
AM\1232584ET.docx PE693.623v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

2021/2037(INI)

27.5.2021

MUUDATUSETTEPANEKUD
1–105
Arvamuse projekt
Iuliu Winkler
(PE691.467v01-00)

Uus ELi-Hiina strateegia
(2021/2037(INI))



PE693.623v01-00 2/62 AM\1232584ET.docx

ET

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1232584ET.docx 3/62 PE693.623v01-00

ET

Muudatusettepanek 1
Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Paolo De Castro

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et Hiina oli 2020. aastal 
esmakordselt ELi suurim 
kaubavahetuspartner, kusjuures 
kaubandusbilanss halvenes ELi kahjuks 
veelgi;

1. märgib, et Hiina oli 2020. aastal 
esmakordselt ELi suurim 
kaubavahetuspartner, kusjuures 
kaubandusbilanss halvenes ELi kahjuks 
veelgi; Hiina ja ELi vahelise kaubanduse 
maht nõuab keskmises plaanis lepingute 
raamistikku, kusjuures geograafilisi 
tähiseid käsitlev leping ning ELi-Hiina 
laiaulatuslik investeerimisleping on vaid 
kaks esimest sammu; tulevikus mis tahes 
laialdasema lepingu võimaldamiseks peab 
Hiina näitama üles täielikku austust 
väärtuste vastu, millel EL põhineb, samuti 
peab ta looma demokraatliku kontrolli 
asutuse, mille pädevust peab arendama 
Euroopa Parlament;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et Hiina oli 2020. aastal 
esmakordselt ELi suurim 
kaubavahetuspartner, kusjuures 
kaubandusbilanss halvenes ELi kahjuks 
veelgi;

1. märgib, et Hiina majandusliku 
olulisuse jätkuv tõus mõjutab järgmise 
kümne aasta jooksul tugevalt 
maailmamajanduse arenguid, ning et 
Hiina oli 2020. aastal esmakordselt ELi 
suurim kaubavahetuspartner, kusjuures 
kaubandusbilanss halvenes ELi kahjuks 
veelgi; rõhutab siiski, et kui arvesse võtta 
ka teenustekaubandust, jääb Hiinal veel 
palju puudu Ameerika Ühendriikidest kui 
ELi peamisest kaubanduspartnerist 
möödumiseks; tunnistab ometi, et 



PE693.623v01-00 4/62 AM\1232584ET.docx

ET

kaubandus- ja investeerimissuhted 
Hiinaga on olulised, ent tulvil 
väljakutseid;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 
Karlsbro, Dita Charanzová, Jérémy Decerle

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et Hiina oli 2020. aastal 
esmakordselt ELi suurim 
kaubavahetuspartner, kusjuures 
kaubandusbilanss halvenes ELi kahjuks 
veelgi;

1. märgib, et Hiina oli 2020. aastal 
COVID-19 pandeemia kontekstis 
esmakordselt ELi suurim 
kaubavahetuspartner, kusjuures 
kaubandusbilanss halvenes ELi kahjuks 
veelgi; kutsub komisjoni üles põhjalikult 
analüüsima ELi sõltuvust Hiinast teatud 
strateegilistes ja üliolulistes sektorites, mis 
pandeemia valguses on ilmnenud, 
kasutades kõiki meie poliitikavahendeid ja 
tehes plaane meie tarneahelate 
vastupidavamateks ja mitmekesisemateks 
muutmiseks ning sõltuvuse 
vähendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Emmanouil Fragkos

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et Hiina oli 2020. aastal 
esmakordselt ELi suurim 
kaubavahetuspartner, kusjuures 
kaubandusbilanss halvenes ELi kahjuks 

1. märgib, et Hiina oli 2020. aastal 
esmakordselt ELi suurim 
kaubavahetuspartner, kusjuures 
kaubandusbilanss halvenes ELi kahjuks 
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veelgi; veelgi; rõhutab, et Hiina on maailma 
suuruselt teine majandus ning IMFi 
hinnangul tõuseb nende SKP 2021. aastal 
8 %;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et Hiina oli 2020. aastal 
esmakordselt ELi suurim 
kaubavahetuspartner, kusjuures 
kaubandusbilanss halvenes ELi kahjuks 
veelgi;

1. märgib, et Hiina oli 2020. aastal 
esmakordselt ELi suurim 
kaubavahetuspartner, kusjuures 
kaubandusbilanss halvenes ELi kahjuks 
veelgi, nii et viimasel oli Hiinaga 
kaubandusbilansi puudujääk; rõhutab, et 
praegune ELi-Hiina strateegia on selgelt 
olnud ebapiisav;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et Hiina oli 2020. aastal 
esmakordselt ELi suurim 
kaubavahetuspartner, kusjuures 
kaubandusbilanss halvenes ELi kahjuks 
veelgi;

1. märgib, et Hiina oli 2020. aastal 
esmakordselt ELi suurim 
kaubavahetuspartner, kusjuures 
kaubandusbilanss halvenes ELi kahjuks 
veelgi; tuletab siiski meelde, et Ameerika 
Ühendriigid ja tema järel 
Ühendkuningriik on endiselt ELi 
suurimad partnerid, kui käsitleda korraga 
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kaupu ja teenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et Hiina oli 2020. aastal 
esmakordselt ELi suurim 
kaubavahetuspartner, kusjuures 
kaubandusbilanss halvenes ELi kahjuks 
veelgi;

1. märgib, et Hiina oli 2020. aastal 
esmakordselt ELi suurim 
kaubavahetuspartner, kusjuures 
kaubandusbilanss halvenes ELi kahjuks 
veelgi; märgib siiski, et vastastikuste 
investeeringute tase on endiselt suhteliselt 
madal ja potentsiaalsest tasemest oluliselt 
madalam;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Emmanouil Fragkos

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et Hiina oli 2020. aastal 
esmakordselt ELi suurim 
kaubavahetuspartner, kusjuures 
kaubandusbilanss halvenes ELi kahjuks 
veelgi;

1. märgib, et Hiina oli 2020. aastal 
esmakordselt ELi suurim 
kaubavahetuspartner, kusjuures 
kaubandusbilanss halvenes ELi kahjuks 
veelgi; märgib, et kriitilise tähtsusega 
toorained asuvad vaid Hiinas;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Emmanouil Fragkos
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Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et Hiina oli 2020. aastal 
esmakordselt ELi suurim 
kaubavahetuspartner, kusjuures 
kaubandusbilanss halvenes ELi kahjuks 
veelgi;

1. tuletab meelde, et Hiina on 
maailmamajanduses keskse tähtsusega 
osaleja, märgib, et Hiina oli 2020. aastal 
esmakordselt ELi suurim 
kaubavahetuspartner, kusjuures 
kaubandusbilanss halvenes ELi kahjuks 
veelgi;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Mazaly Aguilar

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
ja Hiina Rahvavabariigi vahelise 
investeerimislepinguga nähakse ette 
Hiina juurdepääs ELi strateegilistele 
sektoritele (telekommunikatsioon, 
energiataristud, tänapäevased info- ja 
digitaaltehnoloogiad, mis on seotud 
näiteks suurandmete, luureteabe, 
robootika ja aruka tootmisega), mis 
hõlbustab Hiina nn tehnoloogilise 
ülimuslikkuse saavutamist, mis on üks 
tema kavas „Made in China 2025“ 
määratletud eesmärkidest, mille raames 
Hiina valitsus annab oma ettevõtetele 
impulsi sellega, et võimaldab neil 
kasutada valitsuse vahendeid, et 
omandada Euroopa majanduse ühenduse 
julgeoleku jaoks keskse tähtsusega osi, 
teisalt jääb EL sellega sõltuvaks 
tehnoloogiast, millega teda varustavad 
kolmandad riigid, kelle väärtused ega 
meetodid pole usaldusväärsed;

Or. es



PE693.623v01-00 8/62 AM\1232584ET.docx

ET

Muudatusettepanek 11
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. kiidab heaks WTO vaidluse 
lahendamise kaasuse tulemuse Hiina ja 
ELi vaidluse kohta, mis puudutas Hiina 
mitteturumajandusliku riigina kohtlemist 
vastavalt ELi dumpinguvastasele 
poliitikale, kooskõlas Euroopa 
Parlamendi 2016. aasta mai seisukohaga, 
millega lõpetati Hiina kui 
turumajandusliku riigi staatus1a;
_________________
1a Euroopa Parlamendi 12. mai 
2016. aasta resolutsioon, mis käsitleb 
Hiina turumajanduslikku staatust.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. märgib, et Hiina Rahvavabariik 
kirjutas alla piirkondlikule 
laiaulatuslikule majanduspartnerlusele, 
mis on mitmepoolne 
vabakaubandusleping, mille eesmärk on 
lõimida viieteistkümne Aasia ja Vaikse 
ookeani riigi tarneahelad;

Or. en
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Muudatusettepanek 13
Mazaly Aguilar

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1b. tuletab meelde, et praegusel kujul 
suurendab Euroopa Liidu ja Hiina 
Rahvavabariigi vaheline 
investeerimisleping ELi sõltuvust Hiinast 
ka põllumajanduse valdkonnas, kus Hiina 
teeb suuremahulisi investeeringuid 
põllumajandustehnoloogiasse ja -
innovatsiooni õigusraamistikus, mis 
võimaldab neil teha mida iganes nad 
tahavad; praegusel kujul hõlbustaks see 
Hiinal veelgi Euroopa ettevõtete ja 
põllumajandusmaa ostmise jätkamist, mis 
suurendaks liidu sõltuvust riigist, kus ei 
kehti eraomandi põhimõtted ja kus 
toiduturvalisuse eeskirjad on kaugel 
Euroopa standarditest;

Or. es

Muudatusettepanek 14
Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, 
Kathleen Van Brempt

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on veendunud, et ELi ja Hiina 
kahepoolsed kaubandus- ja 
investeerimissuhted on strateegilise 
tähtsusega ning peaksid põhinema reeglitel, 
mille keskmes on mitmepoolne 
kaubandussüsteem;

2. on veendunud, et ELi ja Hiina 
kahepoolsed kaubandus- ja 
investeerimissuhted on strateegilise 
tähtsusega ning peaksid põhinema reeglitel, 
mille keskmes on mitmepoolne 
kaubandussüsteem; kutsub komisjoni ja 
Hiinat üles tegema tihedat koostööd, et 
reformida WTO eeskirju eesmärgiga 
muuta organisatsioon paindlikumaks ja 
võimeliseks 21. sajandi väljakutsetega 
silmitsi seisma, et panustada 
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kestlikumasse arengusse ja edendada 
rohepööret ning digirevolutsiooni; eeldab, 
et Hiina täidaks võrdeliselt oma 
majandusliku kaalukusega oma 
rahvusvahelisi kohustusi ning taastaks 
võrdsed võimalused seoses 
tööstussubsiidiumite, riigi osalusega 
ettevõtete ja ülevõimsusega, sunniviisilise 
tehnosiirde, avalike hangete ja 
intellektuaalomandiga;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on veendunud, et ELi ja Hiina 
kahepoolsed kaubandus- ja 
investeerimissuhted on strateegilise 
tähtsusega ning peaksid põhinema reeglitel, 
mille keskmes on mitmepoolne 
kaubandussüsteem;

