast peamistes tootvates riikides, nagu 
USA, Ühendkuningriik, Hiina ja India, 
ning ELis ning rõhutab, et see võib seada 
ohtu vaktsiinitootmise võimsuse kiire 
suurendamise kogu maailmas; nõuab 
tungivalt, et komisjon teeks tootjariikidega 
koostööd, et kõrvaldada kiiresti 
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eksporditõkked ning asendada 
ekspordilubade andmise mehhanism 
ekspordist ja impordist teatamise 
nõudega; nõuab sellistele andmetele 
õigeaegset ja täielikku juurdepääsu;

eksporditõkked; kinnitab taas, et ELi 
ekspordilubade andmise mehhanism on 
ajutine meede, mida tuleb kasutada 
üksnes viimase abinõuna ja mis peaks 
pikas perspektiivis kujunema 
läbipaistvusmehhanismiks; rõhutab aga, 
et seni aitab sihipärane ekspordilubade 
andmise mehhanism, mille raames 
rakendatakse proportsionaalsuse ja 
vastastikkuse kriteeriume, tagada 
Euroopa kodanike ohutuse ja heaolu; 
toonitab, et ELi ekspordilubade andmise 
mehhanismi pakutav suurem läbipaistvus 
on suurendanud Euroopa kodanike 
usaldust ELi vaktsiinide kasutuselevõtu ja 
COVID-19 pandeemia ohjamise vastu 
ning et seejuures on EL järginud koostööl 
põhinevat lähenemisviisi, olles vaktsiinide 
eksportimisel esirinnas;

Or. en

Muudatusettepanek 179
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński
fraktsiooni ECR nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. tunneb muret vaktsiinide 
ekspordipiirangute hiljutise suurenemise 
pärast peamistes tootvates riikides, nagu 
USA, Ühendkuningriik, Hiina ja India, 
ning ELis, ning rõhutab, et see seab ohtu 
vaktsiinitootmise võimsuse kiire 
suurendamise kogu maailmas; nõuab 
tungivalt, et komisjon teeks tootjariikidega 
koostööd, et kõrvaldada kiiresti 
eksporditõkked ning asendada 
ekspordilubade andmise mehhanism 
ekspordist ja impordist teatamise nõudega; 
nõuab sellistele andmetele õigeaegset ja 
täielikku juurdepääsu;

18. tunneb muret vaktsiinide 
ekspordipiirangute hiljutise suurenemise 
pärast peamistes tootvates riikides, nagu 
USA, Ühendkuningriik, Hiina ja India, 
ning ELis ning rõhutab, et see seab ohtu 
vaktsiinitootmise võimsuse kiire 
suurendamise kogu maailmas, tekitab 
tootmisahelates häireid ja võib tuua kaasa 
vastumeetmete võtmise; nõuab tungivalt, et 
komisjon teeks tootjariikidega koostööd, et 
kõrvaldada kiiresti eksporditõkked ning 
asendada ekspordilubade andmise 
mehhanism ekspordist ja impordist 
teatamise nõudega; nõuab sellistele 
andmetele õigeaegset ja täielikku 
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juurdepääsu;

Or. en

Muudatusettepanek 180
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. tunneb muret vaktsiinide 
ekspordipiirangute hiljutise suurenemise 
pärast peamistes tootvates riikides, nagu 
USA, Ühendkuningriik, Hiina ja India, 
ning ELis, ning rõhutab, et see seab ohtu 
vaktsiinitootmise võimsuse kiire 
suurendamise kogu maailmas; nõuab 
tungivalt, et komisjon teeks tootjariikidega 
koostööd, et kõrvaldada kiiresti 
eksporditõkked ning asendada 
ekspordilubade andmise mehhanism 
ekspordist ja impordist teatamise nõudega; 
nõuab sellistele andmetele õigeaegset ja 
täielikku juurdepääsu;

18. tunneb muret COVID-19-t 
põhjustava viiruse variantide hiljutise 
arvukamaks muutumise ja vaktsiinide 
ekspordipiirangute hiljutise suurenemise 
pärast peamistes tootvates riikides, nagu 
USA, Ühendkuningriik, Hiina ja India, 
ning ELis ning rõhutab, et see seab ohtu 
vaktsiinitootmise võimsuse kiire 
suurendamise kogu maailmas; nõuab 
tungivalt, et komisjon teeks tootjariikidega 
koostööd, et kõrvaldada kiiresti 
eksporditõkked ning asendada 
ekspordilubade andmise mehhanism 
ekspordist ja impordist teatamise nõudega; 
nõuab sellistele andmetele õigeaegset ja 
täielikku juurdepääsu;

Or. en

Muudatusettepanek 181
Emmanouil Fragkos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. tunneb muret vaktsiinide 
ekspordipiirangute hiljutise suurenemise 
pärast peamistes tootvates riikides, nagu 
USA, Ühendkuningriik, Hiina ja India, 
ning ELis, ning rõhutab, et see seab ohtu 

18. tunneb muret vaktsiinide 
ekspordipiirangute hiljutise suurenemise 
pärast peamistes tootvates riikides, nagu 
USA, Ühendkuningriik, Hiina ja India, 
ning ELis, vastupidiselt Venemaale, ning 
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vaktsiinitootmise võimsuse kiire 
suurendamise kogu maailmas; nõuab 
tungivalt, et komisjon teeks tootjariikidega 
koostööd, et kõrvaldada kiiresti 
eksporditõkked ning asendada 
ekspordilubade andmise mehhanism 
ekspordist ja impordist teatamise nõudega; 
nõuab sellistele andmetele õigeaegset ja 
täielikku juurdepääsu;

rõhutab, et see seab ohtu vaktsiinitootmise 
võimsuse kiire suurendamise kogu 
maailmas; nõuab tungivalt, et komisjon 
teeks tootjariikidega koostööd, et 
kõrvaldada kiiresti eksporditõkked ning 
asendada ekspordilubade andmise 
mehhanism ekspordist ja impordist 
teatamise nõudega; nõuab sellistele 
andmetele õigeaegset ja täielikku 
juurdepääsu;

Or. el

Muudatusettepanek 182
Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Margarida Marques, Paolo De Castro

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. tunneb muret vaktsiinide 
ekspordipiirangute hiljutise suurenemise 
pärast peamistes tootvates riikides, nagu 
USA, Ühendkuningriik, Hiina ja India, 
ning ELis, ning rõhutab, et see seab ohtu 
vaktsiinitootmise võimsuse kiire 
suurendamise kogu maailmas; nõuab 
tungivalt, et komisjon teeks tootjariikidega 
koostööd, et kõrvaldada kiiresti 
eksporditõkked ning asendada 
ekspordilubade andmise mehhanism 
ekspordist ja impordist teatamise nõudega; 
nõuab sellistele andmetele õigeaegset ja 
täielikku juurdepääsu;

18. tunneb muret vaktsiinide 
ekspordipiirangute hiljutise suurenemise 
pärast peamistes tootvates riikides, nagu 
USA, Ühendkuningriik, Hiina ja India, 
ning vähemal määral ELis ning rõhutab, et 
see seab ohtu vaktsiinitootmise võimsuse 
kiire suurendamise kogu maailmas; nõuab 
tungivalt, et komisjon teeks tootjariikidega 
koostööd, et kõrvaldada kiiresti 
eksporditõkked ning asendada 
ekspordilubade andmise mehhanism 
ekspordist ja impordist teatamise nõudega; 
nõuab sellistele andmetele õigeaegset ja 
täielikku juurdepääsu;

Or. en

Muudatusettepanek 183
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18



PE691.343v01-00 120/178 AM\1229172ET.docx

ET

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. tunneb muret vaktsiinide 
ekspordipiirangute hiljutise suurenemise 
pärast peamistes tootvates riikides, nagu 
USA, Ühendkuningriik, Hiina ja India, 
ning ELis, ning rõhutab, et see seab ohtu 
vaktsiinitootmise võimsuse kiire 
suurendamise kogu maailmas; nõuab 
tungivalt, et komisjon teeks tootjariikidega 
koostööd, et kõrvaldada kiiresti 
eksporditõkked ning asendada 
ekspordilubade andmise mehhanism 
ekspordist ja impordist teatamise nõudega; 
nõuab sellistele andmetele õigeaegset ja 
täielikku juurdepääsu;

18. tunneb seetõttu muret vaktsiinide 
ekspordipiirangute uue suurenemise pärast 
peamistes tootvates riikides, nagu USA, 
Ühendkuningriik, Hiina ja India, ning ELis 
ning rõhutab, et see seab ohtu 
vaktsiinitootmise võimsuse kiire 
suurendamise kogu maailmas; nõuab 
tungivalt, et komisjon teeks tootjariikidega 
koostööd, et kõrvaldada kiiresti 
eksporditõkked ning asendada 
ekspordilubade andmise mehhanism 
ekspordi ja impordi läbipaistvuse ning 
ekspordist ja impordist teatamise nõudega; 
nõuab sellistele andmetele õigeaegse ja 
täieliku juurdepääsu saamist;

Or. en

Muudatusettepanek 184
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18a. toonitab avaliku sektori vahendite 
otsustava tähtsusega rolli, kuna need 
võimaldavad ravimifirmadel vähendada 
kogu vaktsiinide väärtusahelas riske tänu 
teadus- ja arendustegevuse rahastamisele 
ja ulatuslikule toetamisele ning 
suuremahulistele eelostulepingutele; 
rõhutab ka niisuguste tervishoiutöötajate, 
patsientide, COVID-19 üle elanud 
inimeste ja üldsuse olulist panust, kes on 
osalenud kliinilistes uuringutes ning 
muus teadus- ja arendustegevuses, mis on 
olnud seotud mitmesuguste ravimite ja 
vaktsiinidega; on seetõttu arvamusel, et 
kõnealuste vaktsiinide aluseks olevaid 
uuendusi ei tohiks intellektuaalomandi 
ainuõigustega erastada ning nende 
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tehnosiiret ei tohiks takistada; peab 
sellega seoses ülimalt kahetsusväärseks 
asjaolu, et seni ei ole ükski kõnealuseid 
vaktsiine tootev ravimifirma oma 
tehnoloogiat, oskusteavet ja 
uurimistulemusi jaganud mitmepoolse 
algatusega C-TAP (COVID-19 
tehnoloogiale juurdepääsu ühisreserv) 
ning et see näitab vabatahtlike ja tööstuse 
kontrollitavate lähenemisviiside 
ebapiisavust;

Or. en

Muudatusettepanek 185
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Barry Andrews

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18a. tunneb suurt muret COVID-19-t 
põhjustava viiruse variantide arvu 
suurenemise pärast; rõhutab, et 
vaktsiinide tootmise ja levitamise 
puudulikkuse tõttu kolmandates riikides 
võib suureneda erinevate uut tüüpi 
variantide arv; rõhutab, et COVAXi 
mehhanismiga ei suudeta praegu 
vaktsiine kõige haavatavamatele piisaval 
määral levitada; rõhutab, et vaktsiinide 
õigeaegne üleilmne kättesaadavus võib 
soodustada nii maailmamajanduse 
taastumist ja vastupanuvõimet kui ka ELi 
majandust;

Or. en

Muudatusettepanek 186
Emmanouil Fragkos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. rõhutab, et COVID-19 ja selle 
variantide vastased vaktsiinid on 
ülemaailmne avalik hüve ning et tuleks 
teha mitmepoolseid jõupingutusi, mis 
keskenduvad tootmisvõimsuse ja 
tehnosiirde suurendamisele, sealhulgas 
madala ja keskmise sissetulekuga riikides; 
tunneb sellega seoses suurt heameelt 8. ja 
9. märtsil 2021 toimunud ülemaailmse 
COVID-19 vaktsiinitarneahela ja -
tootmise tippkohtumise üle ning nõuab 
struktuursete platvormide loomist, et 
suurendada kiiresti vaktsiinide tootmist 
rohkemates riikides;

19. rõhutab, et tuleks teha 
mitmepoolseid jõupingutusi, milles 
keskendutakse tootmisvõimsuse ja 
tehnosiirde suurendamisele ELi 
liikmesriikides;

Or. el

Muudatusettepanek 187
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. rõhutab, et COVID-19 ja selle 
variantide vastased vaktsiinid on 
ülemaailmne avalik hüve ning et tuleks 
teha mitmepoolseid jõupingutusi, mis 
keskenduvad tootmisvõimsuse ja 
tehnosiirde suurendamisele, sealhulgas 
madala ja keskmise sissetulekuga riikides; 
tunneb sellega seoses suurt heameelt 8. ja 
9. märtsil 2021 toimunud ülemaailmse 
COVID-19 vaktsiinitarneahela ja -tootmise 
tippkohtumise üle ning nõuab struktuursete 
platvormide loomist, et suurendada kiiresti 
vaktsiinide tootmist rohkemates riikides;

19. rõhutab, et tuleks teha 
mitmepoolseid jõupingutusi, milles 
keskendutakse tootmisvõimsuse 
suurendamisele ning vabatahtlike 
partnerluste ja tehnosiirde kokkulepete 
edendamisele, sealhulgas madala ja 
keskmise sissetulekuga riikides; tunneb 
sellega seoses suurt heameelt 8.–9. märtsil 
2021 toimunud ülemaailmse COVID-19 
vaktsiinitarneahela ja -tootmise 
tippkohtumise üle ning nõuab struktuursete 
platvormide loomist, et suurendada kiiresti 
vaktsiinide tootmist rohkemates riikides, 
näiteks avaliku ja erasektori partnerluse 
teabevõrgustiku kujul, et tuua kokku era- 
ja avaliku sektori osalised, et võimaldada 
ja suurendada partnerlusi, jälgida 
kitsaskohti ning määrata kindlaks 
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meetmed, mida tuleb võtta vaktsiinide 
tootmise ja kasutuselevõtu toetamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 188
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. rõhutab, et COVID-19 ja selle 
variantide vastased vaktsiinid on 
ülemaailmne avalik hüve ning et tuleks 
teha mitmepoolseid jõupingutusi, mis 
keskenduvad tootmisvõimsuse ja 
tehnosiirde suurendamisele, sealhulgas 
madala ja keskmise sissetulekuga riikides; 
tunneb sellega seoses suurt heameelt 8. ja 
9. märtsil 2021 toimunud ülemaailmse 
COVID-19 vaktsiinitarneahela ja -tootmise 
tippkohtumise üle ning nõuab 
struktuursete platvormide loomist, et 
suurendada kiiresti vaktsiinide tootmist 
rohkemates riikides;

19. rõhutab, et COVID-19 ja selle 
variantide vastased vaktsiinid on 
ülemaailmne avalik hüve ning et tuleks 
teha kiireloomulisi mitmepoolseid 
jõupingutusi, milles keskendutakse 
tootmisvõimsuse ja siduva tehnosiirde 
kiirele ja alalisele suurendamisele, 
sealhulgas madala ja keskmise 
sissetulekuga riikides; võtab sellega seoses 
teadmiseks 8. ja 9. märtsil 2021 toimunud 
ülemaailmse COVID-19 
vaktsiinitarneahela ja -tootmise 
tippkohtumise ning nõuab, et seataks sisse 
struktuursed platvormid vaktsiinide 
tootmise kiireks suurendamiseks 
rohkemates riikides; on arvamusel, et EL 
peaks sel eesmärgil kiireloomuliselt 
edendama WTO tasandil tervise ja 
kaubanduse algatuse osana 
kaheteistkümnendal ministrite 
konverentsil ja WHO järgmisel 
peaassambleel mitmepoolseid 
kokkuleppeid, sealhulgas pandeemiaid 
käsitlevat lepingut; rõhutab, et sellised 
kokkulepped peaksid hõlmama ühelt poolt 
vajadustele orienteeritud nõudluspoolset 
lähenemisviisi, mille raames pakutakse 
ühisrahastust ja tehakse ülemaailmselt 
koordineeritud eeloste, ning teiselt poolt 
integreeritud pakkumispoolset strateegiat 
kogu väärtusahela laiendamiseks, milles 
tuginetakse avatud teadusele, 
mitteeksklusiivsele ülemaailmsele 
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vabatahtlikule litsentsimisele ning 
tehnosiirde siduvatele mehhanismidele;

Or. en

Muudatusettepanek 189
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Joachim Schuster, Inma Rodríguez-Piñero, 
Udo Bullmann, Miroslav Číž