2. on veendunud, et ELi ja Hiina 
kahepoolsed kaubandus- ja 
investeerimissuhted on strateegilise 
tähtsusega ning peaksid põhinema reeglitel, 
mille keskmes on mitmepoolne 
kaubandussüsteem; kutsub Hiinat üles 
täielikult täitma kõiki oma WTO 
eeskirjadest tulenevaid kohustusi ning 
toetab eelkõige koostööd sarnaselt 
meelestatud partneritega, et avaldada 
vastupanu Hiina ebaseaduslikele 
subsiidiumitele; märgib, et Taiwan on 
WTO täieõiguslik liige ning kordab oma 
üleskutset tugevdada majanduslikku 
koostööd Taiwaniga ja valmistada ette 
investeerimisleping Taiwaniga, milleks 
tuleb lõpetada vajalik eeltöö, näiteks 
2021. aasta analüüs;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Carles Puigdemont i Casamajó
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Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on veendunud, et ELi ja Hiina 
kahepoolsed kaubandus- ja 
investeerimissuhted on strateegilise 
tähtsusega ning peaksid põhinema reeglitel, 
mille keskmes on mitmepoolne 
kaubandussüsteem;

2. on veendunud, et ELi ja Hiina 
kahepoolsed kaubandus- ja 
investeerimissuhted on strateegilise 
tähtsusega ning peaksid põhinema reeglitel, 
mille keskmes on mitmepoolne 
kaubandussüsteem, koos põhiliste 
inimõiguste täieliku kaitsega ning 
mõlema poole põhivabaduste, näiteks 
ühinemisvabaduse, sõnavabaduse või 
usuvabaduse absoluutse austamisega, 
täieliku pühendumusega kaitsta planeeti 
kliimamuutuste eest, ning lubamata 
kummagi poole mis tahes huvil õõnestada 
teise poole huvisid häirivate ja 
agressiivsete 
majanduspoliitikameetmetega;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on veendunud, et ELi ja Hiina 
kahepoolsed kaubandus- ja 
investeerimissuhted on strateegilise 
tähtsusega ning peaksid põhinema reeglitel, 
mille keskmes on mitmepoolne 
kaubandussüsteem;

2. on veendunud, et ELi ja Hiina 
kahepoolsed kaubandus- ja 
investeerimissuhted on strateegilise 
tähtsusega ning peaksid põhinema reeglitel, 
mille keskmes on mitmepoolne 
kaubandussüsteem; rõhutab, et 
maailmatasemel esmaklassilise osalejana 
tegutsemiseks tuleb ka käituda vastavalt 
sellele kohastele standarditele, sealhulgas 
võttes arvesse meie tegevuse mõju 
kliimale, keskkonnale, elurikkusele, 
vaesusele, tervisele, töötaja ja 
inimõigustele;
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Or. en

Muudatusettepanek 18
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on veendunud, et ELi ja Hiina 
kahepoolsed kaubandus- ja 
investeerimissuhted on strateegilise 
tähtsusega ning peaksid põhinema reeglitel, 
mille keskmes on mitmepoolne 
kaubandussüsteem;

2. on veendunud, et ELi ja Hiina 
kahepoolsed kaubandus- ja 
investeerimissuhted on strateegilise 
tähtsusega ning peaksid põhinema reeglitel, 
mille keskmes on mitmepoolne 
kaubandussüsteem; kordab, et kuigi 
majanduslike suhete katkestamine pole 
ELile kasulik, on vajalik kohustuste 
jõulisem jõustamine ja nende täitmine 
üldises kaubandus- ja 
investeerimissuhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on veendunud, et ELi ja Hiina 
kahepoolsed kaubandus- ja 
investeerimissuhted on strateegilise 
tähtsusega ning peaksid põhinema reeglitel, 
mille keskmes on mitmepoolne 
kaubandussüsteem;

2. on veendunud, et ELi ja Hiina 
kahepoolsed kaubandus- ja 
investeerimissuhted on strateegilise 
tähtsusega ning peaksid põhinema reeglitel, 
mille keskmes on mitmepoolne 
kaubandussüsteem; rõhutab sellega seoses 
WTO reformi olulisust;

Or. en



AM\1232584ET.docx 13/62 PE693.623v01-00

ET

Muudatusettepanek 20
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 
Karlsbro, Dita Charanzová, Jérémy Decerle

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on veendunud, et ELi ja Hiina 
kahepoolsed kaubandus- ja 
investeerimissuhted on strateegilise 
tähtsusega ning peaksid põhinema reeglitel, 
mille keskmes on mitmepoolne 
kaubandussüsteem;

2. on veendunud, et ELi ja Hiina 
kahepoolsed kaubandus- ja 
investeerimissuhted on strateegilise 
tähtsusega ning peaksid põhinema reeglitel, 
mille keskmes on mitmepoolne ja 
vastastikkusel põhinev kaubandussüsteem;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Emmanouil Fragkos

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on veendunud, et ELi ja Hiina 
kahepoolsed kaubandus- ja 
investeerimissuhted on strateegilise 
tähtsusega ning peaksid põhinema reeglitel, 
mille keskmes on mitmepoolne 
kaubandussüsteem;

2. on veendunud, et ELi ja Hiina 
kahepoolsed kaubandus- ja 
investeerimissuhted on strateegilise 
tähtsusega ning peaksid põhinema WTO 
reeglitel;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. kutsub Hiinat üles aktiivsemalt 
osalema WTOs ja teistes mitmepoolsetes 
algatustes ning täielikult täitma oma 
WTO kohustusi, muutes oma 
arengutaseme võrdeliseks saavutatud 
majandusliku mõjujõuga, ning nõuab 
tungivalt, et komisjon tõhustaks oma 
jõupingutusi, et teha Hiinaga koostööd 
reeglitel põhineva mitmepoolse 
kaubandussüsteemi tugevdamiseks; 
nõuab tungivalt keskendumist 
konkreetselt WTO reformile kui vahendile 
stabiilsuse ja õiguskindluse loomiseks 
rahvusvahelise kaubanduse valdkonnas, 
lahendades samas struktuurseid 
probleeme mõne- ja mitmepoolsel 
tasandil; peab asjakohaseks arutada 
konkreetselt ülemaailmse terase- ja 
alumiiniumitööstuse liigse 
tootmisvõimsuse negatiivseid mõjusid ja 
võimalikke viise selle põhjustatud 
moonutuste leevendamiseks, samuti 
arutleda WTO tasandil 
tööstussubsiidiumite probleemiga 
tegelemise olulisuse üle;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. kutsub ELi ja Hiinat oluliste 
rahvusvaheliste majanduses osalejatena 
üles võtma vastutust maailma majanduse 
ja planeedi tuleviku eest ning vältima oma 
suhete arenemist vastasseisuliseks; 
rõhutab, et ülemaailmsete probleemide 
lahendamiseks on vaja partneritevahelist 
head ja konstruktiivset koostööd; kinnitab 
taas, et Hiina jääb ELi strateegiliseks 
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partneriks ning on olnud usaldusväärne 
partner paljudes rahvusvahelise koostöö 
ja mitmepoolsuse toetamise valdkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Tiziana Beghin

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. on seisukohal, et muud 
kaubandus- ja investeerimislepingud 
piirkondlike partneritega, sealhulgas 
Taiwaniga, ei tohiks sõltuda 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
ratifitseerimise peatamisest;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on mures ELi ja Hiina järjest enam 
tasakaalust väljas kahepoolsete majandus- 
ja kaubandussuhete pärast; rõhutab, et 
tasakaalustamine ja võrdsemad tingimused 
on ELi huvide seisukohast väga olulised;

3. on mures ELi ja Hiina järjest enam 
tasakaalust väljas kahepoolsete majandus- 
ja kaubandussuhete pärast; rõhutab, et 
tasakaalustamine ja võrdsemad tingimused 
on ELi huvide seisukohast väga olulised; 
rõhutab, et ühtki majanduslikku suhet ei 
saa käsitleda eraldiseisvana inimõiguste 
küsimustest ning väljendab sellega seoses 
kahetsust jätkuva sunnitöö kasutamise üle 
ettevõtete, ennekõike Xinjiangist tooteid 
tarnivate ettevõtete tarneahelates; rõhutab 
oma üleskutset Hiinale ratifitseerida ja 
rakendada asjakohaseid Rahvusvahelise 
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Tööorganisatsiooni konventsioone; 
väljendab sügavat muret asjaolu üle, et 
mitmeid rahvusvahelisi ettevõtteid, 
eelkõige rõiva- ja tekstiilisektoris, on 
põhjalikult ja laialdaselt boikoteeritud 
pärast seda, kui nad väljendasid muret 
teadete pärast sunniviisilise töö kohta 
Xinjiangis ja võtsid vastu otsuse 
vähendada tarneahelasidemeid 
Xinjiangiga, ning mõistab teravalt hukka 
Hiina valitsuse agressiivse poliitiliste 
sunnivahendite kasutamise nende vastu; 
kordab oma palvet, et komisjon ja 
Euroopa välisteenistus käivitaksid kiiresti 
tarneahelatealase ärinõustamise, mis 
annaks ettevõtetele juhiseid uiguuride 
sunniviisilise tööga seotud riskide 
vältimiseks ning aitaks neil kiiresti leida 
alternatiivseid tarneallikaid;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Joachim Schuster, Paolo De Castro, 
Pedro Silva Pereira

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on mures ELi ja Hiina järjest enam 
tasakaalust väljas kahepoolsete majandus- 
ja kaubandussuhete pärast; rõhutab, et 
tasakaalustamine ja võrdsemad tingimused 
on ELi huvide seisukohast väga olulised;

3. on mures ELi ja Hiina järjest enam 
tasakaalust väljas kahepoolsete majandus- 
ja kaubandussuhete pärast; rõhutab, et 
tasakaalustamine ja võrdsemad tingimused 
on ELi huvide seisukohast väga olulised; 
Hiina ja EL peavad looma võrdsed 
võimalused ja viljaka partnerlussuhte 
hoolimata nende majandussüsteemide 
erinevusest; selleks peab EL täiendama 
oma autonoomsete instrumentide valikut 
(välismaiste otseinvesteeringute 
taustauuring; kahesuguse kasutusega 
tehnoloogia eksportimine; riiklik toetus; 
juurdepääs avalikele hangetele; kaitse 
kolmandate riikide sunnimeetmete eest); 
samuti peab Hiina võtma arvesse vajadust 
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vastata Euroopa standarditele 
kaubandusega seotud aspektides, eriti 
inimõiguste ja töötingimuste osas;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on mures ELi ja Hiina järjest enam 
tasakaalust väljas kahepoolsete majandus- 
ja kaubandussuhete pärast; rõhutab, et 
tasakaalustamine ja võrdsemad tingimused 
on ELi huvide seisukohast väga olulised;