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. rõhutab, et COVID-19 ja selle 
variantide vastased vaktsiinid on 
ülemaailmne avalik hüve ning et tuleks 
teha mitmepoolseid jõupingutusi, mis 
keskenduvad tootmisvõimsuse ja 
tehnosiirde suurendamisele, sealhulgas 
madala ja keskmise sissetulekuga riikides; 
tunneb sellega seoses suurt heameelt 8. ja 
9. märtsil 2021 toimunud ülemaailmse 
COVID-19 vaktsiinitarneahela ja -tootmise 
tippkohtumise üle ning nõuab struktuursete 
platvormide loomist, et suurendada kiiresti 
vaktsiinide tootmist rohkemates riikides;

19. rõhutab, et COVID-19 ja selle 
variantide vastased vaktsiinid on 
ülemaailmne avalik hüve ning et tuleks 
teha mitmepoolseid jõupingutusi, milles 
keskendutakse vaktsiinide võrdsele 
jaotamisele kogu maailmas, 
tootmisvõimsuse ja tehnosiirde 
suurendamisele, sealhulgas madala ja 
keskmise sissetulekuga riikides; tunneb 
sellega seoses suurt heameelt 8. ja 9. 
märtsil 2021 toimunud ülemaailmse 
COVID-19 vaktsiinitarneahela ja -tootmise 
tippkohtumise üle ning nõuab struktuursete 
platvormide loomist, et suurendada kiiresti 
vaktsiinide tootmist rohkemates riikides; 
nõuab suuremaid rahvusvahelisi 
jõupingutusi, et kiirendada vaktsiinide 
tarnimist COVAXi mehhanismi;

Or. en

Muudatusettepanek 190
Daniel Caspary

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. rõhutab, et COVID-19 ja selle 
variantide vastased vaktsiinid on 

19. rõhutab, et tuleks teha 
mitmepoolseid jõupingutusi, milles 
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ülemaailmne avalik hüve ning et tuleks 
teha mitmepoolseid jõupingutusi, mis 
keskenduvad tootmisvõimsuse ja 
tehnosiirde suurendamisele, sealhulgas 
madala ja keskmise sissetulekuga riikides; 
tunneb sellega seoses suurt heameelt 8. ja 
9. märtsil 2021 toimunud ülemaailmse 
COVID-19 vaktsiinitarneahela ja -tootmise 
tippkohtumise üle ning nõuab struktuursete 
platvormide loomist, et suurendada kiiresti 
vaktsiinide tootmist rohkemates riikides;

keskendutakse COVID-19 vaktsiinide 
tootmise võimsuse suurendamisele, 
sealhulgas madala ja keskmise 
sissetulekuga riikides; tunneb sellega 
seoses suurt heameelt 8. ja 9. märtsil 2021 
toimunud ülemaailmse COVID-19 
vaktsiinitarneahela ja -tootmise 
tippkohtumise üle ning nõuab struktuursete 
platvormide loomist, et suurendada kiiresti 
vaktsiinide tootmist rohkemates riikides;

Or. en

Muudatusettepanek 191
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. rõhutab, et COVID-19 ja selle 
variantide vastased vaktsiinid on 
ülemaailmne avalik hüve ning et tuleks 
teha mitmepoolseid jõupingutusi, mis 
keskenduvad tootmisvõimsuse ja 
tehnosiirde suurendamisele, sealhulgas 
madala ja keskmise sissetulekuga riikides; 
tunneb sellega seoses suurt heameelt 8. ja 
9. märtsil 2021 toimunud ülemaailmse 
COVID-19 vaktsiinitarneahela ja -tootmise 
tippkohtumise üle ning nõuab struktuursete 
platvormide loomist, et suurendada kiiresti 
vaktsiinide tootmist rohkemates riikides;

19. rõhutab, et COVID-19 ja selle 
variantide vastased vaktsiinid on 
ülemaailmne avalik hüve, mis peab olema 
kõigile kättesaadav, ning et tuleks teha 
mitmepoolseid jõupingutusi, milles 
keskendutakse tootmisvõimsuse ja 
tehnosiirde suurendamisele, sealhulgas 
madala ja keskmise sissetulekuga riikides; 
tunneb sellega seoses suurt heameelt 8. ja 
9. märtsil 2021 toimunud ülemaailmse 
COVID-19 vaktsiinitarneahela ja -tootmise 
tippkohtumise üle ning nõuab struktuursete 
platvormide loomist, et suurendada kiiresti 
vaktsiinide tootmist rohkemates riikides;

Or. fr

Muudatusettepanek 192
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. rõhutab, et COVID-19 ja selle 
variantide vastased vaktsiinid on 
ülemaailmne avalik hüve ning et tuleks 
teha mitmepoolseid jõupingutusi, mis 
keskenduvad tootmisvõimsuse ja 
tehnosiirde suurendamisele, sealhulgas 
madala ja keskmise sissetulekuga riikides; 
tunneb sellega seoses suurt heameelt 8. ja 
9. märtsil 2021 toimunud ülemaailmse 
COVID-19 vaktsiinitarneahela ja -tootmise 
tippkohtumise üle ning nõuab struktuursete 
platvormide loomist, et suurendada kiiresti 
vaktsiinide tootmist rohkemates riikides;

19. rõhutab, et COVID-19 ja selle 
variantide vastased vaktsiinid peaksid 
olema ülemaailmne avalik hüve ning et 
tuleks teha mitmepoolseid jõupingutusi, 
milles keskendutakse tootmisvõimsuse ja 
tehnosiirde suurendamisele, sealhulgas 
madala ja keskmise sissetulekuga riikides; 
tunneb sellega seoses suurt heameelt 8. ja 
9. märtsil 2021 toimunud ülemaailmse 
COVID-19 vaktsiinitarneahela ja -tootmise 
tippkohtumise üle ning nõuab struktuursete 
platvormide loomist, et suurendada kiiresti 
vaktsiinide tootmist rohkemates riikides;

Or. en

Muudatusettepanek 193
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. rõhutab, et COVID-19 ja selle 
variantide vastased vaktsiinid on 
ülemaailmne avalik hüve ning et tuleks 
teha mitmepoolseid jõupingutusi, mis 
keskenduvad tootmisvõimsuse ja 
tehnosiirde suurendamisele, sealhulgas 
madala ja keskmise sissetulekuga riikides; 
tunneb sellega seoses suurt heameelt 8. ja 
9. märtsil 2021 toimunud ülemaailmse 
COVID-19 vaktsiinitarneahela ja -tootmise 
tippkohtumise üle ning nõuab struktuursete 
platvormide loomist, et suurendada kiiresti 
vaktsiinide tootmist rohkemates riikides;

19. rõhutab, et COVID-19 ja selle 
variantide vastased vaktsiinid on 
ülemaailmne avalik hüve ning et tuleks 
teha mitmepoolseid jõupingutusi, milles 
keskendutakse tootmisvõimsuse ja 
litsentsilepingute sõlmimise 
suurendamisele, sealhulgas madala ja 
keskmise sissetulekuga riikides; tunneb 
sellega seoses suurt heameelt 8. ja 9. 
märtsil 2021 toimunud ülemaailmse 
COVID-19 vaktsiinitarneahela ja -tootmise 
tippkohtumise üle ning nõuab struktuursete 
platvormide loomist, et suurendada kiiresti 
vaktsiinide tootmist rohkemates riikides;

Or. en
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Muudatusettepanek 194
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19a. on arvamusel, et EL on võimeline 
ja peaks aitama niisugustele püüdlustele 
ühepoolselt kaasa, tagades, et tulevased 
eelostulepingud, eelkõige järgmise 
põlvkonna vaktsiinide puhul, 
avalikustataks täielikult ning et need 
sisaldaksid siduvaid sätteid 
mitteeksklusiivse ülemaailmse 
litsentsimise, patendipuulide, oskusteabe, 
ärisaladuste, ärisaladusena käsitletava 
teabe ja tehnosiirde kohta; juhib lisaks 
tähelepanu asjaolule, et kuna on 
tõenäoline, et COVIDi viiruste ja muude 
zoonooside uued variandid võivad 
lähiaastatel muutuda tavapäraseks 
nähtuseks, on ülioluline vaadata kiiremas 
korras struktuurselt läbi kogu ärimudel 
ning avaliku ja erasektori partnerluste 
raamistikud, mille alusel toimub 
ülemaailmsete avalike hüvede, näiteks 
vaktsiinide ja muude oluliste 
tervisetehnoloogiate arendamine ja 
tootmine;

Or. en

Muudatusettepanek 195
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19a. tunneb heameelt India ja Lõuna-
Aafrika algatuse üle, mida on toetanud 
peaaegu 100 riiki ning millega taotletakse 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
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(WTO) intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide lepingu 
kohaldamisest ajutiselt loobumist 
COVID-19 vaktsiinide tootmise eesmärgil;

Or. fr

Muudatusettepanek 196
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19a. tunneb heameelt Euroopa 
kodanikualgatuse „Õigus ravile“ üle;

Or. en

Muudatusettepanek 197
Daniel Caspary

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. rõhutab, et rahvusvaheline 
kaubanduspoliitika peab etendama selles 
püüdluses ennetavalt aktiivset rolli, 
hõlbustades toorainetega kauplemist, 
leevendades kvalifitseeritud ja kogenud 
töötajate puudust, lahendades tarneahelaga 
seotud probleeme ja vaadates tulevasteks 
pandeemiateks valmistudes läbi 
intellektuaalomandi õiguste ülemaailmse 
raamistiku; nõuab sellega seoses 
konstruktiivset dialoogi WTO 
intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide lepingu ajutise 
kohaldamisest loobumise üle, tagamaks, 
et riike ei ähvardaks pandeemia ajal 
survemeetmed COVID-19ga seotud 

20. rõhutab, et rahvusvaheline 
kaubanduspoliitika peab etendama selles 
püüdluses ennetavalt aktiivset rolli, 
hõlbustades toorainetega kauplemist, 
leevendades kvalifitseeritud ja kogenud 
töötajate puudust ning lahendades 
tarneahelaga seotud probleeme;
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patendiõiguse rikkumise tõttu;

Or. en

Muudatusettepanek 198
Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, 
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Joachim Schuster, Costas Mavrides

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. rõhutab, et rahvusvaheline 
kaubanduspoliitika peab etendama selles 
püüdluses ennetavalt aktiivset rolli, 
hõlbustades toorainetega kauplemist, 
leevendades kvalifitseeritud ja kogenud 
töötajate puudust, lahendades tarneahelaga 
seotud probleeme ja vaadates tulevasteks 
pandeemiateks valmistudes läbi 
intellektuaalomandi õiguste ülemaailmse 
raamistiku; nõuab sellega seoses 
konstruktiivset dialoogi WTO 
intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide lepingu ajutise 
kohaldamisest loobumise üle, tagamaks, et 
riike ei ähvardaks pandeemia ajal 
survemeetmed COVID-19ga seotud 
patendiõiguse rikkumise tõttu;

20. rõhutab, et rahvusvaheline 
kaubanduspoliitika peab etendama selles 
püüdluses ennetavalt aktiivset rolli, 
hõlbustades toorainetega kauplemist, 
leevendades kvalifitseeritud ja kogenud 
töötajate puudust, lahendades tarneahelaga 
seotud probleeme ja vaadates tulevasteks 
pandeemiateks valmistudes läbi 
intellektuaalomandi õiguste ülemaailmse 
raamistiku; nõuab sellega seoses 
konstruktiivset dialoogi WTO 
intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide lepingu kohaldamisest 
ajutiselt loobumise üle, tagamaks, et riike 
ei ähvardaks pandeemia ajal survemeetmed 
COVID-19-ga seotud patendiõiguse 
rikkumise tõttu; kutsub komisjoni üles 
hindama saadud kogemuste põhjal uuesti 
ELi kaubanduslepingutes sisalduvaid 
TRIPS+-alaseid kohustusi ning 
tõhustama tööd, mida tehakse selleks, et 
suurendada kahepoolsete läbirääkimiste 
ja dialoogide raames intellektuaalomandi 
õiguste paindlikkusmeetmete 
tulemuslikkust, kusjuures niisuguste 
meetmete hulka kuulub muu hulgas ka 
kohustuslik litsentsimine;

Or. en

Muudatusettepanek 199
Geert Bourgeois
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. rõhutab, et rahvusvaheline 
kaubanduspoliitika peab etendama selles 
püüdluses ennetavalt aktiivset rolli, 
hõlbustades toorainetega kauplemist, 
leevendades kvalifitseeritud ja kogenud 
töötajate puudust, lahendades tarneahelaga 
seotud probleeme ja vaadates tulevasteks 
pandeemiateks valmistudes läbi 
intellektuaalomandi õiguste ülemaailmse 
raamistiku; nõuab sellega seoses 
konstruktiivset dialoogi WTO 
intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide lepingu ajutise 
kohaldamisest loobumise üle, tagamaks, 
et riike ei ähvardaks pandeemia ajal 
survemeetmed COVID-19ga seotud 
patendiõiguse rikkumise tõttu;

20. rõhutab, et rahvusvaheline 
kaubanduspoliitika peab etendama selles 
püüdluses ennetavalt aktiivset rolli, 
hõlbustades toorainetega kauplemist, 
leevendades kvalifitseeritud ja kogenud 
töötajate puudust, lahendades tarneahelaga 
seotud probleeme ja vaadates tulevasteks 
pandeemiateks valmistudes läbi 
intellektuaalomandi õiguste ülemaailmse 
raamistiku;

Or. en

Muudatusettepanek 200
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. rõhutab, et rahvusvaheline 
kaubanduspoliitika peab etendama selles 
püüdluses ennetavalt aktiivset rolli, 
hõlbustades toorainetega kauplemist, 
leevendades kvalifitseeritud ja kogenud 
töötajate puudust, lahendades tarneahelaga 
seotud probleeme ja vaadates tulevasteks 
pandeemiateks valmistudes läbi 
intellektuaalomandi õiguste ülemaailmse 
raamistiku; nõuab sellega seoses 
konstruktiivset dialoogi WTO 
intellektuaalomandi õiguste 

20. rõhutab, et rahvusvaheline 
kaubanduspoliitika peab etendama selles 
püüdluses ennetavalt aktiivset rolli, 
hõlbustades toorainetega kauplemist, 
pakkudes kvalifitseeritud ja kogenud 
töötajate puuduse korral abi, lahendades 
tarneahelaga seotud probleeme ja vaadates 
tulevasteks pandeemiateks valmistudes läbi 
intellektuaalomandi õiguste ülemaailmse 
raamistiku; kutsub sellega seoses ELi üles 
toetama intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide lepingu kohaldamisest 
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kaubandusaspektide lepingu ajutise 
kohaldamisest loobumise üle, tagamaks, et 
riike ei ähvardaks pandeemia ajal 
survemeetmed COVID-19ga seotud 
patendiõiguse rikkumise tõttu;

loobumise ettepanekut ja nõuab kindlalt 
selle ettepaneku üle konstruktiivse 
dialoogi pidamist ning kutsub seega ELi 
üles nõudma TRIPSi nõukogu tasandil 
tekstipõhiste läbirääkimiste alustamist 
enne 12. ministrite konverentsi toimumist, 
et käsitleda viivitamata ülemaailmseid 
tootmispiiranguid ja tarnepuudujääke 
ning tagada, et riike ei ähvardaks 
pandeemia ajal survemeetmed 
COVID-19-ga seotud patendiõiguse 
rikkumise tõttu;

Or. en

Muudatusettepanek 201
Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Barry Andrews

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. rõhutab, et rahvusvaheline 
kaubanduspoliitika peab etendama selles 
püüdluses ennetavalt aktiivset rolli, 
hõlbustades toorainetega kauplemist, 
leevendades kvalifitseeritud ja kogenud 
töötajate puudust, lahendades tarneahelaga 
seotud probleeme ja vaadates tulevasteks 
pandeemiateks valmistudes läbi 
intellektuaalomandi õiguste ülemaailmse 
raamistiku; nõuab sellega seoses 
konstruktiivset dialoogi WTO 
intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide lepingu ajutise 
kohaldamisest loobumise üle, tagamaks, et 
riike ei ähvardaks pandeemia ajal 
survemeetmed COVID-19ga seotud 
patendiõiguse rikkumise tõttu;

20. rõhutab, et rahvusvaheline 
kaubanduspoliitika peab etendama selles 
püüdluses ennetavalt aktiivset rolli, 
hõlbustades toorainetega kauplemist, 
leevendades kvalifitseeritud ja kogenud 
töötajate puudust, lahendades tarneahelaga 
seotud probleeme ja vaadates tulevasteks 
pandeemiateks valmistudes läbi 
intellektuaalomandi õiguste ülemaailmse 
raamistiku; nõuab sellega seoses ennetavat 
ja konstruktiivset dialoogi WTO 
intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide lepingu kohaldamisest 
ajutiselt loobumise üle, tagamaks, et riike 
ei ähvardaks pandeemia ajal survemeetmed 
COVID-19-ga seotud patendiõiguse 
rikkumise tõttu; rõhutab jõupingutusi, 
mida WTO peadirektor on teinud selleks, 
et liikmed teeksid kaubandus- ja 
tervisealgatusi käsitleval arutelul 
edusamme;

Or. en
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Muudatusettepanek 202
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. rõhutab, et rahvusvaheline 
kaubanduspoliitika peab etendama selles 
püüdluses ennetavalt aktiivset rolli, 
hõlbustades toorainetega kauplemist, 
leevendades kvalifitseeritud ja kogenud 
töötajate puudust, lahendades tarneahelaga 
seotud probleeme ja vaadates tulevasteks 
pandeemiateks valmistudes läbi 
intellektuaalomandi õiguste ülemaailmse 
raamistiku; nõuab sellega seoses 
konstruktiivset dialoogi WTO 
intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide lepingu ajutise 
kohaldamisest loobumise üle, tagamaks, 
et riike ei ähvardaks pandeemia ajal 
survemeetmed COVID-19ga seotud 
patendiõiguse rikkumise tõttu;

20. rõhutab, et rahvusvaheline 
kaubanduspoliitika peab etendama selles 
püüdluses ennetavalt aktiivset rolli, 
hõlbustades toorainetega kauplemist, 
leevendades kvalifitseeritud ja kogenud 
töötajate puudust ning lahendades 
tarneahelaga seotud probleeme; tunnustab 
kehtiva intellektuaalomandi raamistiku 
olulist rolli, mis on võimaldanud 
enneolematul kiirusel töötada välja 
COVID-19-vastaseid vaktsiine ja 
ravimeetodeid ning hõlbustanud 
ulatusliku koostöö tegemist valitsuste, 
uurimisinstituutide ja ravimifirmade 
vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 203
Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Paolo De Castro

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. rõhutab, et rahvusvaheline 
kaubanduspoliitika peab etendama selles 
püüdluses ennetavalt aktiivset rolli, 
hõlbustades toorainetega kauplemist, 
leevendades kvalifitseeritud ja kogenud 
töötajate puudust, lahendades tarneahelaga 
seotud probleeme ja vaadates tulevasteks 
pandeemiateks valmistudes läbi 
intellektuaalomandi õiguste ülemaailmse 

20. rõhutab, et rahvusvaheline 
kaubanduspoliitika peab etendama selles 
püüdluses ennetavalt aktiivset rolli, 
hõlbustades toorainete ning oluliste 
tervise- ja meditsiinitoodetega kauplemist, 
leevendades kvalifitseeritud ja kogenud 
töötajate puudust, lahendades tarneahelaga 
seotud probleeme ja vaadates tulevasteks 
pandeemiateks valmistudes läbi 
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raamistiku; nõuab sellega seoses 
konstruktiivset dialoogi WTO 
intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide lepingu ajutise 
kohaldamisest loobumise üle, tagamaks, et 
riike ei ähvardaks pandeemia ajal 
survemeetmed COVID-19ga seotud 
patendiõiguse rikkumise tõttu;

intellektuaalomandi õiguste ülemaailmse 
raamistiku; nõuab sellega seoses 
konstruktiivset dialoogi WTO 
intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide lepingu kohaldamisest 
ajutiselt loobumise üle, et aidata 
suurendada vaktsiinikaitsealast 
tööstusvõimekust;

Or. en

Muudatusettepanek 204
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean, Jörgen Warborn

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. rõhutab, et rahvusvaheline 
kaubanduspoliitika peab etendama selles 
püüdluses ennetavalt aktiivset rolli, 
hõlbustades toorainetega kauplemist, 
leevendades kvalifitseeritud ja kogenud 
töötajate puudust, lahendades tarneahelaga 
seotud probleeme ja vaadates tulevasteks 
pandeemiateks valmistudes läbi 
intellektuaalomandi õiguste ülemaailmse 
raamistiku; nõuab sellega seoses 
konstruktiivset dialoogi WTO 
intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide lepingu ajutise 
kohaldamisest loobumise üle, tagamaks, et 
riike ei ähvardaks pandeemia ajal 
survemeetmed COVID-19ga seotud 
patendiõiguse rikkumise tõttu;

20. rõhutab, et rahvusvaheline 
kaubanduspoliitika peab etendama selles 
püüdluses ennetavalt aktiivset rolli, 
hõlbustades toorainetega kauplemist, 
leevendades kvalifitseeritud ja kogenud 
töötajate puudust ning lahendades 
tarneahelaga seotud probleeme; jääb 
sellega seoses kindlaks seisukohale, et 
esitatud ei ole konkreetseid tõendeid, mis 
näitaksid, et intellektuaalomandi õigused 
takistavad COVID-19 vastu võitlemist; on 
seisukohal, et WTO intellektuaalomandi 
õiguste kaubandusaspektide lepingu 
kohaldamisest ajutiselt loobumisega ei 
kaasne vaktsiinide tootmise ning 
tehnosiirde ja oskusteabe siirde 
suurenemine ning et praegu kaitset ja 
stiimuleid pakkuva mitmepoolse 
intellektuaalomandit käsitleva 
õigusraamistiku destabiliseerimine 
kahjustab ELi valmisolekut 
mutatsioonideks ja tulevasteks 
pandeemiateks; märgib, et vähim 
arenenud riigid on juba praegu 
vabastatud suuremast osast olulistest 
intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide lepingust 
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tulenevatest kohustustest;

Or. en

Muudatusettepanek 205
Carles Puigdemont i Casamajó

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20a. on seisukohal, et menetluses olev 
ettepanek võtta vastu määrus, milles 
käsitletakse Euroopa Ravimiameti 
suuremat rolli kriisiks valmisolekus ja 
kriisiohjamises ravimite ja 
meditsiiniseadmete valdkonnas 
[2020/0321(COD)], on oluline samm 
Euroopa tervisealaste tarneahelate piisava 
vastupanuvõime saavutamise suunas, 
eelkõige selleks, et tagada tervisekriisi 
korral oluliste kaupade 
(st meditsiinitarbed, toiduained, IKT-
tooted ja teenused) peamiste tarneahelate 
avatus ja toimimine;

Or. en

Muudatusettepanek 206
Geert Bourgeois

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20a. rõhutab, et teadlased ja tööstus on 
teinud suuri pingutusi COVID-19 uute 
diagnoosimisviiside, ravi ja vaktsiinide 
väljatöötamiseks; on sellega seoses 
seisukohal, et intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide leping (TRIPS-
leping) võimaldab intellektuaalomandiga 
seoses vajalikku paindlikkust ega kujuta 
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endast tõelist tõket juurdepääsul COVID-
19ga seotud tehnoloogiatele;

Or. en

Muudatusettepanek 207
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20a. märgib murega, et pärast COVID-
19 puhangut on geopoliitiline konkurents 
ja pinged kasvanud; rõhutab, et Euroopa 
Liit peab end selles uues geopoliitilises 
keskkonnas veel kehtestama, ning usub, et 
ülemaailmne pandeemia on kinnitanud 
vajadust tugevama ja tõhusama 
rahvusvahelise kaubandus- ja 
arengupoliitika järele;

Or. en

Muudatusettepanek 208
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. kutsub komisjoni üles kehtestama 
konkreetseid ja spetsiifilisi meetmeid ning 
tegevuskava avatud strateegilise 
autonoomia kontseptsiooni rakendamiseks; 
rõhutab, et sellise avatuse aluseks peaksid 
olema ELi turujõud, väärtused ning 
koostöö, õigluse ja reeglitel põhinevate 
kaubandussuhete tähtsustamine; soovitab 
tungivalt, et EL püüaks luua partnerlusi 
sarnaselt meelestatud partneritega; rõhutab 

21. kutsub komisjoni üles tegema 
kindlaks konkreetseid ja spetsiifilisi 
meetmeid ning tegevuskava avatud 
strateegilise autonoomia kontseptsiooni 
rakendamiseks; tuletab meelde, et rohkem 
kui pool ELi energiavajadusest kaetakse 
peamiselt Venemaalt pärit netoimpordiga 
ning see kõrge energiasõltuvuse määr on 
avatud strateegilise autonoomia jaoks 
väljakutse, mis sunnib meid 
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siiski, et kui koostöö ei ole võimalik, peaks 
EL seisma oma huvide eest autonoomsete 
meetmete kaudu, et kaitsta oma väärtusi ja 
võidelda ebaausate kaubandustavade vastu;

energiasüsteemi ümberkujundamist 
kiirendama; rõhutab, et meie avatuse 
aluseks peaksid olema meie turujõud, meie 
väärtused ning meiepoolne koostöö, 
õigluse ja reeglitel põhinevate 
kaubandussuhete tähtsustamine; soovitab 
tungivalt, et EL püüaks luua partnerlusi 
sarnaselt meelestatud partneritega; rõhutab 
siiski, et kui koostöö ei ole võimalik, peaks 
EL seisma oma huvide eest autonoomsete 
meetmete kaudu, et kaitsta meie väärtusi ja 
võidelda ebaausate kaubandustavade vastu; 
on seisukohal, et mõnepoolsed 
kaubanduslepingud piiratud arvu 
partneritega ning keskendumine 
strateegilistele küsimustele, nagu 
pooljuhtide ja muude strateegiliste 
komponentide tarnimine või 
ringmajandus, pakuvad paremat ja 
konkreetset võimalust avatud strateegilise 
autonoomia kontseptsiooni 
rakendamiseks ning koguksid 
kodanikuühiskonna toetust;

Or. en

Muudatusettepanek 209
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner, Jörgen Warborn

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. kutsub komisjoni üles kehtestama 
konkreetseid ja spetsiifilisi meetmeid ning 
tegevuskava avatud strateegilise 
autonoomia kontseptsiooni rakendamiseks; 
rõhutab, et sellise avatuse aluseks peaksid 
olema ELi turujõud, väärtused ning 
koostöö, õigluse ja reeglitel põhinevate 
kaubandussuhete tähtsustamine; soovitab 
tungivalt, et EL püüaks luua partnerlusi 
sarnaselt meelestatud partneritega; rõhutab 
siiski, et kui koostöö ei ole võimalik, peaks 
EL seisma oma huvide eest autonoomsete 

21. kutsub komisjoni üles kehtestama 
konkreetseid ja spetsiifilisi meetmeid ning 
tegevuskava avatud strateegilise 
autonoomia kontseptsiooni rakendamiseks; 
tuletab meelde tugeva, mitmekesise ja 
vastupidava ELi kaubanduspoliitika 
geopoliitilist tähtsust; rõhutab, et sellise 
avatuse aluseks peaksid olema ELi 
turujõud, väärtused ning koostöö, õigluse 
ja reeglitel põhinevate kaubandussuhete 
tähtsustamine; soovitab tungivalt, et EL 
püüaks luua uusi partnerlusi ja 
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meetmete kaudu, et kaitsta oma väärtusi ja 
võidelda ebaausate kaubandustavade vastu;

konsolideeriks olemasolevaid partnerlusi 
sarnaselt meelestatud partneritega; nõuab 
tungivalt, et komisjon edendaks sel 
eesmärgil käimasolevaid kahepoolseid 
läbirääkimisi rahvusvaheliste partneritega 
ja viiks need lõpule; rõhutab siiski, et kui 
koostöö ei ole võimalik, peaks EL seisma 
oma huvide eest autonoomsete meetmete 
kaudu, et kaitsta oma väärtusi ja võidelda 
ebaausate kaubandustavade vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 210
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Gabriel Mato, 
Andrey Kovatchev

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. kutsub komisjoni üles kehtestama 
konkreetseid ja spetsiifilisi meetmeid ning 
tegevuskava avatud strateegilise 
autonoomia kontseptsiooni rakendamiseks; 
rõhutab, et sellise avatuse aluseks peaksid 
olema ELi turujõud, väärtused ning 
koostöö, õigluse ja reeglitel põhinevate 
kaubandussuhete tähtsustamine; soovitab 
tungivalt, et EL püüaks luua partnerlusi 
sarnaselt meelestatud partneritega; rõhutab 
siiski, et kui koostöö ei ole võimalik, peaks 
EL seisma oma huvide eest autonoomsete 
meetmete kaudu, et kaitsta oma väärtusi ja 
võidelda ebaausate kaubandustavade vastu;

21. kutsub komisjoni üles kehtestama 
konkreetseid ja spetsiifilisi meetmeid ning 
tegevuskava avatud strateegilise 
autonoomia kontseptsiooni rakendamiseks 
ning tagama, et kõik leebemad ja 
karmimad võimalused on esitatud, isegi 
kalibreeritud ohud; rõhutab, et sellise 
avatuse aluseks peaksid olema ELi 
turujõud, väärtused ning koostöö, õigluse, 
vastastikkuse ja reeglitel põhinevate 
kaubandussuhete tähtsustamine; soovitab 
tungivalt, et EL püüaks luua partnerlusi 
sarnaselt meelestatud partneritega; rõhutab 
siiski, et kui koostöö ei ole võimalik, peaks 
EL seisma oma huvide eest autonoomsete 
meetmete kaudu, et kaitsta oma väärtusi ja 
võidelda ebaausate kaubandustavade vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 211
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
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fraktsiooni ECR nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. kutsub komisjoni üles kehtestama 
konkreetseid ja spetsiifilisi meetmeid ning 
tegevuskava avatud strateegilise 
autonoomia kontseptsiooni rakendamiseks; 
rõhutab, et sellise avatuse aluseks peaksid 
olema ELi turujõud, väärtused ning 
koostöö, õigluse ja reeglitel põhinevate 
kaubandussuhete tähtsustamine; soovitab 
tungivalt, et EL püüaks luua partnerlusi 
sarnaselt meelestatud partneritega; rõhutab 
siiski, et kui koostöö ei ole võimalik, peaks 
EL seisma oma huvide eest autonoomsete 
meetmete kaudu, et kaitsta oma väärtusi ja 
võidelda ebaausate kaubandustavade vastu;

21. kutsub komisjoni üles kaardistama 
haavatavaid tarneahelaid ja tegema 
kindlaks võimalikke meetmeid ning 
tegevuskava avatud strateegilise 
autonoomia kontseptsiooni rakendamiseks; 
rõhutab, et sellise avatuse aluseks peaksid 
olema ELi turujõud, väärtused ning 
koostöö, õigluse ja reeglitel põhinevate 
kaubandussuhete tähtsustamine; soovitab 
tungivalt, et EL püüaks luua partnerlusi 
sarnaselt meelestatud partneritega; rõhutab 
siiski, et kui koostöö ei ole võimalik, peaks 
EL seisma oma huvide eest autonoomsete 
meetmete kaudu, et kaitsta oma väärtusi ja 
võidelda ebaausate kaubandustavade vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 212
Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. kutsub komisjoni üles kehtestama 
konkreetseid ja spetsiifilisi meetmeid ning 
tegevuskava avatud strateegilise 
autonoomia kontseptsiooni rakendamiseks; 
rõhutab, et sellise avatuse aluseks peaksid 
olema ELi turujõud, väärtused ning 
koostöö, õigluse ja reeglitel põhinevate 
kaubandussuhete tähtsustamine; soovitab 
tungivalt, et EL püüaks luua partnerlusi 
sarnaselt meelestatud partneritega; rõhutab 
siiski, et kui koostöö ei ole võimalik, peaks 
EL seisma oma huvide eest autonoomsete 
meetmete kaudu, et kaitsta oma väärtusi ja 