3. on mures ELi ja Hiina järjest enam 
tasakaalust väljas kahepoolsete majandus- 
ja kaubandussuhete pärast, mida 
iseloomustab asümmeetria turule juurde 
pääsemises ning toimivate võrdsete 
võimaluste puudumine, millega tagataks 
ELi tootjate ja eksportijate võrdne 
juurdepääs Hiina turule, samuti 
vastandlikud sotsiaalsed ja 
keskkonnaalased standardid; rõhutab, et 
tasakaalustamine ja võrdsemad tingimused 
on ELi huvide seisukohast väga olulised;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on mures ELi ja Hiina järjest enam 
tasakaalust väljas kahepoolsete majandus- 
ja kaubandussuhete pärast; rõhutab, et 
tasakaalustamine ja võrdsemad tingimused 
on ELi huvide seisukohast väga olulised;

3. on mures ELi ja Hiina järjest enam 
tasakaalust väljas kahepoolsete majandus- 
ja kaubandussuhete pärast; rõhutab, et 
tasakaalustamine ja võrdsemad tingimused 
on ELi huvide seisukohast väga 
olulised; on pühendunud siseturul 
moonutusi tekitavate välisriikide 
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subsiidiume käsitleva määruse aegsale, 
viivitamatule lõpetamisele, ning nõuab 
tungivalt, et komisjon ja nõukogu teeks 
sama, kui parlamendi seisukoht on heaks 
kiidetud;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on mures ELi ja Hiina järjest enam 
tasakaalust väljas kahepoolsete majandus- 
ja kaubandussuhete pärast; rõhutab, et 
tasakaalustamine ja võrdsemad tingimused 
on ELi huvide seisukohast väga olulised;

3. on mures ELi ja Hiina järjest enam 
tasakaalust väljas kahepoolsete majandus- 
ja kaubandussuhete pärast; rõhutab, et 
tasakaalustamine ja võrdsemad tingimused 
on ELi huvide seisukohast väga olulised, 
eriti seoses intellektuaalomandi 
austamisega ning konkreetsete 
kohustustega piraatkaubanduse vastu 
võitlemiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Dita 
Charanzová, Jérémy Decerle

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on mures ELi ja Hiina järjest enam 
tasakaalust väljas kahepoolsete majandus- 
ja kaubandussuhete pärast; rõhutab, et 
tasakaalustamine ja võrdsemad tingimused 
on ELi huvide seisukohast väga olulised;

3. on mures ELi ja Hiina järjest enam 
tasakaalust väljas kahepoolsete majandus- 
ja kaubandussuhete pärast; rõhutab, et 
tasakaalustamine ja võrdsemad tingimused 
on ELi huvide seisukohast väga olulised; 
tuletab meelde Euroopa Liidu üldist 
eesmärki edendada oma avatud 
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strateegilist autonoomiat;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on mures ELi ja Hiina järjest enam 
tasakaalust väljas kahepoolsete majandus- 
ja kaubandussuhete pärast; rõhutab, et 
tasakaalustamine ja võrdsemad tingimused 
on ELi huvide seisukohast väga olulised;

3. on mures ELi ja Hiina järjest enam 
tasakaalust väljas kahepoolsete majandus- 
ja kaubandussuhete pärast; rõhutab, et 
tasakaalustamine ja võrdsemad tingimused 
on ELi huvide seisukohast väga olulised; 
rõhutab sellega seoses ELi käimasolevat 
tööd oma kaubandusmeetmete 
edendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. rõhutab tungivat vajadust 
tasakaalustada ELi ja Hiina suhteid, 
võttes selleks rea autonoomseid meetmeid, 
sealhulgas õigusaktid, mille abil 
leevendada välisriikide subsiidiumite 
siseturul moonutusi tekitavat mõju; 
rahvusvaheline hankevahend; tarneahelat 
käsitlevad õigusaktid, mis sisaldavad 
kohustuslikke hoolsuskohustuse nõudeid 
ja kehtestavad sunniviisilise tööga saadud 
kaupadele impordikeelu; tõhustatud ja 
tugevdatud ELi välisinvesteeringute 
taustauuringute määrus; tõhus vahend 
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sunnimeetmete vastu võitlemiseks; 
vajadusel sihipärased lisameetmed kogu 
maailmas rakendatava inimõiguste 
rikkujate vastase ELi sanktsioonirežiimi 
raames, et jätkata reageerimist Xinjiangis 
ja Hongkongis toime pandud 
repressioonidele ning seades eesmärgiks, 
et Hiina lõpetaks kõik rikkumised; 
asjakohane vastus Hiinast lähtuvatele 
küberohtudele, hübriidrünnetele ning 
tsiviil- ja militaarsektori ühitamise 
programmile;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. kutsub liikmesriike ja 
kandidaatriike üles kaaluma 
16+1 formaadist lahkumist, mis võib 
takistada ühel häälel rääkimist ning 
õõnestab Euroopa Liidu ühtsust; innustab 
selle asemel püüdlema ühtse ja ühise ELi 
Hiina-poliitika poole; tunnustab Leedu 
hiljutist otsust formaadis osalemine 
lõpetada ning kutsub üles teisi riike Leedu 
eeskuju järgima;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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3a. väljendab kahetsust selle üle, et 
ELi jõupingutuste ja kasutatud vahendite 
abil pole jõutud Hiinas inimõiguste 
valdkonnas käegakatsutavate tulemusteni 
ega aidatud kaasa sellele, et takistada 
Hiina kiiret negatiivset arengut ja tema 
seisundi halvenemist rahvusvahelise 
osalejana;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3b. kiidab heaks ELi ja Ameerika 
Ühendriikide dialoogi käivitamise Hiina 
teemal, et teha koostööd teemadel nagu 
vastastikkus, mitmepoolsus, 
majandusprobleemid, inimõigused, 
vastupanuvõimelisus, julgeolek ja 
kliimamuutused; kutsub üles veelgi 
suurendama ELi ja Ameerika 
Ühendriikide Hiina-alast koordineeritust 
ja koostööd;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kordab oma sügavat muret paljude 
tõkete pärast, millega Euroopa ettevõtjad 
Hiina turule sisenemisel ja seal 
tegutsemisel kokku puutuvad; on mures 
selle pärast, et Hiina 14. viisaastakukavas 

4. kordab oma sügavat muret paljude 
tõkete pärast, millega Euroopa ettevõtjad 
Hiina turule sisenemisel ja seal 
tegutsemisel kokku puutuvad, kuigi ELi 
ettevõtted on täheldanud Hiinas 
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osutatud nn topeltringluse strateegia 
halvendab veelgi ELi äriühingute 
ettevõtluskeskkonda; rõhutab veel kord 
oma erilist muret Hiina riigiettevõtete turgu 
moonutavate tavade, sunniviisilise 
tehnosiirde ja andmete lokaliseerimise, 
liigse tootmisvõimsuse pärast sellistes 
sektorites nagu terasetööstus ja sellega 
seotud ekspordi dumpingu ning muude 
ebaausate kaubandustavade pärast;

märkimisväärset kasutamata 
turupotentsiaali; vihjab asjaolule, et Hiina 
keskklassi hulka kuulub juba enam kui 
400 miljonit inimest; võtab teadmiseks 
Hiina 14. viisaastakukavas osutatud nn 
topeltringluse strateegia ning juurdleb, 
kuidas Hiina nn topeltringluse strateegia 
vastab ELi avatud strateegilise 
autonoomia strateegiale ning Bideni ja 
Harrise administratsiooni strateegiale 
„buy American“ (osta Ameerika kaupa); 
kutsub partnereid üles põhjalikumalt 
teavet koguma selle kohta, milliseid 
muudatusi need strateegiad toovad ELi 
äriühingute ettevõtluskeskkonnale; rõhutab 
veel kord oma erilist muret teatud Hiina 
riigiettevõtete turgu moonutavate tavade 
pärast, ning kordab oma seisukohta, et 
riigi osalusega ettevõtted peavad 
turukeskkonnas järgima reegleid; rõhutab 
uurimistöö ja arengu alase koostöö 
kasulikkust, lükates samas tagasi 
sunniviisilise tehnosiirde ja andmete 
lokaliseerimise; kutsub üles otsima 
lahendusi jätkuvale liigsele 
tootmisvõimsusele teatud sektorites, 
sealhulgas terasetööstuses, võttes samas 
teadmiseks Hiina tohutud jõupingutused 
ajakohastamata tootmiskohtade 
sulgemiseks, töötajate 
ümberpaigutamiseks ja 
ümberkoolitamiseks ning tootmise 
kaasajastamiseks eesmärgiga vähendada 
tööstuslikku CO2-heidet, mis loob samuti 
uusi võimalusi tehnoloogilise ja 
majandusliku koostöö tegemiseks ELi 
ettevõtetega; võtab teadmiseks Hiina 
ettevõtete erakordselt suure osakaalu ELi 
komisjoni algatatud dumpinguvastaste 
juhtumite hulgas, tervitab nende 
meetmete tõhusust, kutsub Hiina 
ametiasutusi üles suurendama oma 
jõupingutusi ekspordi dumpingu, 
sealhulgas sotsiaalse ja keskkonnaalase 
dumpingu ning muude ebaausate 
kaubandustavade lõpetamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 37
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 
Karlsbro, Dita Charanzová, Jérémy Decerle

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kordab oma sügavat muret paljude 
tõkete pärast, millega Euroopa ettevõtjad 
Hiina turule sisenemisel ja seal 
tegutsemisel kokku puutuvad; on mures 
selle pärast, et Hiina 14. viisaastakukavas 
osutatud nn topeltringluse strateegia 
halvendab veelgi ELi äriühingute 
ettevõtluskeskkonda; rõhutab veel kord 
oma erilist muret Hiina riigiettevõtete turgu 
moonutavate tavade, sunniviisilise 
tehnosiirde ja andmete lokaliseerimise, 
liigse tootmisvõimsuse pärast sellistes 
sektorites nagu terasetööstus ja sellega 
seotud ekspordi dumpingu ning muude 
ebaausate kaubandustavade pärast;

4. kordab oma sügavat muret paljude 
tõkete pärast, millega Euroopa ettevõtjad 
Hiina turule sisenemisel ja seal 
tegutsemisel kokku puutuvad; on mures 
selle pärast, et Hiina 14. viisaastakukavas 
osutatud nn topeltringluse strateegia 
halvendab veelgi ELi äriühingute 
ettevõtluskeskkonda; väljendab sügavat 
muret asjaolu üle, et mitmeid 
rahvusvahelisi ettevõtteid, eelkõige rõiva- 
ja tekstiilisektoris, on põhjalikult ja 
laialdaselt boikoteeritud pärast seda, kui 
nad väljendasid muret teadete pärast 
sunniviisilise töö kohta Xinjiangis ja 
võtsid vastu otsuse vähendada 
tarneahelasidemeid Xinjiangiga; mõistab 
teravalt hukka Hiina valitsuse agressiivse 
poliitiliste sunnivahendite kasutamise 
nende vastu; rõhutab veel kord oma erilist 
muret Hiina riigiettevõtete turgu 
moonutavate tavade, sunniviisilise 
tehnosiirde ja andmete lokaliseerimise, 
liigse tootmisvõimsuse pärast sellistes 
sektorites nagu terasetööstus ja sellega 
seotud ekspordi dumpingu ning muude 
ebaausate kaubandustavade pärast; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles tõhustama 
oma koostööd sarnaselt meelestatud 
liitlastega WTO tasandil, et arendada 
välja ühine lähenemine Hiina ebaausate 
kaubandustavadega tegelemiseks, 
sealhulgas uus algatus piraatkaubanduse 
vastu võitlemiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 38
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kordab oma sügavat muret paljude 
tõkete pärast, millega Euroopa ettevõtjad 
Hiina turule sisenemisel ja seal 
tegutsemisel kokku puutuvad; on mures 
selle pärast, et Hiina 14. viisaastakukavas 
osutatud nn topeltringluse strateegia 
halvendab veelgi ELi äriühingute 
ettevõtluskeskkonda; rõhutab veel kord 
oma erilist muret Hiina riigiettevõtete turgu 
moonutavate tavade, sunniviisilise 
tehnosiirde ja andmete lokaliseerimise, 
liigse tootmisvõimsuse pärast sellistes 
sektorites nagu terasetööstus ja sellega 
seotud ekspordi dumpingu ning muude 
ebaausate kaubandustavade pärast;