21. kutsub komisjoni üles kehtestama 
konkreetseid ja spetsiifilisi meetmeid ning 
tegevuskava avatud strateegilise 
autonoomia kontseptsiooni rakendamiseks; 
rõhutab, et sellise avatuse aluseks peaksid 
olema ELi turujõud, väärtused ning 
koostöö, õigluse ja reeglitel põhinevate 
kaubandussuhete tähtsustamine; soovitab 
tungivalt, et EL püüaks luua partnerlusi 
sarnaselt meelestatud partneritega; rõhutab 
siiski, et kui koostöö ei ole võimalik, peaks 
EL seisma oma huvide eest autonoomsete 
meetmete kaudu, et kaitsta oma väärtusi ja 
võidelda ebaausate kaubandustavade vastu 
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võidelda ebaausate kaubandustavade vastu; kooskõlas rahvusvahelise õigusega;

Or. en

Muudatusettepanek 213
Emmanouil Fragkos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. kutsub komisjoni üles kehtestama 
konkreetseid ja spetsiifilisi meetmeid ning 
tegevuskava avatud strateegilise 
autonoomia kontseptsiooni rakendamiseks; 
rõhutab, et sellise avatuse aluseks peaksid 
olema ELi turujõud, väärtused ning 
koostöö, õigluse ja reeglitel põhinevate 
kaubandussuhete tähtsustamine; soovitab 
tungivalt, et EL püüaks luua partnerlusi 
sarnaselt meelestatud partneritega; rõhutab 
siiski, et kui koostöö ei ole võimalik, peaks 
EL seisma oma huvide eest autonoomsete 
meetmete kaudu, et kaitsta oma väärtusi ja 
võidelda ebaausate kaubandustavade vastu;

21. kutsub komisjoni üles kehtestama 
konkreetseid ja spetsiifilisi meetmeid ning 
tegevuskava avatud strateegilise 
autonoomia kontseptsiooni rakendamiseks; 
rõhutab, et sellise avatuse aluseks peaksid 
olema ELi turujõud, väärtused ning 
rahvusvahelise õiguse, koostöö, õigluse ja 
reeglitel põhinevate kaubandussuhete 
tähtsustamine; soovitab tungivalt, et EL 
püüaks luua partnerlusi sarnaselt 
meelestatud partneritega; rõhutab siiski, et 
kui koostöö ei ole võimalik, peaks EL 
seisma oma huvide eest autonoomsete 
meetmete kaudu, et kaitsta oma väärtusi ja 
võidelda ebaausate kaubandustavade vastu;

Or. el

Muudatusettepanek 214
Carles Puigdemont i Casamajó

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21a. kutsub üles kehtestama 
majandussanktsioone Euroopa valitsus- 
ja kaubandusorganisatsioonidele, kes on 
osalenud liiduga tugevaid 
kaubandussuhteid omavates kolmandates 
riikides aset leidnud inimõiguste 
rikkumistes ja väärkohtlemises, 
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eesmärgiga ennetada ja tõkestada 
osalemist inimõiguste rikkumistes, mis 
võivad rahvusvahelise õiguse alusel 
kujutada inimsusvastaseid kuritegusid;

Or. en

Muudatusettepanek 215
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21a. kutsub komisjoni üles looma 
mitmepoolset investeerimiskohut, 
tuginedes ELi käsitusele oma 
kahepoolsetest 
vabakaubanduslepingutest, kasutama 
täielikult oma ELi tasandi pädevust seoses 
investeerimislepingutega ning toetama 
liikmesriike tõhusa välismaiste 
otseinvesteeringute 
taustauuringumehhanismi rakendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 216
Carles Puigdemont i Casamajó

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21b. kiidab komisjoni pühendumust 
hõlbustada ja parendada kaubandust 
laiendatud ühtse kontaktpunkti abil, et 
võimaldada ELi-sisese kaugmüügi 
kaubatarnijatel arvestada teistes 
liikmesriikides tasumisele kuuluvat 
käibemaksu, ilma et nad oleksid 
kohustatud end nendes riikides 
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käibemaksukohustuslasena registreerima; 
on seisukohal, et alates 2021. aastast 
aktsiisitoodete lisamine EL-sisese 
kaugmüügi käibemaksu ühtsesse 
kontaktpunkti käibemaksu 
deklareerimiseks ja maksmiseks on 
positiivne meede, ning küsib komisjonilt, 
kas selliseid võiks olla rohkem;

Or. en

Muudatusettepanek 217
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21b. nõuab tungivalt, et komisjon 
kasutaks tõhusat nn vaktsiini- ja 
meditsiinitarvete diplomaatiat riikide 
puhul, kellel on neile tarvetele piiratud 
juurdepääs, ning töötaks tulemuslikult 
selle nimel, et suurendada ELi 
ülemaailmset ja diplomaatilist nähtavust 
selles valdkonnas, kuna ELi juhtiva rolli 
tunnustamine tugevdab liidu 
rahvusvahelist tõsiseltvõetavust;

Or. en

Muudatusettepanek 218
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21c. usub, et COVID-19 pandeemiast 
tulenevate, kuid mitte ainult sellega 
seotud rahvusvaheliste probleemidega 
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tuleks tegeleda mitmepoolsel tasandil ning 
selleks on vaja Euroopa Liidu ja selle 
liikmesriikide tugevamat osalemist, et 
toimida koos nn Euroopa meeskonnana;

Or. en

Muudatusettepanek 219
Daniel Caspary

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises kinnitati mitmepoolsust ja tehti 
ulatuslikke ettepanekuid WTO vajalikuks 
peetavaks põhjalikuks reformimiseks; 
nõustub komisjoniga, kelle nägemuses 
seatakse WTO reformis rõhuasetus 
kestlikule arengule, ning nõuab tungivalt, 
et komisjon teeks kestliku arengu 
tegevuskava rakendamiseks kõik endast 
oleneva; rõhutab, kui oluline on 
edendada WTO kaubandus- ja 
kliimaalgatust;

22. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises kinnitati mitmepoolsust ja tehti 
ulatuslikke ettepanekuid WTO vajalikuks 
peetavaks põhjalikuks reformimiseks; 
nõustub komisjoni rõhuasetusega 
strateegilisele autonoomiale, majanduse 
taastamisele ja konkurentsi moonutavate 
toetustega võitlemisele;

Or. en

Muudatusettepanek 220
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly, Jörgen 
Warborn

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises kinnitati mitmepoolsust ja tehti 
ulatuslikke ettepanekuid WTO vajalikuks 

22. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises kinnitati mitmepoolsust ja tehti 
ulatuslikke ettepanekuid WTO vajalikuks 
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peetavaks põhjalikuks reformimiseks; 
nõustub komisjoniga, kelle nägemuses 
seatakse WTO reformis rõhuasetus 
kestlikule arengule, ning nõuab tungivalt, 
et komisjon teeks kestliku arengu 
tegevuskava rakendamiseks kõik endast 
oleneva; rõhutab, kui oluline on edendada 
WTO kaubandus- ja kliimaalgatust;

peetavaks põhjalikuks reformimiseks 
kõigis selle ülesannetes; nõustub 
komisjoniga, kelle nägemuses seatakse 
WTO reformis rõhuasetus majanduse 
taastamisele, digikaubandusele, 
ebaõiglastele riiklikele toetustele ja 
kestlikule arengule, ning nõuab tungivalt, 
et komisjon teeks oma tegevuskava 
rakendamiseks kõik endast oleneva; 
rõhutab, kui oluline on edendada WTO 
kaubandus- ja kliimaalgatust;

Or. en

Muudatusettepanek 221
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises kinnitati mitmepoolsust ja tehti 
ulatuslikke ettepanekuid WTO vajalikuks 
peetavaks põhjalikuks reformimiseks; 
nõustub komisjoniga, kelle nägemuses 
seatakse WTO reformis rõhuasetus 
kestlikule arengule, ning nõuab tungivalt, 
et komisjon teeks kestliku arengu 
tegevuskava rakendamiseks kõik endast 
oleneva; rõhutab, kui oluline on edendada 
WTO kaubandus- ja kliimaalgatust;

22. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises kinnitati mitmepoolsust ja tehti 
ulatuslikke ettepanekuid vajalikuks 
peetavaks põhjalikuks WTO 
reformimiseks; nõustub komisjoniga, kelle 
nägemuses seatakse WTO reformis 
rõhuasetus kestlikule arengule, ning nõuab 
tungivalt, et komisjon teeks kestliku arengu 
tegevuskava rakendamiseks kõik endast 
oleneva; rõhutab, kui oluline on edendada 
WTO kaubandus- ja kliimaalgatust; 
ergutab komisjoni kaaluma kaubanduse 
ja keskkonnaga seotud ekspertteadmiste 
lisamist kaubanduskohustuste ja 
keskkonnakaitse erandite konfliktidest 
tulenevate vaidluste raamistikku; nõuab 
tungivalt, et komisjon edendaks seda 
ettepanekut oma WTO kliima- ja 
kaubandusalgatuse raames;

Or. en
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Muudatusettepanek 222
Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Paolo De Castro

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises kinnitati mitmepoolsust ja tehti 
ulatuslikke ettepanekuid WTO vajalikuks 
peetavaks põhjalikuks reformimiseks; 
nõustub komisjoniga, kelle nägemuses 
seatakse WTO reformis rõhuasetus 
kestlikule arengule, ning nõuab tungivalt, 
et komisjon teeks kestliku arengu 
tegevuskava rakendamiseks kõik endast 
oleneva; rõhutab, kui oluline on edendada 
WTO kaubandus- ja kliimaalgatust;

22. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises kinnitati mitmepoolsust ja tehti 
ulatuslikke ettepanekuid vajalikuks 
peetavaks põhjalikuks WTO 
reformimiseks; nõustub komisjoniga, kelle 
nägemuses seatakse WTO reformis 
rõhuasetus kestlikule arengule, ning nõuab 
tungivalt, et komisjon teeks kestliku arengu 
tegevuskava, sealhulgas soolise 
võrdõiguslikkuse, inimõiguste ja 
tööõiguse põhireeglite eesmärkide 
rakendamiseks kõik endast oleneva; 
rõhutab, kui oluline on edendada WTO 
kaubandus- ja kliimaalgatust ning tagada 
WTO ja teiste mitmepoolse süsteemi 
organisatsioonide, nagu WHO, kiire 
ühendamine; 

Or. en

Muudatusettepanek 223
Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises kinnitati mitmepoolsust ja tehti 
ulatuslikke ettepanekuid WTO vajalikuks 
peetavaks põhjalikuks reformimiseks; 
nõustub komisjoniga, kelle nägemuses 
seatakse WTO reformis rõhuasetus 
kestlikule arengule, ning nõuab tungivalt, 
et komisjon teeks kestliku arengu 
tegevuskava rakendamiseks kõik endast 

22. võtab teadmiseks, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises kinnitati mitmepoolsust ja tehti 
ulatuslikke ettepanekuid WTO vajalikuks 
peetavaks põhjalikuks reformimiseks; 
nõustub komisjoniga, kelle nägemuses 
seatakse WTO reformis rõhuasetus 
kestlikule arengule, ning nõuab tungivalt, 
et komisjon teeks kestliku arengu 
tegevuskava rakendamiseks kõik endast 
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oleneva; rõhutab, kui oluline on edendada 
WTO kaubandus- ja kliimaalgatust;

oleneva; rõhutab, kui oluline on edendada 
WTO kaubandus- ja kliimaalgatust;

Or. fr

Muudatusettepanek 224
Bernd Lange

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises kinnitati mitmepoolsust ja tehti 
ulatuslikke ettepanekuid WTO vajalikuks 
peetavaks põhjalikuks reformimiseks; 
nõustub komisjoniga, kelle nägemuses 
seatakse WTO reformis rõhuasetus 
kestlikule arengule, ning nõuab tungivalt, 
et komisjon teeks kestliku arengu 
tegevuskava rakendamiseks kõik endast 
oleneva; rõhutab, kui oluline on edendada 
WTO kaubandus- ja kliimaalgatust;

22. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises kinnitati mitmepoolsust ja tehti 
ulatuslikke ettepanekuid WTO vajalikuks 
peetavaks põhjalikuks reformimiseks; 
nõustub komisjoniga, kelle nägemuses 
seatakse WTO reformis rõhuasetus 
kestlikule arengule, ning nõuab tungivalt, 
et komisjon teeks kestliku arengu 
tegevuskava rakendamiseks, sealhulgas 
kalandustoetusi käsitlevate läbirääkimiste 
lõpuleviimiseks kõik endast oleneva; 
rõhutab, kui oluline on edendada WTO 
kaubandus- ja kliimaalgatust, samuti e-
kaubandust käsitlevaid läbirääkimisi; 
väljendab heameelt WTO uue 
peadirektori lähenemisviisi üle ja ootab, et 
komisjon toetaks teda kindlalt 
organisatsioonile uue hoo andmisel, et see 
suudaks lahendada praegu mitmepoolse 
kaubandussüsteemi ees seisvaid 
probleeme;

Or. en

Muudatusettepanek 225
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
fraktsiooni ECR nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises kinnitati mitmepoolsust ja tehti 
ulatuslikke ettepanekuid WTO vajalikuks 
peetavaks põhjalikuks reformimiseks; 
nõustub komisjoniga, kelle nägemuses 
seatakse WTO reformis rõhuasetus 
kestlikule arengule, ning nõuab tungivalt, 
et komisjon teeks kestliku arengu 
tegevuskava rakendamiseks kõik endast 
oleneva; rõhutab, kui oluline on edendada 
WTO kaubandus- ja kliimaalgatust;

22. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises kinnitati mitmepoolsust ja tehti 
ulatuslikke ettepanekuid WTO vajalikuks 
peetavaks põhjalikuks reformimiseks; 
nõustub komisjoniga, kelle nägemuses 
seatakse WTO reformis rõhuasetus 
kestlikule arengule, ning nõuab tungivalt, 
et komisjon teeks kestliku arengu 
tegevuskava rakendamiseks kõik endast 
oleneva; rõhutab, kui oluline on edendada 
WTO kaubanduse, tehnoloogia ja 
kliimaalgatust ning teha edusamme e-
kaubandust ja investeeringute 
soodustamist käsitlevatel mitmepoolsetel 
läbirääkimistel;

Or. en

Muudatusettepanek 226
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Iuliu Winkler

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises kinnitati mitmepoolsust ja tehti 
ulatuslikke ettepanekuid WTO vajalikuks 
peetavaks põhjalikuks reformimiseks; 
nõustub komisjoniga, kelle nägemuses 
seatakse WTO reformis rõhuasetus 
kestlikule arengule, ning nõuab tungivalt, 
et komisjon teeks kestliku arengu 
tegevuskava rakendamiseks kõik endast 
oleneva; rõhutab, kui oluline on edendada 
WTO kaubandus- ja kliimaalgatust;

22. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises kinnitati mitmepoolsust ja tehti 
ulatuslikke ettepanekuid WTO vajalikuks 
peetavaks põhjalikuks reformimiseks; 
nõustub komisjoniga, kelle nägemuses 
seatakse WTO reformis rõhuasetus 
kestlikule arengule, ning nõuab tungivalt, 
et komisjon teeks kestliku arengu 
tegevuskava rakendamiseks kõik endast 
oleneva; rõhutab, kui oluline on edendada 
WTO kaubandus- ja kliimaalgatust; 
rõhutab tõhusa vaidluste lahendamise 
mehhanismi tähtsust mitmepoolse 
kaubandussüsteemi stabiilsuse ja 
prognoositavuse tagamisel ning vajadust 
lahendada apellatsiooniorgani praegune 
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olukord koostöös Ameerika 
Ühendriikidega, et muuta see organ 
uuesti toimivaks ja tagada nii 
kaubandusvaidluste nõuetekohane 
lahendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 227
Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises kinnitati mitmepoolsust ja tehti 
ulatuslikke ettepanekuid WTO vajalikuks 
peetavaks põhjalikuks reformimiseks; 
nõustub komisjoniga, kelle nägemuses 
seatakse WTO reformis rõhuasetus 
kestlikule arengule, ning nõuab tungivalt, 
et komisjon teeks kestliku arengu 
tegevuskava rakendamiseks kõik endast 
oleneva; rõhutab, kui oluline on edendada 
WTO kaubandus- ja kliimaalgatust;

22. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises kinnitati mitmepoolsust ja tehti 
ulatuslikke ettepanekuid WTO vajalikuks 
peetavaks põhjalikuks reformimiseks; 
nõustub komisjoniga, kelle nägemuses 
seatakse WTO reformis rõhuasetus 
kestlikule arengule, ning nõuab tungivalt, 
et komisjon teeks kestliku arengu 
tegevuskava rakendamiseks kõik endast 
oleneva; rõhutab, kui oluline on edendada 
WTO kaubandus- ja kliimaalgatust, samuti 
tervisevaldkonna algatust; kordab oma 
toetust keskkonnatoodete lepingule; 
kutsub kõiki WTO ministrite konverentsi 
(MC12) riikide valitsusi üles täitma 
reegleid, millega keelatakse toetused, mis 
ohustavad säästvat kalapüüki;

Or. en

Muudatusettepanek 228
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. rõhutab, et WTO 
läbirääkimisülesannete elavdamine on 
organisatsiooni põhjalikuma reformi puhul 
igal juhul olulisel kohal; rõhutab eelkõige 
vajadust tegeleda tööstussubsiidiumide ja 
riigi osalusega ettevõtete põhjustatud 
konkurentsimoonutustega; nõuab, et 
komisjon otsiks aktiivselt lahendust 
ebakõlale arengutaseme ja rahvusvahelises 
kaubandussüsteemis võetud kohustuste 
arvu vahel; on veendunud, et ELi juhtroll 
on WTO sisulise reformi õnnestumiseks 
igal juhul ülioluline;

23. rõhutab, et WTO 
läbirääkimisülesannete elavdamine on 
organisatsiooni põhjalikuma reformi puhul 
igal juhul olulisel kohal; nõuab, et 
komisjon otsiks aktiivselt lahendust 
ebakõlale arengutaseme ja rahvusvahelises 
kaubandussüsteemis võetud kohustuste 
arvu vahel; on veendunud, et ELi juhtroll 
on WTO sisulise reformi õnnestumiseks 
igal juhul ülioluline;

Or. fr

Muudatusettepanek 229
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. rõhutab, et WTO 
läbirääkimisülesannete elavdamine on 
organisatsiooni põhjalikuma reformi puhul 
igal juhul olulisel kohal; rõhutab eelkõige 
vajadust tegeleda tööstussubsiidiumide ja 
riigi osalusega ettevõtete põhjustatud 
konkurentsimoonutustega; nõuab, et 
komisjon otsiks aktiivselt lahendust 
ebakõlale arengutaseme ja rahvusvahelises 
kaubandussüsteemis võetud kohustuste 
arvu vahel; on veendunud, et ELi juhtroll 
on WTO sisulise reformi õnnestumiseks 
igal juhul ülioluline;

23. rõhutab, et WTO 
läbirääkimisülesannete elavdamine on 
organisatsiooni põhjalikuma reformi puhul 
igal juhul olulisel kohal; märgib eelkõige 
vajadust tegeleda tööstussubsiidiumide ja 
riigikapitalistlike süsteemide riigi 
osalusega ettevõtete põhjustatud 
konkurentsimoonutustega; palub 
komisjonil esitada ettepanekud, et teha 
kindlaks ja eristada eri liiki toetusi 
vastavalt punase ja kollase ning rohelise 
kastiga, mis hõlmab neid toetusi, mis 
toetavad õiguspäraseid avalikke 
eesmärke; nõuab, et komisjon otsiks 
aktiivselt lahendust ebakõlale 
arengutaseme ja rahvusvahelises 
kaubandussüsteemis võetud kohustuste 
taseme vahel; on veendunud, et ELi 
juhtroll on WTO sisulise reformi 
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õnnestumiseks igal juhul ülioluline;

Or. en

Muudatusettepanek 230
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. rõhutab, et WTO 
läbirääkimisülesannete elavdamine on 
organisatsiooni põhjalikuma reformi puhul 
igal juhul olulisel kohal; rõhutab eelkõige 
vajadust tegeleda tööstussubsiidiumide ja 
riigi osalusega ettevõtete põhjustatud 
konkurentsimoonutustega; nõuab, et 
komisjon otsiks aktiivselt lahendust 
ebakõlale arengutaseme ja rahvusvahelises 
kaubandussüsteemis võetud kohustuste 
arvu vahel; on veendunud, et ELi juhtroll 
on WTO sisulise reformi õnnestumiseks 
igal juhul ülioluline;

23. rõhutab, et WTO 
läbirääkimisülesannete elavdamine on 
organisatsiooni põhjalikuma reformi puhul 
igal juhul olulisel kohal; rõhutab eelkõige 
vajadust tegeleda tööstussubsiidiumide ja 
riigi osalusega ettevõtete põhjustatud 
konkurentsimoonutustega; toetab 
komisjoni ettepanekut alustada sarnaseid 
seisukohti jagavate partneritega 
läbirääkimisi mitmepoolse lepingu 
sõlmimiseks neutraalsete 
konkurentsitingimuste kohta; nõuab, et 
komisjon otsiks aktiivselt lahendust 
ebakõlale arengutaseme ja rahvusvahelises 
kaubandussüsteemis võetud kohustuste 
arvu vahel; on veendunud, et ELi juhtroll 
on WTO sisulise reformi õnnestumiseks 
igal juhul ülioluline;

Or. en

Muudatusettepanek 231
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean, Jörgen Warborn

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. rõhutab, et WTO 
läbirääkimisülesannete elavdamine on 
organisatsiooni põhjalikuma reformi puhul 

23. rõhutab, et WTO 
läbirääkimisülesannete elavdamine on 
organisatsiooni põhjalikuma reformi puhul 
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igal juhul olulisel kohal; rõhutab eelkõige 
vajadust tegeleda tööstussubsiidiumide ja 
riigi osalusega ettevõtete põhjustatud 
konkurentsimoonutustega; nõuab, et 
komisjon otsiks aktiivselt lahendust 
ebakõlale arengutaseme ja rahvusvahelises 
kaubandussüsteemis võetud kohustuste 
arvu vahel; on veendunud, et ELi juhtroll 
on WTO sisulise reformi õnnestumiseks 
igal juhul ülioluline;

igal juhul olulisel kohal; rõhutab eelkõige 
vajadust tegeleda tööstussubsiidiumide ja 
riigi osalusega ettevõtete, eelkõige Hiina 
ettevõtete põhjustatud 
konkurentsimoonutustega; nõuab, et 
komisjon otsiks aktiivselt lahendust 
ebakõlale arengutaseme ja rahvusvahelises 
kaubandussüsteemis võetud kohustuste 
arvu vahel; on veendunud, et ELi juhtroll 
ja Atlandi-ülene koostöö on WTO sisulise 
reformi õnnestumiseks igal juhul 
ülioluline;

Or. en

Muudatusettepanek 232
Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, 
Paolo De Castro

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. rõhutab, et WTO 
läbirääkimisülesannete elavdamine on 
organisatsiooni põhjalikuma reformi puhul 
igal juhul olulisel kohal; rõhutab eelkõige 
vajadust tegeleda tööstussubsiidiumide ja 
riigi osalusega ettevõtete põhjustatud 
konkurentsimoonutustega; nõuab, et 
komisjon otsiks aktiivselt lahendust 
ebakõlale arengutaseme ja rahvusvahelises 
kaubandussüsteemis võetud kohustuste 
arvu vahel; on veendunud, et ELi juhtroll 
on WTO sisulise reformi õnnestumiseks 
igal juhul ülioluline;

23. rõhutab, et WTO 
läbirääkimisülesannete elavdamine on 
organisatsiooni põhjalikuma reformi puhul 
igal juhul olulisel kohal; rõhutab eelkõige 
vajadust tegeleda tööstussubsiidiumide ja 
riigi osalusega ettevõtete põhjustatud 
konkurentsimoonutustega; nõuab, et 
komisjon otsiks aktiivselt lahendust 
ebakõlale arengutaseme ja rahvusvahelises 
kaubandussüsteemis võetud kohustuste 
arvu vahel; on veendunud, et ELi juhtroll 
on WTO sisulise reformi õnnestumiseks 
igal juhul ülioluline; peab oluliseks, et 
järgmisel WTO ministrite konverentsil 
käsitletaks arutelu intellektuaalomandi 
õiguste üle, rahvusvahelise kaubanduse 
rolli maailma terviseohtude eest 
kaitsmisel ning samuti sanktsioonirežiimi, 
et vältida olukorda, kus mõnede liikmete 
poolt rahvusvaheliste 
kaubanduseeskirjade rikkumise tagajärgi 
tasuvad sektorid, kes ei ole eeskirjade 



AM\1229172ET.docx 151/178 PE691.343v01-00

ET

rikkumises süüdi;

Or. en

Muudatusettepanek 233
Bernd Lange

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. rõhutab, et WTO 
läbirääkimisülesannete elavdamine on 
organisatsiooni põhjalikuma reformi puhul 
igal juhul olulisel kohal; rõhutab eelkõige 
vajadust tegeleda tööstussubsiidiumide ja 
riigi osalusega ettevõtete põhjustatud 
konkurentsimoonutustega; nõuab, et 
komisjon otsiks aktiivselt lahendust 
ebakõlale arengutaseme ja rahvusvahelises 
kaubandussüsteemis võetud kohustuste 
arvu vahel; on veendunud, et ELi juhtroll 
on WTO sisulise reformi õnnestumiseks 
igal juhul ülioluline;

23. rõhutab, et WTO 
läbirääkimisülesannete elavdamine on 
organisatsiooni põhjalikuma reformi puhul 
igal juhul olulisel kohal; rõhutab eelkõige 
vajadust tegeleda tööstussubsiidiumide ja 
riigi osalusega ettevõtete põhjustatud 
konkurentsimoonutustega; nõuab, et 
komisjon otsiks aktiivselt lahendust 
ebakõlale arengutaseme ja rahvusvahelises 
kaubandussüsteemis võetud kohustuste 
arvu vahel; on veendunud, et ELi juhtroll 
on WTO sisulise reformi õnnestumiseks 
igal juhul ülioluline; kutsub komisjoni üles 
jätkama mõnepoolsete läbirääkimiste 
pidamist, mis oleks samm mitmepoolsete 
lepingute suunas;

Or. en

Muudatusettepanek 234
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23a. rõhutab, et WTO 
läbirääkimisfunktsiooni taaselustamiseks 
peab EL tegema koostööd sarnaselt 
meelestatud partneritega, et leida ühine 
alus WTO reformimiseks selle kõige 
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laiemas tähenduses; rõhutab, et erilist 
tähelepanu tuleb pöörata arenguriikidele 
ja nende spetsiifilistele vajadustele seoses 
majanduskasvu, kestliku arengu ja WTO 
reformiga; kinnitab veel kord, et WTO 
reformi sisuliseks edendamiseks on vaja 
sarnaselt meelestatud partnerite 
laiapõhjalist konsensust ja koalitsioone;

Or. en

Muudatusettepanek 235
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
fraktsiooni ECR nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. jagab kaubanduspoliitika 
läbivaatamist käsitlevas teatises tehtud 
ettepanekut, et G20 peaks tegema koostööd 
ja võtma juhtrolli CO2-neutraalsuse 
saavutamisel kogu maailmas; rõhutab 
siiski, et selle lähenemisviisi tõhususe 
tagamiseks peavad mõned liikmed oma 
heitkoguste vähendamise kohustusi 
suurendama;

24. jagab kaubanduspoliitika 
läbivaatamist käsitlevas teatises tehtud 
ettepanekut, et G20 peaks tegema koostööd 
ja võtma juhtrolli CO2-neutraalsuse 
saavutamisel kogu maailmas; rõhutab 
siiski, et uute kaubandustariifide 
taaskehtestamine mõjutaks kaubandust ja 
maailmamajandust ajal, mil me soovime 
maksimaalselt tugevdada COVID-19 
järgset taastumist;

Or. en

Muudatusettepanek 236
Daniel Caspary

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. jagab kaubanduspoliitika 
läbivaatamist käsitlevas teatises tehtud 
ettepanekut, et G20 peaks tegema koostööd 

24. jagab kaubanduspoliitika 
läbivaatamist käsitlevas teatises tehtud 
ettepanekut, et G20 peaks tegema koostööd 
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ja võtma juhtrolli CO2-neutraalsuse 
saavutamisel kogu maailmas; rõhutab 
siiski, et selle lähenemisviisi tõhususe 
tagamiseks peavad mõned liikmed oma 
heitkoguste vähendamise kohustusi 
suurendama;

ja koordineerima pingutusi CO2-
neutraalsuse saavutamisel kogu maailmas; 
rõhutab siiski, et selle lähenemisviisi 
tõhususe tagamiseks peavad mõned G20 
liikmed oma heitkoguste vähendamise 
kohustusi suurendama;

Or. en

Muudatusettepanek 237
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. jagab kaubanduspoliitika 
läbivaatamist käsitlevas teatises tehtud 
ettepanekut, et G20 peaks tegema koostööd 
ja võtma juhtrolli CO2-neutraalsuse 
saavutamisel kogu maailmas; rõhutab 
siiski, et selle lähenemisviisi tõhususe 
tagamiseks peavad mõned liikmed oma 
heitkoguste vähendamise kohustusi 
suurendama;

24. jagab kaubanduspoliitika 
läbivaatamist käsitlevas teatises tehtud 
ettepanekut, et G20 peaks tugevdama 
koostööd CO2-neutraalsuse saavutamisel ja 
muudes rohelise kokkuleppe aspektides; 
rõhutab siiski, et selle lähenemisviisi 
tõhususe tagamiseks peavad mõned G20 
liikmed oma heitkoguste vähendamise 
kohustusi suurendama;

Or. en

Muudatusettepanek 238
Emmanouil Fragkos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. jagab kaubanduspoliitika 
läbivaatamist käsitlevas teatises tehtud 
ettepanekut, et G20 peaks tegema koostööd 
ja võtma juhtrolli CO2-neutraalsuse 
saavutamisel kogu maailmas; rõhutab 
siiski, et selle lähenemisviisi tõhususe 
tagamiseks peavad mõned liikmed oma 

24. jagab kaubanduspoliitika 
läbivaatamist käsitlevas teatises tehtud 
ettepanekut, et G20 peaks tegema koostööd 
ja võtma juhtrolli CO2-neutraalsuse 
saavutamisel kogu maailmas; rõhutab 
siiski, et selle lähenemisviisi tõhususe 
tagamiseks peavad mõned liikmed oma 
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heitkoguste vähendamise kohustusi 
suurendama;

heitkoguste vähendamise kohustusi 
suurendama; on sellega seoses seisukohal, 
et suhted Venemaaga ja see, mil määral 
ühe poole kasutusele võetud poliitika võib 
mõjutada teise poole pikaajalisi 
strateegilisi huve, tuleks uuesti läbi 
vaadata;

Or. el

Muudatusettepanek 239
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. jagab kaubanduspoliitika 
läbivaatamist käsitlevas teatises tehtud 
ettepanekut, et G20 peaks tegema koostööd 
ja võtma juhtrolli CO2-neutraalsuse 
saavutamisel kogu maailmas; rõhutab 
siiski, et selle lähenemisviisi tõhususe 
tagamiseks peavad mõned liikmed oma 
heitkoguste vähendamise kohustusi 
suurendama;

24. jagab kaubanduspoliitika 
läbivaatamist käsitlevas teatises tehtud 
ettepanekut, et G20 peaks tegema koostööd 
ja võtma juhtrolli CO2-neutraalsuse 
saavutamisel kogu maailmas; rõhutab 
siiski, et selle lähenemisviisi tõhususe 
tagamiseks peavad mõned liikmed oma 
heitkoguste vähendamise kohustusi 
suurendama; kutsub komisjoni üles looma 
tõhusat piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi;

Or. en

Muudatusettepanek 240
Daniel Caspary

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. toetab uut tulevikku suunatud 
Atlandi-ülest tegevuskava, mis põhineb 
ühistel huvidel ja väärtustel; nõuab 
tungivalt, et komisjon ja USA 
administratsioon teeksid tihedat koostööd, 