4. kordab oma sügavat muret paljude 
tõkete pärast, millega Euroopa ettevõtjad 
Hiina turule sisenemisel ja seal 
tegutsemisel kokku puutuvad; on mures 
selle pärast, et Hiina 14. viisaastakukavas 
osutatud nn topeltringluse strateegia 
halvendab veelgi ELi äriühingute 
ettevõtluskeskkonda; rõhutab veel kord 
oma erilist muret Hiina riigiettevõtete turgu 
moonutavate tavade, sunniviisilise 
tehnosiirde ja andmete lokaliseerimise, 
liigse tootmisvõimsuse pärast sellistes 
sektorites nagu terasetööstus ja sellega 
seotud ekspordi dumpingu ning muude 
ebaausate kaubandustavade, samuti 
üldiselt suureneva poliitilise sekkumise 
pärast ärikeskkonnas, sealhulgas 
erasektoris; leiab, et 
standardimispoliitikast peaks saama ELi 
senisest strateegilisema tööstuspoliitika 
põhiline tugisammas, ja tuletab meelde, et 
standardimine on teadete järgi valdkond, 
milles Hiina kavatsused selgelt meie 
omadest lahknevad; toetab kooskõlastatud 
jõupingutusi Euroopa sõltuvuse 
vähendamiseks strateegilistes sektorites 
nagu muldmetallide kaevandamine ja 
töötlemine;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Arvamuse projekt
Punkt 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kordab oma sügavat muret paljude 
tõkete pärast, millega Euroopa ettevõtjad 
Hiina turule sisenemisel ja seal 
tegutsemisel kokku puutuvad; on mures 
selle pärast, et Hiina 14. viisaastakukavas 
osutatud nn topeltringluse strateegia 
halvendab veelgi ELi äriühingute 
ettevõtluskeskkonda; rõhutab veel kord 
oma erilist muret Hiina riigiettevõtete turgu 
moonutavate tavade, sunniviisilise 
tehnosiirde ja andmete lokaliseerimise, 
liigse tootmisvõimsuse pärast sellistes 
sektorites nagu terasetööstus ja sellega 
seotud ekspordi dumpingu ning muude 
ebaausate kaubandustavade pärast;

4. kordab oma sügavat muret paljude 
tõkete pärast, millega Euroopa ettevõtjad 
Hiina turule sisenemisel ja seal 
tegutsemisel kokku puutuvad, samuti 
riigiettevõtete kehtestatud ebaausate 
kaubandustavade pärast; on mures selle 
pärast, et Hiina 14. viisaastakukavas 
osutatud nn topeltringluse strateegia 
halvendab veelgi ELi äriühingute 
ettevõtluskeskkonda; rõhutab veel kord 
oma erilist muret Hiina riigiettevõtete turgu 
moonutavate tavade, sunniviisilise 
tehnosiirde ja andmete lokaliseerimise, 
liigse tootmisvõimsuse pärast sellistes 
sektorites nagu terasetööstus ja sellega 
seotud ekspordi dumpingu ning muude 
ebaausate kaubandustavade pärast, samuti 
Hiina riiklike ja valitsusväliste osalejate 
katsete pärast sekkuda ELi 
demokraatlikku ellu;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kordab oma sügavat muret paljude 
tõkete pärast, millega Euroopa ettevõtjad 
Hiina turule sisenemisel ja seal 
tegutsemisel kokku puutuvad; on mures 
selle pärast, et Hiina 14. viisaastakukavas 
osutatud nn topeltringluse strateegia 
halvendab veelgi ELi äriühingute 
ettevõtluskeskkonda; rõhutab veel kord 
oma erilist muret Hiina riigiettevõtete turgu 
moonutavate tavade, sunniviisilise 
tehnosiirde ja andmete lokaliseerimise, 
liigse tootmisvõimsuse pärast sellistes 

4. kordab oma sügavat muret paljude 
tõkete pärast, millega Euroopa ettevõtjad 
Hiina turule sisenemisel ja seal 
tegutsemisel kokku puutuvad; on mures 
selle pärast, et Hiina 14. viisaastakukavas 
osutatud nn topeltringluse strateegia 
halvendab veelgi ELi äriühingute 
ettevõtluskeskkonda; rõhutab veel kord 
oma erilist muret Hiina turgu moonutavate 
tavade, sealhulgas, ent mitte ainult 
tööstussubsiidiumite, Hiina riigi 
osalusega ettevõtete soodsama kohtlemise, 
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sektorites nagu terasetööstus ja sellega 
seotud ekspordi dumpingu ning muude 
ebaausate kaubandustavade pärast;

intellektuaalomandi varguse, 
sunniviisilise tehnosiirde ja andmete 
lokaliseerimise, liigse tootmisvõimsuse 
pärast sellistes sektorites nagu 
terasetööstus ja sellega seotud ekspordi 
dumpingu ning muude ebaausate 
kaubandustavade pärast;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. märgib, et Hiina käivitatud algatus 
„Üks vöönd, üks tee“ kujutab endast 
ajaloo suurimat investeerimistegevust; 
kutsub üles komisjoni suuremale 
osalemisele algatuses „Üks vöönd, üks 
tee“, eelkõige panustades projektide 
kestlikkuse hindamise ja läbipaistvuse 
eeskirja alaste eksperditeadmistega, 
kooskõlas Århusi 
konventsiooniga; tuletab meelde, et alates 
2021. aasta jaanuarist on algatusega 
„Üks vöönd, üks tee“ liitumiseks Hiinaga 
vastastikkuse mõistmise memorandumi 
allkirjastanud 140 riiki, nende hulgas 
18 Euroopa Liidu liikmesriiki, täpsemalt 
Austria, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, 
Tšehhi, Eesti, Kreeka, Ungari, Itaalia, 
Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Poola, 
Portugal, Rumeenia, Slovakkia ja 
Sloveenia;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn
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Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. rõhutab vastastikkuse puudumist 
avalikes hangetes ning vajadust 
parandada ELi positsiooni selles 
valdkonnas; tuletab meelde, et jõuline ja 
tõhus rahvusvaheliste hangete instrument 
on oluline väliste avalike hangete turgude 
avamiseks, samuti on oluline välisriikide 
subsiidiumite instrument, millega saab 
lahendada ELi siseturu moonutuste 
probleeme; rõhutab, et need kaks 
instrumenti peaks teineteist täiendama ja 
tegelema sama probleemi erinevate 
külgedega, keskendudes vastavalt selle 
välis- ja sisemõõtmele;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Raphaël Glucksmann, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van 
Brempt

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. väljendab muret Hiina 
kohtuasutuste väljakujuneva tava üle 
tegutseda kogu maailmas kehtiva 
jurisdiktsiooni põhimõttest lähtudes, selle 
asemel, et teha kindlaks standardite 
rakendamiseks oluliste patentide ausad, 
mõistlikud ja mittediskrimineerivad 
litsentsitingimused, ning takistada 
ettevõtetel enda otsuste vaidlustamist; 
rõhutab, et see praktika tähendab, et 
Hiina ettevõtetel lubatakse mitte maksta 
õiglast hinda standardi rakendamiseks 
oluliste patentide kasutamise eest ning 
ohustab Euroopa uurimistööd; kutsub 
komisjoni üles tegema selles küsimuses 
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koostööd Hiina ametiasutustega;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, 
Raphaël Glucksmann, Kathleen Van Brempt

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. nõuab tungivalt, et Hiina valitsus 
ratifitseeriks ja rakendaks ILO 
konventsiooni nr 29 sunniviisilise töö 
kohta, ILO konventsiooni nr 105 
sunniviisilise töö kaotamise kohta, ILO 
konventsiooni nr 87 ühinemisvabaduse ja 
organiseerumisõiguse kaitse kohta ning 
ILO konventsiooni nr 98 
organiseerumisõiguse ja kollektiivse 
läbirääkimisõiguse kohta; nõuab 
tungivalt, et Hiina ratifitseeriks kodaniku- 
ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 
Karlsbro, Dita Charanzová, Jérémy Decerle

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. kutsub Hiinat üles aktiivsemalt 
osalema mitmepoolsetes algatustes WTO 
tasandil, näiteks kaubandus- ja 
kliimaalgatuses ning kaubanduse ja 
tervishoiu algatuses, samuti kestliku 
arengu eesmärkide saavutamises; kutsub 
Hiinat üles aktiivsemalt osalema WTO 
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reformis, eriti kõigi WTO mõõdete 
taastamises, alates järelevalvest, uute 
eeskirjade loomisest ja vaidluste 
lahendamisest; nõuab tungivalt, et Hiina 
täidaks kõiki oma WTOga seotud 
kohustusi;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. nõuab tungivalt, et kõik algatusega 
„Üks vöönd, üks tee“ seotud projektides 
osalevad Euroopa ettevõtjad edendaksid 
ÜRO äritegevuse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtete raames hoolsuskohustust 
inimõiguste valdkonnas; palub 
liikmesriikidel anda Euroopa ettevõtjatele 
tõhusaid suuniseid selle kohta, kuidas 
hinnata algatusega „Üks vöönd, üks tee“ 
seotud tegelikku ja võimalikku mõju 
inimõigustele;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. kiidab heaks siseturul moonutusi 
tekitavate välisriikide subsiidiumite kohta 
määruse ettepaneku vastuvõtmise; loodab, 
et selle instrumendiga tagatakse tugev ja 
konkurentsivõimeline ühtne turg, 
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tugevdatakse ELi positsiooni ja 
tegeletakse kolmandate riikide, eelkõige 
Hiina põhjustatud turumoonutustega 
võimaluste võrdsemaks muutmise abil;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. nõuab tungivalt, et Hiina hakkaks 
uuesti osalema terasetööstuse liigse 
tootmisvõimsuse ülemaailmse foorumi 
töös, et kõrvaldada liigne võimsus ja 
taastada võrdsed võimalused;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4b. nõuab tungivalt, et komisjon 
keskenduks senisest enam tiheneva 
rahvusvahelise konkurentsi standardimise 
ja normatiivsete elementidega seotud 
probleemidele; tuletab sellega seoses 
meelde seoseid kaubanduse, patentide ja 
standardite vahel; kutsub komisjoni üles 
tõhustama tegevust kõigis standardimise 
valdkondades ja intellektuaalomandi 
õiguste rikkumiste puhul, sealhulgas 
patendiõiguse rikkumiste puhul Hiina 
ettevõtete poolt digiteerimise ja 
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kommunikatsiooni valdkondades, kõigis 
asjaomastes asutustes, sealhulgas ÜRO 
Rahvusvahelises Telekommunikatsiooni 
Liidus; nõuab tungivalt, et peetaks 
rohkem poliitilisi arutelusid Hiina 
algatuste, näiteks algatuse „Made in 
China 2025“ (Valmistatud Hiinas 2025) 
või aina relevantsema „China 
Standards 2035“ (Hiina standardid 2035) 
mõjude teemal;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4b. juhib tähelepanu asjaolule, et 
kuigi EL on teinud Hiinaga koostööd ELi 
ja Hiina ühenduvusplatvormi kontekstis, 
on sellel koostööl märkimisväärselt 
rohkem potentsiaali; soovitab vältida 
ebavajalikku dubleerimist 
ühenduvusprojektides; kutsub üles 
tegema palju paremini koordineeritud 
koostööd Hiinaga ka algatuse „Üks 
vöönd, üks tee“ raames toimuvates 
ühenduvusprojektides, tuginedes eelkõige 
avalike hangetega seoses võrdse 
juurdepääsu, kestliku arengu, kaasatuse, 
hea valitsemistava ja õigusriigi 
põhimõtetele, samuti kõrgetele 
sotsiaalsetele, keskkonnaalastele ja 
maksustandarditele ning avatud ja 
läbipaistvatele eeskirjadele;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Paolo De Castro, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt
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Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4b. rõhutab, et piraatkaubanduse 
vastu võitlemine on ELi 
intellektuaalomandi kaitsmiseks tehtavate 
jõupingutuste hulgas prioriteet; on mures, 
et Hiina on endiselt ELi saabuva võltsitud 
ja piraatkauba peamine päritoluriik nii 
kauba väärtuse kui ka mahu poolest; 
rõhutab, et geograafilisi tähiseid käsitlev 
leping on esimene samm 
piraatkaubandusega võitlemiseks ning 
nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon 
suurendaks jõupingutusi ELi 
intellektuaalomandi kaitsmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Jérémy 
Decerle