25. toetab uut tulevikku suunatud 
Atlandi-ülest tegevuskava, mis põhineb 
ühistel huvidel ja väärtustel; nõuab 
tungivalt, et komisjon ja USA 
administratsioon teeksid tihedat koostööd, 
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et tagada võrdsed tingimused, leppida 
kokku ambitsioonikates sotsiaalsetes ja 
keskkonnastandardites ning tugineda 
üksteise kogemustele, et neid tõhusamalt 
jõustada; nõuab ühiseid jõupingutusi 
pandeemiast ülesaamiseks, majanduse 
taastamise kiirendamiseks ja oluliste 
meditsiinitoodetega kauplemise 
hõlbustamiseks; kordab, et me peaksime 
tegema koostööd, mis aitaks saavutada 
sisuka WTO reformi ja leida ühistele 
probleemidele ühised lahendused;

et tagada võrdsed tingimused; nõuab 
ühiseid jõupingutusi pandeemiast 
ülesaamiseks, majanduse taastamise 
kiirendamiseks ja oluliste 
meditsiinitoodetega kauplemise 
hõlbustamiseks; kordab, et me peaksime 
tegema koostööd, mis aitaks saavutada 
sisuka WTO reformi ja leida ühistele 
probleemidele ühised lahendused;

Or. en

Muudatusettepanek 241
Dita Charanzová

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. toetab uut tulevikku suunatud 
Atlandi-ülest tegevuskava, mis põhineb 
ühistel huvidel ja väärtustel; nõuab 
tungivalt, et komisjon ja USA 
administratsioon teeksid tihedat koostööd, 
et tagada võrdsed tingimused, leppida 
kokku ambitsioonikates sotsiaalsetes ja 
keskkonnastandardites ning tugineda 
üksteise kogemustele, et neid tõhusamalt 
jõustada; nõuab ühiseid jõupingutusi 
pandeemiast ülesaamiseks, majanduse 
taastamise kiirendamiseks ja oluliste 
meditsiinitoodetega kauplemise 
hõlbustamiseks; kordab, et me peaksime 
tegema koostööd, mis aitaks saavutada 
sisuka WTO reformi ja leida ühistele 
probleemidele ühised lahendused;

25. toetab uut tulevikku suunatud 
Atlandi-ülest tegevuskava, mis põhineb 
ühistel huvidel ja väärtustel; toetab Airbusi 
ja Boeingu tollimaksude peatamist ning 
nõuab selle küsimuse lõplikku 
lahendamist; nõuab tungivalt, et komisjon 
ja USA administratsioon teeksid tihedat 
koostööd, et tagada ettevõtjate jaoks 
võrdsed tingimused, jätkata 
vastavushindamise ja tööstuskaupade 
tollimaksude kaotamise kokkulepete 
kaalumist, leppida kokku ambitsioonikates 
tehnoloogia- ja keskkonnastandardites 
ning tugineda üksteise kogemustele, et neid 
standardeid kogu maailmas tõhusamalt 
edendada; nõuab ühiseid jõupingutusi 
pandeemiast ülesaamiseks, majanduse 
taastamise kiirendamiseks ja oluliste 
meditsiinitoodetega kauplemise 
hõlbustamiseks; kordab, et me peaksime 
tegema koostööd, mis aitaks saavutada 
sisuka WTO reformi ja leida ühistele 
probleemidele ühised lahendused;
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Or. en

Muudatusettepanek 242
Bernd Lange

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. toetab uut tulevikku suunatud 
Atlandi-ülest tegevuskava, mis põhineb 
ühistel huvidel ja väärtustel; nõuab 
tungivalt, et komisjon ja USA 
administratsioon teeksid tihedat koostööd, 
et tagada võrdsed tingimused, leppida 
kokku ambitsioonikates sotsiaalsetes ja 
keskkonnastandardites ning tugineda 
üksteise kogemustele, et neid tõhusamalt 
jõustada; nõuab ühiseid jõupingutusi 
pandeemiast ülesaamiseks, majanduse 
taastamise kiirendamiseks ja oluliste 
meditsiinitoodetega kauplemise 
hõlbustamiseks; kordab, et me peaksime 
tegema koostööd, mis aitaks saavutada 
sisuka WTO reformi ja leida ühistele 
probleemidele ühised lahendused;

25. toetab uut tulevikku suunatud 
Atlandi-ülest tegevuskava, mis põhineb 
ühistel huvidel ja väärtustel; tõdeb samal 
ajal, et mõned lahknevad huvid püsivad; 
nõuab tungivalt, et komisjon ja USA 
administratsioon teeksid tihedat koostööd, 
et tagada võrdsed tingimused, leppida 
kokku ambitsioonikates sotsiaalsetes ja 
keskkonnastandardites ning tugineda 
üksteise kogemustele, et neid tõhusamalt 
jõustada; nõuab tungivalt, et mõlemad 
pooled lahendaksid kahepoolsed 
kaubandusvaidlused; nõuab tungivalt, et 
USA kaotaks paragrahv 232 kohased 
terase ja alumiiniumi tollimaksud; nõuab 
ühiseid jõupingutusi töötajate ja palkade 
kaubanduspoliitika keskmesse 
seadmiseks, pandeemiast ülesaamiseks, 
majanduse taastamise kiirendamiseks ja 
oluliste meditsiinitoodetega kauplemise 
hõlbustamiseks kordab, et me peaksime 
tegema koostööd, mis aitaks saavutada 
sisuka WTO reformi ja taasmoodustada 
hästi toimiva apellatsioonikogu; ergutab 
mõlemaid pooli täitma WTO 
riigihankelepingu kohaseid kohustusi ja 
leidma ühistele probleemidele ühiseid 
lahendusi, kuid rõhutab, et EL peab 
vajaduse korral autonoomselt tegutsema;

Or. en

Muudatusettepanek 243
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
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fraktsiooni ECR nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. toetab uut tulevikku suunatud 
Atlandi-ülest tegevuskava, mis põhineb 
ühistel huvidel ja väärtustel; nõuab 
tungivalt, et komisjon ja USA 
administratsioon teeksid tihedat koostööd, 
et tagada võrdsed tingimused, leppida 
kokku ambitsioonikates sotsiaalsetes ja 
keskkonnastandardites ning tugineda 
üksteise kogemustele, et neid tõhusamalt 
jõustada; nõuab ühiseid jõupingutusi 
pandeemiast ülesaamiseks, majanduse 
taastamise kiirendamiseks ja oluliste 
meditsiinitoodetega kauplemise 
hõlbustamiseks; kordab, et me peaksime 
tegema koostööd, mis aitaks saavutada 
sisuka WTO reformi ja leida ühistele 
probleemidele ühised lahendused;

25. toetab uut tulevikku suunatud 
Atlandi-ülest tegevuskava, mis põhineb 
ühistel huvidel, väärtustel ja eesmärkidel; 
nõuab tungivalt, et komisjon ja USA 
administratsioon teeksid tihedat koostööd, 
et leida lahendus käimasolevatele Atlandi-
ülestele kaubandusvaidlustele, nagu 
Boeing-Airbusi konflikt, digimaksud või 
terase ja alumiiniumi tollimaksud, teeksid 
koostööd Atlandi-ülese kaubandus- ja 
tehnoloogianõukogu raames ning uue 
ambitsioonika ja laiaulatusliku 
kaubanduslepingu sõlmimiseks; et 
parandada ELi ettevõtjate turulepääsu, 
tagada võrdsed tingimused, leppida kokku 
ambitsioonikates sotsiaalsetes ja 
keskkonnastandardites ning tugineda 
üksteise kogemustele, et neid tõhusamalt 
jõustada nõuab ühiseid jõupingutusi 
pandeemiast ülesaamiseks, majanduse 
taastamise kiirendamiseks ja oluliste 
meditsiinitoodetega kauplemise 
hõlbustamiseks; kordab, et me peaksime 
tegema koostööd, mis aitaks saavutada 
sisuka WTO reformi, pidades silmas WTO 
vaidluste lahendamise mehhanismi;

Or. en

Muudatusettepanek 244
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. toetab uut tulevikku suunatud 
Atlandi-ülest tegevuskava, mis põhineb 

25. toetab uut tulevikku suunatud 
Atlandi-ülest tegevuskava, mis põhineb 
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ühistel huvidel ja väärtustel; nõuab 
tungivalt, et komisjon ja USA 
administratsioon teeksid tihedat koostööd, 
et tagada võrdsed tingimused, leppida 
kokku ambitsioonikates sotsiaalsetes ja 
keskkonnastandardites ning tugineda 
üksteise kogemustele, et neid tõhusamalt 
jõustada; nõuab ühiseid jõupingutusi 
pandeemiast ülesaamiseks, majanduse 
taastamise kiirendamiseks ja oluliste 
meditsiinitoodetega kauplemise 
hõlbustamiseks; kordab, et me peaksime 
tegema koostööd, mis aitaks saavutada 
sisuka WTO reformi ja leida ühistele 
probleemidele ühised lahendused;

ühistel huvidel ja väärtustel ning nõuab 
tungivalt, et mõlemad, nii komisjon kui ka 
USA administratsioon teeksid tihedat 
koostööd, et tagada võrdsed tingimused, 
leppida kokku ambitsioonikates 
sotsiaalsetes ja keskkonnastandardites ning 
tugineda üksteise kogemustele, et neid 
tõhusamalt jõustada; kutsub sellega seoses 
komisjoni üles seadma kaubanduse ja 
kliima ning seonduvad reformid Atlandi-
üleste suhete keskmesse, märkides samal 
ajal, et USA uus valitsus on näidanud 
neis küsimuses üles suurt 
ambitsioonikust, mis põhineb ka uutel 
lähenemisviisidel, nagu USA, Mehhiko ja 
Kanada lepinguga kasutusele võetud 
lähenemisviisid; nõuab ühiseid 
jõupingutusi pandeemiast väljumiseks, 
majanduse taastamise kiirendamiseks ja 
oluliste meditsiinitoodetega kauplemise 
hõlbustamiseks; kordab, et me peaksime 
tegema koostööd, mis aitaks saavutada 
sisuka WTO reformi ja leida ühistele 
probleemidele ühised lahendused;

Or. en

Muudatusettepanek 245
Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, 
Paolo De Castro

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. toetab uut tulevikku suunatud 
Atlandi-ülest tegevuskava, mis põhineb 
ühistel huvidel ja väärtustel; nõuab 
tungivalt, et komisjon ja USA 
administratsioon teeksid tihedat koostööd, 
et tagada võrdsed tingimused, leppida 
kokku ambitsioonikates sotsiaalsetes ja 
keskkonnastandardites ning tugineda 
üksteise kogemustele, et neid tõhusamalt 
jõustada; nõuab ühiseid jõupingutusi 
pandeemiast ülesaamiseks, majanduse 

25. toetab uut tulevikku suunatud 
ulatuslikku Atlandi-ülest tegevuskava, 
millega antakse tõuge ja prioriteet ELi 
suhete arendamisele kõigi Ameerika 
riikidega, tuginedes ühistele huvidele ja 
ühistele väärtustele, eesmärgiga 
tasakaalustada majandus- ja 
kaubanduskoostöö arengut Vaikse 
ookeani piirkonnas, saavutada sisukas 
WTO reform ja leida ühistele 
probleemidele ühised lahendused; kutsub 
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taastamise kiirendamiseks ja oluliste 
meditsiinitoodetega kauplemise 
hõlbustamiseks; kordab, et me peaksime 
tegema koostööd, mis aitaks saavutada 
sisuka WTO reformi ja leida ühistele 
probleemidele ühised lahendused;

uues poliitilises kontekstis USA 
administratsiooni tegema tihedat koostööd 
ELi institutsioonidega, et tagada võrdsed 
tingimused, leppida kokku 
ambitsioonikates sotsiaalsetes, töö- ja 
keskkonnastandardites ning tugineda 
üksteise kogemustele, et neid tõhusamalt 
jõustada; nõuab ühiseid jõupingutusi 
pandeemiast väljumiseks, majanduse 
taastamise kiirendamiseks ja vaktsiinide ja 
oluliste meditsiinitoodetega kauplemise 
hõlbustamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 246
Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. toetab uut tulevikku suunatud 
Atlandi-ülest tegevuskava, mis põhineb 
ühistel huvidel ja väärtustel; nõuab 
tungivalt, et komisjon ja USA 
administratsioon teeksid tihedat koostööd, 
et tagada võrdsed tingimused, leppida 
kokku ambitsioonikates sotsiaalsetes ja 
keskkonnastandardites ning tugineda 
üksteise kogemustele, et neid tõhusamalt 
jõustada; nõuab ühiseid jõupingutusi 
pandeemiast ülesaamiseks, majanduse 
taastamise kiirendamiseks ja oluliste 
meditsiinitoodetega kauplemise 
hõlbustamiseks; kordab, et me peaksime 
tegema koostööd, mis aitaks saavutada 
sisuka WTO reformi ja leida ühistele 
probleemidele ühised lahendused;

25. toetab uut tulevikku suunatud 
Atlandi-ülest tegevuskava, mis põhineb 
ühistel huvidel ja väärtustel; nõuab 
tungivalt, et komisjon ja USA 
administratsioon teeksid tihedat koostööd, 
et tagada võrdsed tingimused, leppida 
kokku ambitsioonikates sotsiaalsetes ja 
keskkonnastandardites ning tugineda 
üksteise kogemustele, et neid tõhusamalt 
jõustada; on seisukohal, et Euroopa Liidu 
vastu suunatud USA eksterritoriaalsete 
sanktsioonide tühistamine on igasuguse 
kaubanduskoostöö eeltingimus; nõuab 
ühiseid jõupingutusi pandeemiast 
ülesaamiseks, majanduse taastamise 
kiirendamiseks ja oluliste 
meditsiinitoodetega kauplemise 
hõlbustamiseks; kordab, et me peaksime 
tegema koostööd, mis aitaks saavutada 
sisuka WTO reformi ja leida ühistele 
probleemidele ühised lahendused;

Or. fr
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Muudatusettepanek 247
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly, Jörgen 
Warborn

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. toetab uut tulevikku suunatud 
Atlandi-ülest tegevuskava, mis põhineb 
ühistel huvidel ja väärtustel; nõuab 
tungivalt, et komisjon ja USA 
administratsioon teeksid tihedat koostööd, 
et tagada võrdsed tingimused, leppida 
kokku ambitsioonikates sotsiaalsetes ja 
keskkonnastandardites ning tugineda 
üksteise kogemustele, et neid tõhusamalt 
jõustada; nõuab ühiseid jõupingutusi 
pandeemiast ülesaamiseks, majanduse 
taastamise kiirendamiseks ja oluliste 
meditsiinitoodetega kauplemise 
hõlbustamiseks; kordab, et me peaksime 
tegema koostööd, mis aitaks saavutada 
sisuka WTO reformi ja leida ühistele 
probleemidele ühised lahendused;

25. toetab uut tulevikku suunatud 
Atlandi-ülest tegevuskava, mis põhineb 
ühistel huvidel ja väärtustel; nõuab 
tungivalt, et komisjon ja USA 
administratsioon teeksid tihedat koostööd, 
et tagada võrdsed tingimused, leppida 
kokku ambitsioonikates sotsiaalsetes ja 
keskkonnastandardites ning tugineda 
üksteise kogemustele, et neid tõhusamalt 
jõustada; nõuab ühiseid jõupingutusi 
pandeemiast ülesaamiseks, majanduse 
taastamise kiirendamiseks ja oluliste 
meditsiinitoodetega kauplemise 
hõlbustamiseks; kordab, et me peaksime 
tegema koostööd, mis aitaks saavutada 
sisuka WTO reformi ja leida ühistele 
probleemidele ühised lahendused; toetab 
komisjoni teatist „ELi ja USA uus 
ülemaailmsete muutuste kava“ ning 
nõuab uue ELi ja USA kaubandus- ja 
tehnoloogianõukogu kiiret moodustamist;

Or. en

Muudatusettepanek 248
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. toetab uut tulevikku suunatud 
Atlandi-ülest tegevuskava, mis põhineb 
ühistel huvidel ja väärtustel; nõuab 