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4b. kutsub liikmesriike üles 
võimaldama rahvusvaheliste hangete 
instrumendi kiiret kasutusele võtmist, et 
tagada vastastikkusel põhinev juurdepääs 
kolmandate riikide avalike hangete 
turgudele, eesmärgiga aidata Euroopa 
ettevõtteid, mis seisavad silmitsi 
diskrimineerimisega ja juurdepääsu 
puudumisega Hiina avalike hangete 
turgudele, mis jäävad neile suuresti 
suletuks;

Or. en
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Muudatusettepanek 53
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4b. kutsub komisjoni üles võtma 
meetmeid nende ettevõtete suhtes, kes 
saavad praegu kasu enam kui 
380 sunnitöölaagrist Xinjiangis, kus 
tuhanded uiguuridest kodanikud on 
sunnitud tegelema selliste kaupade 
tootmisega, mis hiljem kuuluvad teatud 
Euroopa ja üleilmsete ettevõtete 
tarneahelatesse;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4b. tuletab meelde, et Hiina pole 
ratifitseerinud nelja Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni kaheksast 
põhikonventsioonist; mõistab hukka 
jätkuva inimõiguste ja töötajate õiguste 
rikkumise Hiina poolt, eriti seoses 
uiguuride väärkohtlemisega Xinjiangi 
piirkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn
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Arvamuse projekt
Punkt 4 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4c. rõhutab taas kaubanduse ja 
julgeoleku seose kasvavat tähtsust ELi 
rahvusvahelises kaubanduspoliitikas; 
nõuab tungivalt, et komisjon ja 
liikmesriigid jätkaks oma jõupingutusi 
Euroopasse sisenevate välismaiste 
otseinvesteeringute järelevalveks, eelkõige 
seoses strateegiliste varade ja elutähtsate 
taristutega, tugevdades veelgi välismaiste 
otseinvesteeringute 
taustauuringumehhanismi ning täites 
kiiresti oma kohustusi seoses 
sunnimeetmete vastu võitlemise 
vahendiga;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 4 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4d. rõhutab ELi strateegiliste suhete 
tähtsust Hiinaga ning kutsub ELi 
liikmesriike ja institutsioone üles 
pöörduma Hiina poole ühehäälselt ja 
kooskõlastatud viisil; on seisukohal, et 
Hiina edendab 
17+1 investeeringuformaati selleks, et 
õõnestada ELi investeerimispoliitikaalast 
ühtsust, ja kutsub üles 
liikmesriikidevahelisele suuremale 
läbipaistvusele, ühtsusele ja 
koordineeritusele teemades, mis on seotud 
kahepoolsete investeerimisprojektide ja 
kokkulepetega, eriti välismaiste 
otseinvesteeringute puhul, milles ELil on 
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ainupädevus; juhib tähelepanu seostele 
majanduslike sõltuvussuhete ja 
välispoliitilise mõjujõu vahel 
liikmesriikide tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 4 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4e. rõhutab selles kontekstis kriitilise 
tähtsusega toorainete valdkonnas 
strateegiliste sõltuvustega seotud 
probleeme ja tungivat vajadust 
suurendada Euroopa tarneahelate 
vastupidavust; kutsub üles tegema 
jõupingutusi ELi kahe kasvumootori 
jaoks kütuse saamiseks vajalikele 
strateegilistele ressurssidele juurdepääsu 
mitmekesistamiseks ja konsolideerimiseks, 
keskendudes eelkõige 30 elemendile 
kriitilise tähtsusega toorainete 
2020. aastal uuendatud neljandas 
loetelus; tervitab selles kontekstis hiljuti 
vastu võetud ELi kriitilise tähtsusega 
toorainete tegevuskava;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 4 f (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4f. kutsub üles osutama rohkem 
tähelepanu Euroopa VKEdele, kellel on 
kaubandus- ja investeerimissuhted 
Hiinaga, ning kiidab heaks komisjoni 
toetuse VKE-sõbralikele algatustele, muu 
hulgas portaalile Access2Markets ja selle 
tööriistale ROSA või projektile China IPR 
SME Helpdesk;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 4 g (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4g. on veendunud, et Hiina turu 
õiguslikke ja regulatiivseid arenguid 
puudutav piisav info on ülimalt oluline, 
arvestades selle läbipaistmatust ja riigi 
poolt juhitavat olemust; tuletab sellega 
seoses meelde ELi institutsioonide, Hiinas 
asuva Euroopa Kaubanduskoja ja kõigi 
meie kohapealsete partneritega peetavate 
sagedaste ja avameelsete arutelude 
olulisust;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 4 h (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4h. nõuab tungivalt, et Hiina teeks 
käegakatsutavaid edusamme oma 
kestlikku arengut puudutavate 
seisukohtade parandamisel, sealhulgas 
seoses kliimakaitse ja keskkonnahoidlike 
tootmisviiside, ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse, töötingimuste ja inimõiguste 
austamisega; peab selles kontekstis 
oluliseks konkreetseid tegevusi 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
põhikonventsioonide ratifitseerimise ja 
rakendamise suunas liikumiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 61
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Nicola Danti, Samira Rafaela, 
Karin Karlsbro, Jérémy Decerle

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab kiiduväärseks ELi-Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
sõlmimist poliitilisel tasandil; tuletab 
meelde, et laiaulatuslikku 
investeerimislepingut tuleb arvesse võtta 
seoses ELi tugevdatud ühepoolsete 
meetmete paketiga; rõhutab, et parlament 
kavatseb lepingut, sealhulgas selle kestliku 
arengu osa põhjalikult kontrollida, ning 
teeb enne seisukoha võtmist kokkuvõtte 
inimõiguste olukorrast;

5. usub, et ELi ettevõtete Hiina turul 
tegutsemise tingimuste parandamise 
nimel töötamise ajal, et need vastaksid 
paremini Hiina ettevõtetele osutatavate 
soodustustele ühtsel turul, näitab 
ootamatu ELi-Hiina laiaulatusliku 
investeerimislepingu sõlmimine poliitilisel 
tasandil, et kaubandussuhted ei toimu 
vaakumis; tuletab meelde, et 
laiaulatuslikku investeerimislepingut tuleb 
arvesse võtta seoses ELi tugevdatud 
ühepoolsete jõuliste meetmete paketiga; 
väljendab suurt heameelt komisjoni 
toetuse üle ELi-Hiina laiaulatusliku 
investeerimislepingu ratifitseerimise 
peatamisele; rõhutab, et seni, kuni 
vastusanktsioone ei ole tühistatud ja kuni 
Hiina ametivõimud ei ole täitnud 
sunniviisilist tööd käsitlevate 
Rahvusvahelise ILO põhikonventsioonide 
ratifitseerimise kohustust, mille nad on 
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investeerimislepingu kohaselt võtnud, 
ning enne seda, kui EL võtab vastu 
jõulised kaubandusmeetmed ja hakkab 
neid rakendama, ei ole mõeldav, et 
Euroopa Parlament saaks selle lepingu 
üle mis tahes viisil hääletada; rõhutab, et 
parlament kavatseb lepingut, kui selle 
tingimused on täidetud, sealhulgas selle 
kestliku arengu osa põhjalikult kontrollida, 
ning teeb enne seisukoha võtmist 
kokkuvõtte inimõiguste olukorrast;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab kiiduväärseks ELi-Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
sõlmimist poliitilisel tasandil; tuletab 
meelde, et laiaulatuslikku 
investeerimislepingut tuleb arvesse võtta 
seoses ELi tugevdatud ühepoolsete 
meetmete paketiga; rõhutab, et parlament 
kavatseb lepingut, sealhulgas selle kestliku 
arengu osa põhjalikult kontrollida, ning 
teeb enne seisukoha võtmist kokkuvõtte 
inimõiguste olukorrast;

5. peab kiiduväärseks ELi-Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
põhimõttelist sõlmimist poliitilisel tasandil; 
tuletab meelde, et laiaulatuslik 
investeerimisleping üksinda ei saa 
lahendada kõiki meie majandusliku ja 
poliitilise suhte probleeme, ning seega 
tuleb seda arvesse võtta seoses ELi 
tugevdatud ühepoolsete meetmete 
paketiga; rõhutab, et parlament kavatseb 
lepingut, sealhulgas selle kestliku arengu 
osa põhjalikult kontrollida, keskendudes 
selgelt selle kasulikkusele seoses turule 
juurdepääsu tasakaalustamise, ausa 
konkurentsi ja võrdsete võimalustega, 
ning teeb enne seisukoha võtmist 
kokkuvõtte inimõiguste olukorrast; 
rõhutab, et lepingu kasulikkuse ja edu 
kaubandus- ja investeerimissuhte 
struktuursel tasakaalustamisel määravad 
peamiselt selle korrakohane rakendamine 
ja tõhus jõustamine; rõhutab, et tulevase 
ELi-Hiina laiaulatusliku 
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investeerimislepingu rakendamise 
hindamiseks on asjakohane struktuurne 
ja sage teabevahetus 
kaubandusvaldkonna juhtiva 
järelevalveametnikuga, ning sellel on 
oluline roll; tuletab meelde ja rõhutab 
sellega seoses parlamentaarse diplomaatia 
olulisust vastastikuse mõistmise, 
läbipaistva suhtluse ja avameelse dialoogi 
hõlbustamises;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Urmas Paet, Morten Løkkegaard, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Dita 
Charanzová

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab kiiduväärseks ELi-Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
sõlmimist poliitilisel tasandil; tuletab 
meelde, et laiaulatuslikku 
investeerimislepingut tuleb arvesse võtta 
seoses ELi tugevdatud ühepoolsete 
meetmete paketiga; rõhutab, et parlament 
kavatseb lepingut, sealhulgas selle kestliku 
arengu osa põhjalikult kontrollida, ning 
teeb enne seisukoha võtmist kokkuvõtte 
inimõiguste olukorrast;

5. võtab teadmiseks ELi-Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
sõlmimise poliitilisel tasandil; tuletab 
meelde, et laiaulatuslikku 
investeerimislepingut tuleb arvesse võtta 
seoses ELi tugevdatud ühepoolsete 
meetmete paketiga; rõhutab, et parlament 
kavatseb lepingut, sealhulgas selle kestliku 
arengu osa põhjalikult kontrollida, ning 
teeb enne seisukoha võtmist kokkuvõtte 
inimõiguste olukorrast; rõhutab, et 
Euroopa Parlamendi 20. mai 2021. aasta 
resolutsiooniga, mis käsitleb Hiina 
vastusanktsioone ELi üksustele, Euroopa 
Parlamendi liikmetele ja parlamentide 
liikmetele, on ELi-Hiina laiaulatusliku 
investeerimislepingu kaalumine ja 
igasugune arutelu Euroopa Parlamendis 
selle ratifitseerimise üle Hiina kehtestatud 
sanktsioonide tõttu õigustatult 
külmutatud; märgib, et resolutsioonis 
nõuab Euroopa Parlament, et Hiina 
tühistaks oma sanktsioonid, sest enne ei 
saa Euroopa Parlament laiaulatusliku 
investeerimislepinguga tegeleda, ning 
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nendib, et see ei mõjuta selle lepingu 
ratifitseerimisprotsessi lõpptulemust;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab kiiduväärseks ELi-Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
sõlmimist poliitilisel tasandil; tuletab 
meelde, et laiaulatuslikku 
investeerimislepingut tuleb arvesse võtta 
seoses ELi tugevdatud ühepoolsete 
meetmete paketiga; rõhutab, et parlament 
kavatseb lepingut, sealhulgas selle 
kestliku arengu osa põhjalikult 
kontrollida, ning teeb enne seisukoha 
võtmist kokkuvõtte inimõiguste olukorrast;

5. on seisukohal, et ELi-Hiina 
laiaulatuslik investeerimisleping ja 
igasugune arutelu Euroopa Parlamendis 
selle ratifitseerimise üle on Hiina 
kehtivate sanktsioonide tõttu õigustatult 
külmutatud; nõuab, et Hiina tühistaks 
oma sanktsioonid, sest enne ei saa 
Euroopa Parlament laiaulatusliku 
investeerimislepinguga tegeleda, ning 
nendib, et see ei mõjuta selle lepingu 
ratifitseerimisprotsessi lõpptulemust; 
eeldab, et komisjon konsulteerib 
parlamendiga, enne kui astub samme 
laiaulatusliku ELi-Hiina 
investeerimislepingu sõlmimiseks ja 
allkirjastamiseks; kutsub komisjoni üles 
kasutama ELi-Hiina laiaulatusliku 
investeerimislepingu teemalist debatti 
mõjutusvahendina, et parandada 
inimõiguste kaitsmist ja 
kodanikuühiskonna toetamist Hiinas ning 
tuletab komisjonile meelde, et parlament 
võtab arvesse inimõiguste olukorda 
Hiinas, sealhulgas Hongkongis, kui tal 
palutakse ELi-Hiina laiaulatuslikku 
investeerimislepingut toetada;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Tiziana Beghin
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Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab kiiduväärseks ELi-Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
sõlmimist poliitilisel tasandil; tuletab 
meelde, et laiaulatuslikku 
investeerimislepingut tuleb arvesse võtta 
seoses ELi tugevdatud ühepoolsete 
meetmete paketiga; rõhutab, et parlament 
kavatseb lepingut, sealhulgas selle kestliku 
arengu osa põhjalikult kontrollida, ning 
teeb enne seisukoha võtmist kokkuvõtte 
inimõiguste olukorrast;

5. peab kiiduväärseks ELi-Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
sõlmimist poliitilisel tasandil; tuletab 
meelde, et laiaulatuslikku 
investeerimislepingut tuleb arvesse võtta 
seoses ELi tugevdatud ühepoolsete 
meetmete paketiga; rõhutab, et parlament 
kavatseb lepingut, sealhulgas selle kestliku 
arengu osa, milles tuleks sätestada 
tõhusad sanktsioonid, põhjalikult 
kontrollida, ning teeb enne seisukoha 
võtmist kokkuvõtte inimõiguste olukorrast; 
tuletab meelde, et tingimused ja lepingu 
ratifitseerimisele eelnevad kohustused 
tuleb täita enne, kui parlament saab ELi-
Hiina laiaulatusliku investeerimislepingu 
heaks kiita, täpsemalt peab Hiina järgima 
selget ajakava Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni peamiste 
konventsioonide ratifitseerimiseks ja 
rakendamiseks ning lõpetama Hiina 
valitsuse kehtestatud alusetud ja 
meelevaldsed sanktsioonid ELi 
institutsioonidele ja isikutele;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Raphaël Glucksmann, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab kiiduväärseks ELi-Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
sõlmimist poliitilisel tasandil; tuletab 
meelde, et laiaulatuslikku 
investeerimislepingut tuleb arvesse võtta 
seoses ELi tugevdatud ühepoolsete 

5. võtab teadmiseks ELi-Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
sõlmimise poliitilisel tasandil; tuletab 
meelde, et laiaulatuslikku 
investeerimislepingut tuleb arvesse võtta 
seoses ELi tugevdatud ühepoolsete 
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meetmete paketiga; rõhutab, et parlament 
kavatseb lepingut, sealhulgas selle kestliku 
arengu osa põhjalikult kontrollida, ning 
teeb enne seisukoha võtmist kokkuvõtte 
inimõiguste olukorrast;

meetmete paketiga; rõhutab, et parlament 
kavatseb lepingut, sealhulgas selle kestliku 
arengu osa põhjalikult kontrollida; kordab 
oma sügavat muret inimõiguste 
mitmesuguste rikkumiste pärast Hiinas 
ning tuletab meelde, et vaatamata 
erinevustele kahe süsteemi vahel on 
oluline universaalsete väärtuste täielik 
austamine; on seisukohal, et igasugune 
arutelu laiaulatusliku ELi-Hiina 
investeerimislepingu ratifitseerimise üle 
Euroopa Parlamendis on peatatud seni, 
kuni Hiina peatab oma vastusanktsioonid;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Joachim Schuster, Paolo De Castro, 
Pedro Silva Pereira, Kathleen Van Brempt

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab kiiduväärseks ELi-Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
sõlmimist poliitilisel tasandil; tuletab 
meelde, et laiaulatuslikku 
investeerimislepingut tuleb arvesse võtta 
seoses ELi tugevdatud ühepoolsete 
meetmete paketiga; rõhutab, et parlament 
kavatseb lepingut, sealhulgas selle kestliku 
arengu osa põhjalikult kontrollida, ning 
teeb enne seisukoha võtmist kokkuvõtte 
inimõiguste olukorrast;

5. peab kiiduväärseks ELi-Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
sõlmimist poliitilisel tasandil; tuletab 
meelde, et laiaulatuslikku 
investeerimislepingut tuleb arvesse võtta 
seoses ELi tugevdatud ühepoolsete 
meetmete paketiga; rõhutab, et parlament 
kavatseb lepingut, sealhulgas selle kestliku 
arengu osa põhjalikult kontrollida; kordab 
oma sügavat muret inimõiguste 
mitmesuguste rikkumiste pärast Hiinas 
ning tuletab meelde, et vaatamata 
erinevustele kahe süsteemi vahel on 
oluline universaalsete väärtuste täielik 
austamine; on seisukohal, et igasugune 
arutelu laiaulatusliku ELi-Hiina 
investeerimislepingu ratifitseerimise üle 
Euroopa Parlamendis on peatatud seni, 
kuni Hiina peatab oma vastusanktsioonid;

Or. en
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Muudatusettepanek 68
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab kiiduväärseks ELi-Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
sõlmimist poliitilisel tasandil; tuletab 
meelde, et laiaulatuslikku 
investeerimislepingut tuleb arvesse võtta 
seoses ELi tugevdatud ühepoolsete 
meetmete paketiga; rõhutab, et parlament 
kavatseb lepingut, sealhulgas selle kestliku 
arengu osa põhjalikult kontrollida, ning 
teeb enne seisukoha võtmist kokkuvõtte 
inimõiguste olukorrast;

5. võtab äärmiselt murelikult 
teadmiseks ELi-Hiina laiaulatusliku 
investeerimislepingu sõlmimise poliitilisel 
tasandil; tervitab selle 
investeerimislepingu ratifitseerimise 
peatamist ning eeldab, et komisjon peab 
nõu parlamendiga enne selle sõlmimiseks 
edasiste sammude tegemist; rõhutab, et 
parlament kavatseb lepingut, sealhulgas 
selle kestliku arengu osa põhjalikult 
kontrollida, ning teeb enne seisukoha 
võtmist kokkuvõtte inimõiguste olukorrast;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab kiiduväärseks ELi-Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
sõlmimist poliitilisel tasandil; tuletab 
meelde, et laiaulatuslikku 
investeerimislepingut tuleb arvesse võtta 
seoses ELi tugevdatud ühepoolsete 
meetmete paketiga; rõhutab, et parlament 
kavatseb lepingut, sealhulgas selle kestliku 
arengu osa põhjalikult kontrollida, ning 
teeb enne seisukoha võtmist kokkuvõtte 
inimõiguste olukorrast;

5. peab kiiduväärseks ELi-Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
sõlmimist poliitilisel tasandil; tuletab 
meelde, et laiaulatuslikku 
investeerimislepingut tuleb arvesse võtta 
seoses ELi tugevdatud ühepoolsete 
meetmete paketiga, samuti koos seda 
täiendava kestlikku ühingujuhtimist 
puudutava õigusaktide paketi 
saabumisega; rõhutab, et parlament 
kavatseb lepingut, sealhulgas selle kestliku 
arengu osa põhjalikult kontrollida, ning 
teeb enne seisukoha võtmist kokkuvõtte 
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inimõiguste olukorrast;