25. toetab uut tulevikku suunatud 
Atlandi-ülest tegevuskava, mis põhineb 
ühistel huvidel ja väärtustel; nõuab 
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tungivalt, et komisjon ja USA 
administratsioon teeksid tihedat koostööd, 
et tagada võrdsed tingimused, leppida 
kokku ambitsioonikates sotsiaalsetes ja 
keskkonnastandardites ning tugineda 
üksteise kogemustele, et neid tõhusamalt 
jõustada; nõuab ühiseid jõupingutusi 
pandeemiast ülesaamiseks, majanduse 
taastamise kiirendamiseks ja oluliste 
meditsiinitoodetega kauplemise 
hõlbustamiseks; kordab, et me peaksime 
tegema koostööd, mis aitaks saavutada 
sisuka WTO reformi ja leida ühistele 
probleemidele ühised lahendused;

tungivalt, et komisjon ja USA 
administratsioon teeksid tihedat koostööd, 
et tagada võrdsed tingimused, leppida 
kokku ambitsioonikates sotsiaalsetes ja 
keskkonnastandardites ning tugineda 
üksteise kogemustele, et neid tõhusamalt 
jõustada; nõuab ühiseid jõupingutusi 
pandeemiast ülesaamiseks, majanduse 
taastamise kiirendamiseks ja oluliste 
meditsiinitoodetega kauplemise 
hõlbustamiseks; kordab, et me peaksime 
tegema koostööd, mis aitaks saavutada 
sisuka WTO reformi ja leida ühistele 
probleemidele ühised lahendused; rõhutab 
Genfi konsensuse saavutamise tähtsust ja 
rahvusvaheliste organisatsioonide puhul 
vajadust teha koostööd ülemaailmsete 
probleemide lahendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 249
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. toetab uut tulevikku suunatud 
Atlandi-ülest tegevuskava, mis põhineb 
ühistel huvidel ja väärtustel; nõuab 
tungivalt, et komisjon ja USA 
administratsioon teeksid tihedat koostööd, 
et tagada võrdsed tingimused, leppida 
kokku ambitsioonikates sotsiaalsetes ja 
keskkonnastandardites ning tugineda 
üksteise kogemustele, et neid tõhusamalt 
jõustada; nõuab ühiseid jõupingutusi 
pandeemiast ülesaamiseks, majanduse 
taastamise kiirendamiseks ja oluliste 
meditsiinitoodetega kauplemise 
hõlbustamiseks; kordab, et me peaksime 
tegema koostööd, mis aitaks saavutada 
sisuka WTO reformi ja leida ühistele 
probleemidele ühised lahendused;

25. toetab uut tulevikku suunatud 
Atlandi-ülest tegevuskava, mis põhineb 
ühistel huvidel ja väärtustel; nõuab 
tungivalt, et komisjon ja USA 
administratsioon teeksid tihedat koostööd, 
et tagada võrdsed tingimused, leppida 
kokku ambitsioonikates sotsiaalsetes ja 
keskkonnastandardites ning tugineda 
üksteise kogemustele, et neid tõhusamalt 
jõustada; nõuab ühiseid jõupingutusi 
pandeemiast ülesaamiseks, majanduse 
taastamise kiirendamiseks ja oluliste 
meditsiinitoodetega kauplemise 
hõlbustamiseks; kordab, et me peaksime 
tegema koostööd, mis aitaks saavutada 
sisuka WTO reformi ja leida ühistele 
probleemidele ühised lahendused; kutsub 
ELi ja USAd üles tegema tihedat koostööd 
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kujunemisjärgus ja murranguliste 
tehnoloogiate valdkonnas, sealhulgas 
seoses ühiste ekspordi- ja 
impordipiirangutega autoritaarsete riikide 
suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 250
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner, Jörgen Warborn

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. on teadlik ELi mitmetahuliste 
kaubandussuhete tähtsusest Hiinaga; on 
kindlalt veendunud, et ELi ja Hiina 
kaubandussuhted nõuavad 
tasakaalustatumat ja vastastikust 
lähenemisviisi; rõhutab, et ELi ja Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
ratifitseerimise protsess saab alata alles 
siis, kui ELil on olemas vajalikud 
autonoomsed meetmed, sealhulgas 
sunniviisilise töö abil valmistatud toodete 
keelustamine, ajakohastatud kaubanduse 
kaitsemeetmed ja inimõigustega seotud 
töösanktsioonide mehhanism; nõuab, et 
komisjon liiguks edasi Taiwaniga 
investeerimislepingu sõlmimise 
küsimuses;

26. on teadlik ELi mitmetahuliste 
kaubandussuhete tähtsusest Hiinaga; on 
kindlalt veendunud, et ELi ja Hiina 
kaubandussuhted nõuavad 
tasakaalustatumat ja vastastikust 
lähenemisviisi; rõhutab, et eesseisva ELi ja 
Hiina laiaulatusliku investeerimislepingu 
ratifitseerimise protsessiga peab kaasnema 
oluline edasiminek asjakohaste ja 
tõhusate autonoomsete meetmete 
väljatöötamisel, mida kasutada turgu 
moonutavate tavade tõkestamiseks või ELi 
strateegiliste huvide kaiseks, sealhulgas 
sunniviisilise töö abil valmistatud toodete 
keelustamine, ajakohastatud kaubanduse 
kaitsemeetmed ja inimõigustega seotud 
töösanktsioonide mehhanism; rõhutab, et 
parlament kavatseb lepingut hoolikalt 
kontrollida, sealhulgas selle sätteid 
kestliku arengu kohta, ning tuletab 
komisjonile meelde, et parlament võtab 
arvesse inimõiguste olukorda Hiinas, 
sealhulgas Hongkongis, kui tal palutakse 
investeerimislepingut toetada; peab 
äärmiselt kahetsusväärseks, et Hiinas on 
lubamatult sagenenud Euroopa 
Parlamendi ja Euroopa Liidu 
institutsioonide valitud liikmete suhtes 
sanktsioonide kehtestamine, kuna see 
õõnestab veelgi usaldust ja takistab 
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kahepoolset koostööd;

Or. en

Muudatusettepanek 251
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński
fraktsiooni ECR nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. on teadlik ELi mitmetahuliste 
kaubandussuhete tähtsusest Hiinaga; on 
kindlalt veendunud, et ELi ja Hiina 
kaubandussuhted nõuavad 
tasakaalustatumat ja vastastikust 
lähenemisviisi; rõhutab, et ELi ja Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
ratifitseerimise protsess saab alata alles 
siis, kui ELil on olemas vajalikud 
autonoomsed meetmed, sealhulgas 
sunniviisilise töö abil valmistatud toodete 
keelustamine, ajakohastatud kaubanduse 
kaitsemeetmed ja inimõigustega seotud 
töösanktsioonide mehhanism; nõuab, et 
komisjon liiguks edasi Taiwaniga 
investeerimislepingu sõlmimise küsimuses;

26. on teadlik ELi mitmetahuliste 
kaubandussuhete tähtsusest Hiinaga, kes 
muutus 2020. aastal ELi kõige 
tähtsamaks kaubanduspartneriks 
kaubavahetuse valdkonnas; on kindlalt 
veendunud, et ELi ja Hiina 
kaubandussuhted nõuavad 
tasakaalustatumat ja vastastikust 
lähenemisviisi, mis tuleks kasuks 
mõlemale poolele; rõhutab, et ELi ja Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
eesmärk on parandada investorite jaoks 
turulepääsu ja kehtestada reeglid, mis 
soodustaksid Hiinas Euroopa ettevõtete 
jaoks võrdsete võimaluste loomist; 
rõhutab, et laiaulatusliku 
investeerimislepingu 
ratifitseerimisprotsessi ei saa lahutada 
ELi ja Hiina laiemate suhete dünaamikast 
ning ratifitseerimisprotsess saab alata alles 
siis, kui ELil on olemas vajalikud 
autonoomsed meetmed, sealhulgas 
sunniviisilise töö abil valmistatud toodete 
keelustamine, ajakohastatud kaubanduse 
kaitsemeetmed ja inimõigustega seotud 
töösanktsioonide mehhanism; nõuab, et 
komisjon liiguks edasi Taiwaniga 
investeerimislepingu sõlmimise küsimuses;

Or. en
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Muudatusettepanek 252
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Barry Andrews

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. on teadlik ELi mitmetahuliste 
kaubandussuhete tähtsusest Hiinaga; on 
kindlalt veendunud, et ELi ja Hiina 
kaubandussuhted nõuavad 
tasakaalustatumat ja vastastikust 
lähenemisviisi; rõhutab, et ELi ja Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
ratifitseerimise protsess saab alata alles 
siis, kui ELil on olemas vajalikud 
autonoomsed meetmed, sealhulgas 
sunniviisilise töö abil valmistatud toodete 
keelustamine, ajakohastatud kaubanduse 
kaitsemeetmed ja inimõigustega seotud 
töösanktsioonide mehhanism; nõuab, et 
komisjon liiguks edasi Taiwaniga 
investeerimislepingu sõlmimise küsimuses;

26. on teadlik ELi mitmetahuliste 
kaubandussuhete tähtsusest Hiinaga; on 
kindlalt veendunud, et ELi ja Hiina 
kaubandussuhted nõuavad 
tasakaalustatumat ja vastastikust 
lähenemisviisi; rõhutab, et ELi ja Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
ratifitseerimise protsess saab alata alles 
siis, kui ELil on olemas vajalikud 
autonoomsed meetmed, sealhulgas 
sunniviisilise töö abil valmistatud toodete 
keelustamine, ajakohastatud kaubanduse 
kaitsemeetmed ja inimõigustega seotud 
töösanktsioonide mehhanism; rõhutab, et 
Hiina on kehtestanud sanktsioonid 
Euroopa Parlamendi liikmetele ja 
mõnedele parlamendi üksustele, ning see 
muudab laiaulatusliku 
investeerimislepingu 
ratifitseerimisprotsessi praegu 
mõeldamatuks; nõuab, et komisjon liiguks 
edasi Taiwaniga investeerimislepingu 
sõlmimise küsimuses ning kohustuks 
jätkama sisulisi suhteid kaubandus- ja 
investeerimissuhteid;

Or. en

Muudatusettepanek 253
Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. on teadlik ELi mitmetahuliste 
kaubandussuhete tähtsusest Hiinaga; on 

26. on teadlik ELi mitmetahuliste 
kaubandussuhete tähtsusest Hiinaga; on 
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kindlalt veendunud, et ELi ja Hiina 
kaubandussuhted nõuavad 
tasakaalustatumat ja vastastikust 
lähenemisviisi; rõhutab, et ELi ja Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
ratifitseerimise protsess saab alata alles 
siis, kui ELil on olemas vajalikud 
autonoomsed meetmed, sealhulgas 
sunniviisilise töö abil valmistatud toodete 
keelustamine, ajakohastatud kaubanduse 
kaitsemeetmed ja inimõigustega seotud 
töösanktsioonide mehhanism; nõuab, et 
komisjon liiguks edasi Taiwaniga 
investeerimislepingu sõlmimise 
küsimuses;

kindlalt veendunud, et ELi ja Hiina 
kaubandussuhted nõuavad 
tasakaalustatumat ja vastastikust 
lähenemisviisi; rõhutab, et ELi ja Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
ratifitseerimise protsess peaks algama 
pärast seda, kui pooled on leppinud kokku 
tegevuskavas, sealhulgas ajakavas 
lepingus sätestatud kohustuste täitmiseks; 
kutsub liitu üles kehtestama enne 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
jõustumist liidu kaubanduspoliitikaga 
kaasnevad ajakohastatud õigusaktid, 
sealhulgas hoolsuskohustust käsitlevad 
õigusaktid, mis hoiavad tulemuslikult ära 
sunniviisilise töö abil valmistatud toodete 
sisenemise ELi, ajakohastatud kaubanduse 
kaitsemeetmed ja inimõigustega seotud 
töösanktsioonide mehhanism; nõuab, et 
komisjon liiguks pärast laiaulatusliku 
investeerimislepingu jõustumist edasi 
Taiwaniga investeerimis- ja 
turulepääsulepingu sõlmimise küsimuses;

Or. en

Muudatusettepanek 254
Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Raphaël 
Glucksmann, Paolo De Castro

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. on teadlik ELi mitmetahuliste 
kaubandussuhete tähtsusest Hiinaga; on 
kindlalt veendunud, et ELi ja Hiina 
kaubandussuhted nõuavad 
tasakaalustatumat ja vastastikust 
lähenemisviisi; rõhutab, et ELi ja Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
ratifitseerimise protsess saab alata alles 
siis, kui ELil on olemas vajalikud 
autonoomsed meetmed, sealhulgas 
sunniviisilise töö abil valmistatud toodete 
keelustamine, ajakohastatud kaubanduse 

26. on teadlik ELi mitmetahuliste 
kaubandussuhete tähtsusest Hiinaga; on 
kindlalt veendunud, et ELi ja Hiina 
kaubandussuhted nõuavad 
tasakaalustatumat ja vastastikust 
lähenemisviisi; rõhutab, et ELi ja Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
ratifitseerimise protsess saab alata alles 
siis, kui ELil on olemas vajalikud 
autonoomsed meetmed, sealhulgas 
sunniviisilise töö abil valmistatud toodete 
keelustamine, ajakohastatud kaubanduse 
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kaitsemeetmed ja inimõigustega seotud 
töösanktsioonide mehhanism; nõuab, et 
komisjon liiguks edasi Taiwaniga 
investeerimislepingu sõlmimise küsimuses;

kaitsemeetmed ja inimõigustega seotud 
töösanktsioonide mehhanism; rõhutab, et 
ELi-Hiina laiaulatusliku 
investeerimislepingu 
ratifitseerimisprotsess algab alles siis, kui 
Hiina on tühistanud sanktsioonid 
Euroopa Parlamendi liikmete vastu; 
nõuab, et komisjon liiguks edasi Taiwaniga 
investeerimislepingu sõlmimise küsimuses;

Or. en

Muudatusettepanek 255
Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. on teadlik ELi mitmetahuliste 
kaubandussuhete tähtsusest Hiinaga; on 
kindlalt veendunud, et ELi ja Hiina 
kaubandussuhted nõuavad 
tasakaalustatumat ja vastastikust 
lähenemisviisi; rõhutab, et ELi ja Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
ratifitseerimise protsess saab alata alles 
siis, kui ELil on olemas vajalikud 
autonoomsed meetmed, sealhulgas 
sunniviisilise töö abil valmistatud toodete 
keelustamine, ajakohastatud kaubanduse 
kaitsemeetmed ja inimõigustega seotud 
töösanktsioonide mehhanism; nõuab, et 
komisjon liiguks edasi Taiwaniga 
investeerimislepingu sõlmimise küsimuses;

26. on teadlik ELi mitmetahuliste 
kaubandussuhete tähtsusest Hiinaga; on 
kindlalt veendunud, et ELi ja Hiina 
kaubandussuhted nõuavad 
tasakaalustatumat ja vastastikust 
lähenemisviisi; rõhutab, et ELi ja Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
ratifitseerimise protsess ei saa alata enne, 
kui Hiina on täielikult tühistanud 
sanktsioonid meie kolleegidest Euroopa 
Parlamendi liikmete vastu, ning saab alata 
alles siis, kui ELil on olemas vajalikud 
autonoomsed meetmed, sealhulgas 
sunniviisilise töö abil valmistatud toodete 
keelustamine, ajakohastatud kaubanduse 
kaitsemeetmed ja inimõigustega seotud 
töösanktsioonide mehhanism; nõuab, et 
komisjon liiguks edasi Taiwaniga 
investeerimislepingu sõlmimise küsimuses;

Or. fr

Muudatusettepanek 256
Urmas Paet
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. on teadlik ELi mitmetahuliste 
kaubandussuhete tähtsusest Hiinaga; on 
kindlalt veendunud, et ELi ja Hiina 
kaubandussuhted nõuavad 
tasakaalustatumat ja vastastikust 
lähenemisviisi; rõhutab, et ELi ja Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
ratifitseerimise protsess saab alata alles 
siis, kui ELil on olemas vajalikud 
autonoomsed meetmed, sealhulgas 
sunniviisilise töö abil valmistatud toodete 
keelustamine, ajakohastatud kaubanduse 
kaitsemeetmed ja inimõigustega seotud 
töösanktsioonide mehhanism; nõuab, et 
komisjon liiguks edasi Taiwaniga 
investeerimislepingu sõlmimise küsimuses;