Or. en

Muudatusettepanek 70
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. tervitab ELi-Hiina laiaulatuslikus 
investeerimislepingus tehtud viidet 
2019. aasta ILO sajanda aastapäeva 
deklaratsioonile töö tuleviku kohta ning 
pühendumust mõlema poole 
ratifitseeritud ILO põhikonventsioonide 
rakendamisele, eriti seda, et mõlemad 
pooled teevad omal algatusel jätkuvaid 
jõupingutusi, et püüelda ILO 
põhikonventsioonide nr 29 ja 105 
ratifitseerimise poole, kui pole neid veel 
ratifitseerinud; rõhutab, et lisaks sellele 
võtsid pooled kohustuse ratifitseerida 
teised konventsioonid, mille ILO on 
klassifitseerinud ajakohastatuteks; tuletab 
meelde, et kõik ELi liikmesriigid pole 
ratifitseerinud kõiki Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni n-ö ajakohastatud 
konventsioone, kutsub ELi üles jätkama 
tööd Rahvusvahelises 
Tööorganisatsioonis ja sellega koostöös, 
rõhutades tööstandardite järgimise 
olulisust nii ELis kui ka väljaspool ELi 
paiknevate Euroopa ettevõtete poolt, ning 
nõuab tungivalt, et komisjon esitaks 
edasiste viivitusteta oma ettepaneku 
õiguslikult siduva hoolsuskohustuse 
õigusaktideks ning teisteks kestliku 
ühingujuhtimise lähenemise 
elementideks, samuti selleks, et 
õigusaktide abil anda legitiimsust teistele 
riikidele tehtavatele üleskutsetele 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
standardite järgimiseks;
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Or. en

Muudatusettepanek 71
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. nõuab, et viivitamata võetaks vastu 
tõhusad Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni konventsioonidel 
põhinevad töötaja ja inimõigusi 
puudutavad rahvusvahelised standardid 
ning rakendataks neid; rõhutab sellega 
seoses, et ametiühingute moodustamise ja 
nendega liitumise ning 
kollektiivläbirääkimiste pidamise õiguse 
austamine on ettevõtte vastutuse põhiline 
kriteerium; väljendab kahetsust asjaolu 
üle, et ühinemisvabaduse kasutamist 
takistatakse paljudes tootmiskohtades; 
nõuab ametiühingute rolli, 
sotsiaaldialoogi ning aluspõhimõtete ja 
põhiõiguste, näiteks ühinemisvabaduse ja 
töötajate kollektiivläbirääkimiste pidamise 
õiguse austamist töökohtades;

Or. fr

Muudatusettepanek 72
Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. kutsub komisjoni üles järjepidevalt 
kasutama kõiki saadavalolevaid 
vahendeid, sealhulgas ELi ja Hiina 
laiaulatuslikku investeerimislepingut 
puudutavaid arutelusid ja mõjujõudu, et 
parandada inimõigustealast olukorda 
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Hiinas ja inimõigusi kaitsta, samuti 
abistada Hiina kodanikuühiskonda; 
rõhutab liikmesriikide koostöö 
tihendamise olulisust Hiina väärinfo 
levitamise ja mõjutuskampaaniatele vastu 
seismiseks, kuna paljudega neist 
kampaaniatest sihitakse konkreetseid 
liikmesriike, mitte ELi tervikuna; on 
mures Hiinas töötavate 
väliskorrespondentide arvu vähendamise 
pärast, kuna see põhjustab lünga Hiinat 
puudutavas meediakajastuses;

Or. en

Muudatusettepanek 73
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. tuletab sellega seoses meelde 
Hiina Rahvavabariigi kehtestatud 
meelevaldseid ja ebaseaduslikke 
sanktsioone viie Euroopa Parlamendi 
liikme, üksuse ja mõttekoja vastu, 
eesmärgiga neid heidutada; rõhutab, et 
mainitud Hiina sanktsioonide tõttu pandi 
ohtu Euroopa Parlamendi roll ELi-Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
nõuetekohasel analüüsimisel, ning 
märgib, et kaubandus- ja 
investeerimissuhted peavad toimima 
inimõigusi austades ning kooskõlas 
laiemate poliitiliste suhetega;

Or. en

Muudatusettepanek 74
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn
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Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. peab äärmiselt kahetsusväärseks, 
et Hiinas on ebaausalt ja lubamatult 
sagenenud Euroopa Parlamendi ja 
Euroopa Liidu institutsioonide üksuste 
valitud liikmete suhtes sanktsioonide 
kehtestamine, kuna see õõnestab veelgi 
usaldust ja takistab kahepoolset koostööd; 
rõhutab, et ELi-Hiina laiaulatusliku 
investeerimislepingu ratifitseerimist ei saa 
alustada enne, kui Hiina pole lõpetanud 
sanktsioone rakendamist Euroopa 
Parlamendi ja ELi institutsioonide 
liikmete vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 75
Tiziana Beghin

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. märgib uuesti võimalust toetada 
tõhusaid ja kiireid kaubandusega seotud 
meetmeid, näiteks avalikest hangetest 
kõrvale jätmist, et ennetada sunnitöö abil 
toodetud toodete importimist, ning 
hinnata inimõiguste austamist Xinjiangi 
piirkonnast imporditavate toodete terves 
tarneahelas;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
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Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. on seisukohal, et kuni pole jõutud 
kokkuleppele ELi-Hiina laiaulatuslikus 
investeerimislepingus, võiks sõlmida 
kahepoolse investeerimislepingu Hiina 
Vabariigiga (Taiwaniga); märgib, et liidul 
on Vaikse ookeani piirkonnas õnnestunud 
sõlmida olulisi kaubanduslepinguid (nt 
Jaapani, Vietnami ja Singapuriga) ning 
liit teeb jõupingutusi järgmiste 
sõlmimiseks (nt Indoneesiaga);

Or. en

Muudatusettepanek 77
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 
Karlsbro, Dita Charanzová, Jérémy Decerle

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. rõhutab äärmist vajadust ELi ja 
Hiina suhete tasakaalustamiseks 
mõjusamate autonoomsete meetmete 
kasutusele võtmise kaudu, ent tunnistab 
vajadust säilitada avatud dialoog Hiina 
valitsusega teiste ühiste väljakutsete 
teemal, näiteks ülemaailmne võitlus 
kliimamuutuste vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. kordab oma üleskutset teha 
seadusandlik ettepanek eesmärgiga 
keelustada nende toodete import, mis on 
seotud inimõiguste ränkade rikkumiste, 
näiteks sunniviisilise töö või lapstööjõu 
kasutamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin Karlsbro, Jérémy Decerle

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5b. kutsub komisjoni üles kiiremas 
korras tegema ettepaneku ELi 
kohustusliku ja horisontaalse õigusakti 
vastu võtmiseks, eesmärgiga tagada, et nii 
ELi ettevõtted kui ka väljaspool ELi 
paiknevad, ent ühtsel turul tegutsevad 
ettevõtted austaks oma tarneahelates 
inimõigusi, sotsiaalseid ja 
keskkonnaalaseid standardeid, samuti 
selleks, et nende tarneahelatest eemaldada 
sunnitöö ja inimõiguste rikkumiste oht;

Or. en

Muudatusettepanek 80
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5b. kutsub üles ELi ja Hiina 
suurendatud ühistegevusele inimõiguste 
kaitsmise edendamisel, tehes tihedat 
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koostööd õiguslikult siduva 
hoolsuskohustuse kehtestamiseks mõlema 
väärtusahelates osaleva partneri 
ettevõtetele; kutsub komisjoni üles 
kutsuma Hiinat, Ameerika Ühendriike ja 
teisi olulisi osalejaid võtma osa sellest 
uuest võrdlusmeetodist;

Or. en

Muudatusettepanek 81
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5b. on seisukohal, et Euroopa 
parlamentide liikmete, Euroopa 
Parlamendi ja osutatud asutuste liikmete 
suhtes Hiina poolt kehtestatud 
sanktsioonide lõpetamine on üks 
eeltingimustest ELi ja Hiina vahelise 
investeerimislepingu läbi vaatamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 82
Tiziana Beghin

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5b. palub komisjonil jätkata tööd 
kohustusliku inimõigustealase 
hoolsuskohustuste raamistiku loomiseks, 
mida tuleks teha kiiremas korras;

Or. en
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Muudatusettepanek 83
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5b. rõhutab, et EL peaks käsitlema 
esmatähtsatena kaubanduslepinguid 
demokraatlike riikidega, kes järgivad 
õigusriigi põhimõtteid;

Or. en

Muudatusettepanek 84
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 
Karlsbro, Jérémy Decerle

Arvamuse projekt
Punkt 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5c. on äärmiselt mures Hiina viimaste 
Austraalia suhtes võetud ühepoolsete 
kaubanduslike meetmete vastu vastusena 
Austraalia kriitikale Hiina COVID-
19 kriisi haldamise teemal; kutsub selles 
äärmiselt murettekitavas kontekstis 
komisjoni üles tungivalt nõudma 
kolmandate riikide sunnimeetmete 
takistamist ja neile vastamist, et olla 
tulevikus suuteline vastama mis tahes 
ebaseaduslikele ja ühepoolsetele 
meetmetele, mida võetakse ELi huvisid ja 
rahvusvahelist õigust kahjustades;

Or. en

Muudatusettepanek 85
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
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Punkt 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5c. rõhutab sellega seoses, et 
ametiühingute moodustamise ja nendega 
liitumise ning kollektiivläbirääkimiste 
pidamise õiguse austamine on ettevõtja 
vastutuse põhiline kriteerium; taunib 
asjaolu, et ühinemisvabadust rikutakse 
tooteahelate paljudes lülides; nõuab 
ametiühingute rolli, sotsiaaldialoogi ning 
aluspõhimõtete ja põhiõiguste austamist 
töökohtades;

Or. en

Muudatusettepanek 86
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin Karlsbro, Jérémy Decerle

Arvamuse projekt
Punkt 5 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5d. nõuab tungivalt, et komisjon 
koostaks keelunimekirja ja teeks 
ettepaneku instrumendi loomiseks, 
millega keelata selliste toodete import, 
mille puhul on kasutatud lapstööjõudu või 
mis tahes sunniviisilise töö või kaasaegse 
orjapidamise vormi;

Or. en

Muudatusettepanek 87
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 5 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5d. märgib, et 26 ELi liikmesriigil on 
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Hiinaga varasemat tüüpi kahepoolsed 
investeerimislepingud;

Or. en

Muudatusettepanek 88
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 
Karlsbro, Dita Charanzová, Jérémy Decerle

Arvamuse projekt
Punkt 5 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5e. märgib uuesti oma täielikku 
toetust ELi välisinvesteeringute 
taustauuringute määrusele, millega 
esimest korda kehtestatakse ELi tasandi 
mehhanism strateegilistes sektorites 
tehtavate välisinvesteeringute 
taustauuringute koordineerimiseks; 
kutsub liikmesriike üles kiiremas korras 
vastu võtma riiklikku taustauuringute 
mehhanismi, kui neil seda veel pole, 
kooskõlas komisjoni 2020. aasta märtsi 
suunistega; tuletab meelde, et on oluline 
tugevdada olemasolevat ELi 
välisinvesteeringute taustauuringute 
määrust, et tagada mis tahes ELi 
julgeolekut ja avalikku korda ohustada 
võivate investeeringute takistamine, eriti 
seoses Hiina riigiettevõtete ja riigi poolt 
juhitavate ettevõtetega Euroopa 
strateegilistes sektorites;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 
Karlsbro, Dita Charanzová, Jérémy Decerle

Arvamuse projekt
Punkt 5 f (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5f. tervitab komisjoni määruse 
ettepanekut siseturul moonutusi tekitavate 
välisriikide subsiidiumite kohta; kutsub 
üles seda määrust kiiresti vastu võtma 
ning tagama, et piirmäärad ja menetlused 
võimaldavad tõhusat instrumenti, millega 
võidelda Hiina ebaausate 
kaubandustavade vastu Euroopa ühtsel 
turul;

Or. en

Muudatusettepanek 90
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Dita 
Charanzová, Jérémy Decerle

Arvamuse projekt
Punkt 5 g (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5g. võtab teadmiseks hiljuti loodud 
piirkondliku laiaulatusliku 
majanduspartnerluse (RCEP) ning 
rõhutab kaubandust ja kestlikkust 
puudutavate sätete, sealhulgas töö- ja 
sotsiaalsete standardite ning keskkonna- 
ja kliimaalaste eesmärkide puudumist; 
kutsub komisjoni üles analüüsima 
piirkondliku laiaulatusliku 
majanduspartnerluse mõju ELi 
kohalolekule selles piirkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 91
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 
Karlsbro, Dita Charanzová, Jérémy Decerle

Arvamuse projekt
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Punkt 5 h (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5h. kordab oma üleskutset komisjonile 
ja nõukogule alustada analüüsi tegemist 
ning ametlikult alustada läbirääkimisi 
Taiwaniga investeerimislepingu 
sõlmimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 92
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 
Karlsbro, Dita Charanzová, Jérémy Decerle

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. väljendab heameelt ELi ja Hiina 
vahelise geograafilisi tähiseid käsitleva 
lepingu jõustumise üle ning kordab lepingu 
tõhusa rakendamise tähtsust.

6. väljendab heameelt ELi ja Hiina 
vahelise geograafilisi tähiseid käsitleva 
lepingu jõustumise üle ning kordab lepingu 
tõhusa ja eeskujuliku rakendamise 
tähtsust; rõhutab, et see geograafilisi 
tähiseid käsitlev piiratud leping võiks olla 
eeskuju ja alus tulevasteks geograafilisi 
tähiseid puudutavateks läbirääkimisteks; 
rõhutab kaubandusvaldkonna juhtiva 
järelevalveametniku olulist rolli selle 
lepingu järgimise järelevalves ja 
parandamises; kutsub 
kaubandusvaldkonna juhtivat 
järelevalveametnikku üles viivitamata 
reageerima, kui lepingut ei rakendata 
õigesti.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Tiziana Beghin

Arvamuse projekt



PE693.623v01-00 56/62 AM\1232584ET.docx

ET

Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. väljendab heameelt ELi ja Hiina 
vahelise geograafilisi tähiseid käsitleva 
lepingu jõustumise üle ning kordab lepingu 
tõhusa rakendamise tähtsust.

6. väljendab heameelt ELi ja Hiina 
vahelise geograafilisi tähiseid käsitleva 
lepingu jõustumise üle ning kordab lepingu 
tõhusa rakendamise ja jõustamise tähtsust 
kummagi poole turul koostöö ja 
edendusprojektide abil; tuletab meelde 
vajadust takistusteta edendada ja toetada 
Euroopa geograafilise tähisega tooteid 
Hiina turgudel; kiidab heaks praeguse 
ELi ja Hiina vahelise geograafilisi 
tähiseid käsitleva lepingu laiendamise 
veel 350 geograafilise tähisega mõlemalt 
poolelt.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. väljendab heameelt ELi ja Hiina 
vahelise geograafilisi tähiseid käsitleva 
lepingu jõustumise üle ning kordab lepingu 
tõhusa rakendamise tähtsust.

6. väljendab heameelt ELi ja Hiina 
vahelise geograafilisi tähiseid käsitleva 
lepingu jõustumise üle ning kordab lepingu 
tõhusa rakendamise tähtsust; peab siiski 
kahetsusväärseks, et komisjon ei 
taotlenud algusest peale 
ambitsioonikamat kava, püüdmaks 
hõlmata suuremat hulka geograafilisi 
tähiseid;

Or. en

Muudatusettepanek 95
Tiziana Beghin

Arvamuse projekt
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Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a. palub Hiina ametiasutustel 
viivitamata eemaldada mis tahes 
takistused Euroopa toidu- ja joogitootjate 
ühisettevõtete Euroopa geograafilise 
tähisega toodete reklaamimisele; kutsub 
Hiina ametiasutusi üles vaatama läbi oma 
mittetulundusühinguid käsitlevat 
muudetud seadust, millega kehtestatakse 
Hiinas läbi viidavate reklaamtegevuste 
puhul kohustus kaasata seaduslik Hiina 
esindaja, sealhulgas Euroopa toidu- ja 
joogitootjate ühisettevõtete puhul; 
rõhutab, et neil takistustel on tõsised 
negatiivsed tagajärjed Euroopa 
geograafilise tähisega toodete nähtavusele 
ja kaitsele, mis süvendab COVID-
19 pandeemia tõttu niigi kriitilist 
olukorda;

Or. en

Muudatusettepanek 96
Miapetra Kumpula-Natri, Inma Rodríguez-Piñero

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a. on mures Hiina suureneva 
digitaalse autoritaarsuse ning tema 
jõupingutuste pärast oma digitaalset 
juhtimismudelit ülemaailmselt edendada; 
kutsub ELi üles tõhustama digi- ja 
tehnoloogiapoliitikaalast koostööd 
sarnaselt meelestatud partneritega, 
eelkõige Ameerika Ühendriikidega; 
kutsub komisjoni üles lisama ELi 
vabakaubanduslepingutesse 
kõikehõlmavaid ja ambitsioonikaid 
digikaubandusealaseid peatükke ning 
kaaluma eraldiseisvate 
digimajanduslepingute sõlmimiseks 
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läbirääkimiste pidamist demokraatlike 
partneritega; rõhutab, et WTO e-
kaubandusealane ühisavalduse leping on 
vajalik Hiinaga kaubandussuhete põhilise 
taseme avatuse ja võrdsete võimaluste 
loomiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 97
Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a. kutsub komisjoni üles hoolikalt 
jälgima piirkondliku laiaulatusliku 
majanduspartnerluse arenguid, mis on 
maailma kõige ulatuslikum 
vabakaubandusleping ning millest võidab 
peamiselt Hiina; märgib, et kuigi 
Euroopa Liit ei osale piirkondlikus 
laiaulatuslikus majanduspartnerluses, 
mõjutab leping ka ELi; rõhutab, et kuigi 
Euroopa Komisjon on leidnud, et 
piirkondliku laiaulatusliku 
majanduspartnerluse kohene majanduslik 
mõju on olnud pigem tagasihoidlik, on 
lepingus klausel, mille kohaselt see 
vaadatakse läbi iga viie aasta järel, mis 
võimaldab tulevikus läbirääkimisi tariifide 
üle ja nende järkjärgulist 
liberaliseerimist;

Or. en

Muudatusettepanek 98
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a. peab asjakohaseks arutelu 
piirkondliku kaubanduse üldisema 
struktuuri üle ning peab relevantseks 
saada komisjonilt õigeaegseid ja 
kõikehõlmavaid aruandeid piirkondliku 
laiaulatusliku majanduspartnerluse ning 
laiaulatusliku ja progressiivse Vaikse 
ookeani ülese partnerluse lepingu kohta, 
et tagada kindel teadlikkus olukorrast ja 
kohapealsetest arengutest; on eriti 
huvitatud mõjust ELi strateegilistele 
huvidele küsimustes nagu standardite 
kehtestamine Aasia ja Vaikse ookeani 
piirkonnas, samuti päritolureegleid 
puudutavad sätted;

Or. en

Muudatusettepanek 99
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a. on äärmiselt mures ülemaailmse 
tugeva sõltuvuse pärast Hiina 
tarneahelatest, mis on ilmnenud praeguse 
COVID-19 pandeemia ajal; rõhutab 
samuti, et vajalik on ELi liikumine mõne 
oma strateegilise tootmistegevuse 
ümberpaigutamise poole Euroopa Liidu 
territooriumile või sellele lähemale1b;
_________________
1b „PostCovid-19 value chains: options for 
reshoring production back to Europe in a 
globalised economy“ (COVID-
19 pandeemia järgsed väärtusahelad: 
võimalused tootmistegevuse Euroopasse 
ümberpaigutamiseks globaliseerunud 
majanduses), avaldatud 2020. aastal.
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Or. en

Muudatusettepanek 100
Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, 
Kathleen Van Brempt

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a. on seisukohal, et on vajalik 
sõlmida kahepoolne investeerimisleping 
Taiwaniga;

Or. en

Muudatusettepanek 101
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6b. juhib tähelepanu Hiina algatuse 
„Üks vöönd, üks tee“ kui Hiina valitsuse 
ühe põhilise geopoliitilise instrumendiga 
seotud arengutele; rõhutab, et taristute 
või arengu rahastamisega seotud projekte 
tuleks tähelepanelikult jälgida, sealhulgas 
seoses võimalike negatiivsete poliitiliste ja 
geograafilis-majanduslike mõjudega; 
rõhutab vajadust selle järele, et EL 
täiustaks omaenda ühenduvusstrateegiat, 
mis põhineb läbipaistvusel, kestlikkusel ja 
vastutavusel, geopoliitilise vahendina 
kolmandate riikidega koostöö tegemiseks 
taristu- või arenguprojektides;

Or. en
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Muudatusettepanek 102
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6b. võtab teadmiseks Hiina olulise 
ning piirkondliku laiaulatusliku 
majanduspartnerluse tõttu veelgi 
olulisemaks muutunud rolli Aasia ja 
Vaikse ookeani piirkonnas; rõhutab 
asjaolu, et piirkondlik laiaulatuslik 
majanduspartnerlus põhjustab olulisi 
geopoliitilisi muutusi, kõigutades ka ELi 
positsiooni maailma suurima 
kaubandusbloki loomisega, mis katab 
peaaegu kolmandiku 
maailmamajandusest;

Or. en

Muudatusettepanek 103
Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6b. nõuab tungivalt, et komisjon 
liiguks edasi Taiwaniga kahepoolse 
investeerimislepingu sõlmimise küsimuses 
ja alustaks enne 2021. aasta lõppu 
mõjuhinnangu koostamist, avalikku 
konsultatsiooni ja analüüsi Taiwaniga;

Or. en

Muudatusettepanek 104
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn
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Arvamuse projekt
Punkt 6 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6c. tuletab piirkondlike 
dünaamikatega seoses meelde ELi ja 
Taiwani suhete ning kahepoolse 
struktuurse dialoogi olulisust, sealhulgas 
küsimustes, mis on seotud mitmepoolsuse 
ja WTOga, tehnoloogia ja rahvatervisega, 
samuti elutähtsaid seadmeid, näiteks 
pooljuhte puudutava olulise koostööga; 
kutsub komisjoni üles liikuma edasi 
Taiwaniga sõlmitava 
investeerimislepinguga, astudes vajalikke 
samme analüüsi tegemiseks, mõju 
hindamiseks ja avaliku konsultatsiooni 
algatamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 105
Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 6 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6c. rõhutab Hiina aktiivset osalemist 
ja suurenevat mõjujõudu Arktika 
piirkonnas, sealhulgas 
majandustegevuses; kutsub komisjoni 
üles tegelema Hiina suureneva mõjujõu 
ning tema võimalike ähvarduste ja ELi 
vastustega neile oma kavandatavas 
Arktika-strateegias;

Or. en