26. on teadlik ELi mitmetahuliste 
kaubandussuhete tähtsusest Hiinaga; on 
kindlalt veendunud, et ELi ja Hiina 
kaubandussuhted nõuavad 
tasakaalustatumat ja vastastikust 
lähenemisviisi; rõhutab, et ELi ja Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
ratifitseerimise protsess saab alata alles 
siis, kui ELil on olemas vajalikud 
autonoomsed meetmed, sealhulgas 
sunniviisilise töö abil valmistatud toodete 
keelustamine, ajakohastatud kaubanduse 
kaitsemeetmed ja inimõigustega seotud 
töösanktsioonide mehhanism; nõuab, et 
komisjon liiguks edasi Taiwaniga 
investeerimislepingu sõlmimise küsimuses 
ja alustaks enne 2021. aasta lõppu 
mõjuhinnangu koostamist, avalikku 
konsultatsiooni ja analüüsi Taiwaniga;

Or. en

Muudatusettepanek 257
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. on teadlik ELi mitmetahuliste 
kaubandussuhete tähtsusest Hiinaga; on 
kindlalt veendunud, et ELi ja Hiina 
kaubandussuhted nõuavad 
tasakaalustatumat ja vastastikust 
lähenemisviisi; rõhutab, et ELi ja Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
ratifitseerimise protsess saab alata alles 
siis, kui ELil on olemas vajalikud 
autonoomsed meetmed, sealhulgas 
sunniviisilise töö abil valmistatud toodete 

26. on teadlik ELi kaubandussuhete 
tähtsusest Hiinaga; on kindlalt veendunud, 
et ELi ja Hiina kaubandussuhted nõuavad 
tasakaalustatumat ja vastastikust 
lähenemisviisi; rõhutab, et ELi ja Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
ratifitseerimise protsess saab alata alles 
siis, kui ELil on olemas vajalikud 
autonoomsed meetmed, sealhulgas 
sunniviisilise töö abil valmistatud toodete 
keelustamine, ajakohastatud kaubanduse 
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keelustamine, ajakohastatud kaubanduse 
kaitsemeetmed ja inimõigustega seotud 
töösanktsioonide mehhanism; nõuab, et 
komisjon liiguks edasi Taiwaniga 
investeerimislepingu sõlmimise küsimuses;

kaitsemeetmed ja inimõigustega seotud 
töösanktsioonide mehhanism; kuid 
Euroopa Parlament saab laiaulatusliku 
investeerimislepingu kontrollimist 
alustada alles pärast seda, kui Hiina on 
tühistanud oma sanktsioonid Euroopa 
Parlamendi liikmete ja organite suhtes; 
nõuab, et komisjon liiguks edasi Taiwaniga 
investeerimislepingu sõlmimise küsimuses;

Or. en

Muudatusettepanek 258
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26a. rõhutab olulist lisaväärtust, mida 
annab konsolideeritud majandus- ja 
kaubandussuhete loomine Aasia ja Vaikse 
ookeani piirkonnaga laiemalt, ja mis on 
näide strateegilise autonoomia 
kontseptsioonist ELi tarneahelate 
mitmekesistamise näol; rõhutab 
strateegilist vajadust panustada 
piirkondlikku ja ülemaailmsesse 
kaubandusse ja investeerimisstandardite 
kehtestamisse, tuletades meelde, et 
normatiivsed tingimused on valdkond, kus 
EL peab kasutama oma mõju, kooskõlas 
oma geomajanduslike ambitsioonidega;

Or. en

Muudatusettepanek 259
Carles Puigdemont i Casamajó

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26a. kutsub komisjoni üles võtma 
meetmeid nende ettevõtete suhtes, kes 
saavad praegu kasu sunnitöölaagritest 
Hiinas Xinjiangis ja Tiibetis, kus 
tuhanded uiguurid ja Tiibeti kodanikud 
on sunnitud tegelema selliste kaupade 
tootmisega, mis hiljem kuuluvad teatud 
Euroopa ja üleilmsete ettevõtete 
tarneahelatesse;

Or. en

Muudatusettepanek 260
Urmas Paet

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26a. kutsub ELi liikmes- ja 
kandidaatriike üles kaaluma loobumist 
17+1 formaadist, mis võib kahjustada 
Euroopa Liidu seisukohtade ühehäälsust 
ja õõnestada ühtsust, ning ergutab selle 
asemel järgima Hiina suhtes ühist ja 
ühtset ELi poliitikat;

Or. en

Muudatusettepanek 261
Emmanouil Fragkos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26a. on seisukohal, et Euroopa ja India 
suhete tugevdamiseks kõigil tasanditel, 
eelkõige kaubanduses, on palju 
võimalusi;
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Or. el

Muudatusettepanek 262
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner, Jörgen Warborn

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26b. kutsub komisjoni üles edasi 
liikuma Taiwaniga sõlmitava 
investeerimislepinguga, astudes vajalikke 
samme analüüsi tegemiseks, mõju 
hindamiseks ja avaliku konsultatsiooni 
algatamiseks; kordab, kui oluline on 
kahepoolne struktureeritud dialoog, 
sealhulgas mitmepoolsuse ja WTO, 
tehnoloogia ja rahvatervisega seotud 
küsimustes, ning esmatähtis koostöö 
elutähtsate tarnete, näiteks pooljuhtide 
valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 263
Carles Puigdemont i Casamajó

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26b. kutsub komisjoni üles looma liidu 
poolel sujuvama mehhanismi, mis annab 
kodanikuühiskonnale võimaluse esitada 
kaebus, kui kolmandad riigid ei täida 
kestlikkusega seotud kohustusi 
kahepoolsetes kaubanduslepingutes; 
kutsub komisjoni üles koostama 
tegevuskava rahvusvahelise ettevõtjate 
sotsiaalse vastutuse valdkonnas;

Or. en
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Muudatusettepanek 264
Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Margarida Marques, Paolo De Castro

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises kaasatakse Aafrika ning ida- ja 
lõunanaabrus, ning ootab konkreetseid 
samme, mis süvendaksid ELi suhteid 
nimetatud partneritega; kordab, kui oluline 
on strateegiline ja kestlik partnerlus Kagu-
Aasia, India ja Ladina-Ameerikaga;

27. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises kaasatakse Aafrika ning ida- ja 
lõunanaabrus, ning ootab konkreetseid 
samme, et süvendada ELi suhteid 
nimetatud partneritega; kordab, kui oluline 
on strateegiline ja kestlik partnerlus Kagu-
Aasia ja Indiaga; kutsub kõiki ELi 
institutsioone üles säilitama meie 
kaubandus- ja arengukoostöö kõrgema 
taseme prioriteedina suurema 
vastupanuvõime loomise pandeemiate ja 
rahvatervisealaste hädaolukordade 
suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 265
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner, Jörgen Warborn

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises kaasatakse Aafrika ning ida- ja 
lõunanaabrus, ning ootab konkreetseid 
samme, mis süvendaksid ELi suhteid 
nimetatud partneritega; kordab, kui oluline 
on strateegiline ja kestlik partnerlus Kagu-
Aasia, India ja Ladina-Ameerikaga;

27. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises kaasatakse Aafrika ning ida- ja 
lõunanaabrus, ning ootab konkreetseid 
samme, mis süvendaksid ELi suhteid 
nimetatud partneritega; rõhutab, kui 
oluline on osaleda tõhusal, püsival ja 
konstruktiivsel viisil suhtluses 
idapartnerluse riikidega, konsolideerides 
olemasolevad põhjalikud ja 
laiaulatuslikud vabakaubanduslepingud 
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ning pakkudes vastastikku kasulikku 
majanduskoostööd nende osalejatega, kes 
on ELi strateegilist tegevuskava silmas 
pidades olulise geopoliitilise tähtsusega; 
kordab, kui oluline on strateegiline ja 
kestlik partnerlus Kagu-Aasia, India ja 
Ladina-Ameerikaga;

Or. en

Muudatusettepanek 266
Urmas Paet

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises kaasatakse Aafrika ning ida- ja 
lõunanaabrus, ning ootab konkreetseid 
samme, mis süvendaksid ELi suhteid 
nimetatud partneritega; kordab, kui oluline 
on strateegiline ja kestlik partnerlus Kagu-
Aasia, India ja Ladina-Ameerikaga;

27. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises kaasatakse Aafrika ning ida- ja 
lõunanaabrus, ning ootab konkreetseid 
samme, mis süvendaksid ELi suhteid 
nimetatud partneritega; märgib siiski, et 
Armeenia ja Aserbaidžaani vahelise sõja 
ning ulatuslike inimõiguste rikkumiste 
tõttu Valgevenes peaks komisjon oma 
idapartnerluse strateegia läbi vaatama, 
kuni olukord Valgevenes ning Armeenia 
ja Aserbaidžaani vahel muutub; kordab, 
kui oluline on strateegiline ja kestlik 
partnerlus Kagu-Aasia, India ja Ladina-
Ameerikaga;

Or. en

Muudatusettepanek 267
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński
fraktsiooni ECR nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises kaasatakse Aafrika ning ida- ja 
lõunanaabrus, ning ootab konkreetseid 
samme, mis süvendaksid ELi suhteid 
nimetatud partneritega; kordab, kui oluline 
on strateegiline ja kestlik partnerlus Kagu-
Aasia, India ja Ladina-Ameerikaga;

27. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises kaasatakse Aafrika ning ida- ja 
lõunanaabrus, ning ootab konkreetseid 
samme, mis süvendaksid ELi suhteid 
nimetatud partneritega; rõhutab, et palju 
rohkem tähelepanu tuleb pöörata Aasia 
Vaikse ookeani piirkonnale, mis on 
lähituleviku majanduskasvu seisukohast 
kõige tähtsam maailmajagu, ning nõuab 
kõikehõlmavat ja ambitsioonikat India ja 
Vaikse ookeani strateegiat; kordab, kui 
oluline on strateegiline ja kestlik partnerlus 
Ladina-Ameerikaga;

Or. en

Muudatusettepanek 268
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises kaasatakse Aafrika ning ida- ja 
lõunanaabrus, ning ootab konkreetseid 
samme, mis süvendaksid ELi suhteid 
nimetatud partneritega; kordab, kui oluline 
on strateegiline ja kestlik partnerlus Kagu-
Aasia, India ja Ladina-Ameerikaga;

27. tunneb heameelt, et 
kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises kaasatakse Aafrika ning ida- ja 
lõunanaabrus, ning nõuab konkreetseid 
samme, mis süvendaksid ELi suhteid 
nimetatud partneritega, sealhulgas energia 
valdkonnas; kordab, kui oluline on 
strateegiline ja kestlik partnerlus Kagu-
Aasia, India ja Ladina-Ameerikaga;

Or. en

Muudatusettepanek 269
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Barry Andrews
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27a. rõhutab ELi ja Aafrika suhete 
tähtsust ning tiheda poliitilise ja 
majandusliku koostöö edendamist 
kontinentide vahel; rõhutab, kui oluline 
on tugev partnerlus Aafrika mandriga, 
mis põhineb vastastikkusel, võrdsusel ja 
ühistel huvidel; rõhutab, et komisjoni 
sellekohaseid jõupingutusi saavad 
täiendada mitmesugused 
kaubanduspoliitika vahendid; kutsub 
komisjoni üles edendama Aafrikaga 
kaasavat kaubanduspoliitilist 
lähenemisviisi ning aitama kaasa 
kestlikule arengule, majanduskasvule ja 
vastupanuvõimele, võttes arvesse 
majanduse arengutasemete mitmekesisust 
Aafrikas;

Or. en

Muudatusettepanek 270
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27a. kutsub ELi üles õppima oma 
COVID-19 pandeemiaga seotud 
kogemustest, et paremini mõista, mida 
tähendab olla geopoliitiline osaleja üha 
pingelisemas ülemaailmses keskkonnas, 
ning rõhutab, kui oluline on kasutada 
strateegilist prognoosimist, et olla 
paremini valmistunud ja 
vastupanuvõimelisem COVID-19 
pandeemiast tekkiva maailma suhtes ning 
tulevaste šokkide ja tervisekriiside, 
sealhulgas uute haigusmutatsioonide ja 
tulevaste pandeemiate tekkimise suhtes, 
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võttes eesmärgiks töötada välja 
tulevikukindlad strateegiad ja 
reageeringud;

Or. en

Muudatusettepanek 271
Joachim Schuster, Margarida Marques, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann, 
Kathleen Van Brempt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27a. juhib tähelepanu sellele, et 
COVID-19 kriis on esile toonud Aafrika 
mandriga loodava uue partnerluse 
tähtsuse; toonitab sellega seoses, et võla 
vähendamise ja kustutamise küsimustele 
tuleb vastata; rõhutab vajadust laiendada 
võlaga seotud algatusi erasektori 
võlausaldajatele; rõhutab vajadust luua 
Aafrika riikides poliitiline ruum 
tervishoiuga seotud poliitikameetmete 
edukaks rakendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 272
Carles Puigdemont i Casamajó

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27a. tuletab meelde, et usalduse 
suurendamiseks kaubanduse ja 
maailmaturgude vastu on vaja ühist 
läbipaistvat teabebaasi, et toetada 
usaldusväärseid poliitikameetmeid ja 
rahvusvahelist koostööd kaubanduse 
käigushoidmiseks; on seisukohal, et 
COVID-19 järgses maailmas on ülitähtis, 
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et kaubanduspartnerid täidaksid oma 
kohustust teatada WTOle pandeemiale 
reageerimiseks võetud meetmetest, mis on 
seotud kaubandusega;

Or. en

Muudatusettepanek 273
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Liesje 
Schreinemacher, Barry Andrews

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27b. rõhutab pühendumist 
partnerlusele Ladina-Ameerika ja Kariibi 
piirkonnaga ning meie 
kaubandussuhetele kõnealuse 
piirkonnaga; väljendab muret mõju 
pärast, mida COVID-19 avaldab Ladina-
Ameerika kestlikule arengule ja 
majanduslikule vastupanuvõimele; 
kordab, et pandeemia mõjutas tõsiselt 
naisi Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere 
piirkonnas; kutsub komisjoni üles 
jätkama struktuurset dialoogi meie 
partneritega Ladina-Ameerikas ja Kariibi 
mere piirkonnas; kutsub komisjoni üles 
kaasama ülemeremaad ja -territooriumid 
ning võtma arvesse nende konkreetseid 
kaubandusvajadusi ja suhteid ELiga;

Or. en

Muudatusettepanek 274
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Margarida Marques, Agnes Jongerius, Raphaël 
Glucksmann, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 b (uus)



AM\1229172ET.docx 177/178 PE691.343v01-00

ET

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27b. rõhutab, et EL peab aktiivselt 
toetama Aafrika-siseste väärtusahelate 
mitmekesistamist;

Or. en

Muudatusettepanek 275
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Liesje 
Schreinemacher, Barry Andrews

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27c. rõhutab, et Aasia areneb 
majanduslikult ja et Aasial on praegu 
maailmamajanduses oluline roll, eriti 
kaupade importimisel Euroopasse; 
rõhutab, et piirkondlik ulatuslik 
majanduspartnerlus (RCEP) on nii 
võimalus laiendada Euroopa kaubandust 
kui ka võimalik oht ELi 
kaubanduspüüdlustele kõnealuses 
piirkonnas; kutsub komisjoni üles 
jätkama koostööd piirkonnaga ja 
ennetavalt edendama reeglitel põhinevaid 
kaubandussuhteid;

Or. en

Muudatusettepanek 276
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Barry Andrews

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27d. kiidab heaks üldiste tariifsete 
soodustuste kava peatse läbivaatamise ja 
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komisjoni kavatsuse suurendada ühe 
peamise eesmärgina arenguriikide 
kaubandusvõimalusi; rõhutab, et GSP on 
poliitikavahend, mis võib aidata 
arenguriikidel edendada kestlikku ja 
vastupidavat majanduskasvu; rõhutab, 
kui oluline on panna meie GSP+ 
partnerid järgima rahvusvahelisi väärtusi 
ning võimaluse korral tuleks määruse 
eelseisva läbivaatamise käigus uuendada 
ja laiendada konventsioonide loetelu; 
kutsub komisjoni üles tegema seoses GSP, 
GSP+ ja erikorraga „Kõik peale relvade“ 
pingutusi soolise võrdõiguslikkuse 
valdkonnas;

Or. en


