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Muudatusettepanek 1
Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro, Nicola Danti, Svenja Hahn, Samira Rafaela, 
Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, 
Morten Løkkegaard

Arvamuse projekt
Punkt -1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1. rõhutab, et Euroopa Liidul ja 
Ameerika Ühendriikidel on maailmas 
kõige integreeritum majandussuhe, mis 
on ka suurim ja sügavaim kahepoolne 
kaubandus- ja investeerimissuhe, mille 
kahepoolse kaubavahetuse ja 
teenustekaubanduse väärtus on rohkem 
kui triljon eurot aastas; rõhutab meie 
Atlandi-üleste suhete taaselustamise 
tähtsust ajalooliste liitlaste ja 
kaubanduspartneritena, et edendada 
mitmepoolsust ja avatud reeglitel 
põhinevat kaubandussüsteemi ning leida 
ühiseid lahendusi kiireloomulistele 
probleemidele, sealhulgas üleilmsele 
tervisekriisile; rõhutab, et ELi ja USA 
vaheliste kaubandussuhete paranemine 
tuleb kasuks kodanikele ja ettevõtetele 
mõlemal pool Atlandi ookeani;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro, Nicola Danti, Svenja Hahn, Samira Rafaela, 
Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, 
Morten Løkkegaard

Arvamuse projekt
Punkt -1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1a. rõhutab, et COVID-19 kriis ei ole 
vähendanud, vaid tugevdanud vajadust 
ELi ja USA vahelise tihedama koostöö 
järele, sealhulgas seoses vaktsiinide 
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tootmise ja levitamisega;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. määratleb kaubanduspoliitikat 
strateegilise geopoliitilise vahendina 
transatlantilises tegevuskavas; rõhutab 
vajadust määratleda ühistel huvidel ja 
väärtustel põhinevad ühismeetmed, et 
aidata kaasa majanduse ülemaailmsele, 
jätkusuutlikule ja kaasavale taastamisele; 
rõhutab, et sellise tegevuskava keskmes 
peaksid olema töötajad ja palgad ning 
vastupidavamad ja vastutustundlikumad 
tarneahelad;

1. määratleb kaubanduspoliitikat 
strateegilise geopoliitilise vahendina 
transatlantilises tegevuskavas, võttes 
arvesse, et meie majandussuhted on 
põimunud ka meie julgeolekuhuvidega; 
tunneb seetõttu heameelt selle üle, et 
Bideni administratsioon on edastanud 
positiivseid signaale ELiga kahepoolsete 
suhete tugevdamise suhtes ning nõuab 
koostöö uuendamist, mis peaks 
järgnevatel aastatel tooma püsivaid ja 
konkreetseid tulemusi;
rõhutab vajadust määratleda ühistel huvidel 
ja väärtustel põhinevad ühismeetmed, et 
aidata kaasa majanduse ülemaailmsele, 
jätkusuutlikule ja kaasavale taastamisele; 
rõhutab, et on vaja reformida üleilmset 
kaubandussüsteemi, et see tagaks võrdsed 
võimalused kogu maailmas, ning teha 
koostööd uute eeskirjade 
väljatöötamiseks, eriti ebaausate 
kaubandustavade osas, kuna ebaaus 
konkurents mõjutab tugevalt meie 
ettevõtteid ja töötajaid; märgib, et USA 
kaubanduspoliitika tegevuskava 
keskendub töötajatele ja palkadele ning 
vastupidavamatele ja 
vastutustundlikumatele tarneahelatele;

Or. en
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Muudatusettepanek 4
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. määratleb kaubanduspoliitikat 
strateegilise geopoliitilise vahendina 
transatlantilises tegevuskavas; rõhutab 
vajadust määratleda ühistel huvidel ja 
väärtustel põhinevad ühismeetmed, et 
aidata kaasa majanduse ülemaailmsele, 
jätkusuutlikule ja kaasavale taastamisele; 
rõhutab, et sellise tegevuskava keskmes 
peaksid olema töötajad ja palgad ning 
vastupidavamad ja vastutustundlikumad 
tarneahelad;

1. määratleb kaubanduspoliitikat 
strateegilise geopoliitilise vahendina 
transatlantilises tegevuskavas; rõhutab 
vajadust määratleda ühistel huvidel ja 
väärtustel põhinevad ühismeetmed, et 
aidata kaasa majanduse ülemaailmsele, 
jätkusuutlikule ja kaasavale taastamisele, 
eelkõige kooskõlastatud seisukoht 
Venemaa ja Hiina suhtes, samuti ühised 
algatused seoses üleilmsete avalike 
hüvede pakkumisega; rõhutab, et sellise 
tegevuskava keskmes peaksid olema 
töötajad ja palgad ning vastupidavamad, 
kestlikumad ja vastutustundlikumad 
tarneahelad; toetab lähenemisviisi, mille 
eesmärk on saavutada koos USAga juhtiv 
partnerlus, milles keskendutakse ühiste 
huvide saavutamisele ja kaubanduse 
keskkonnahoidlikumaks muutmisele; 
püüab nendes küsimustes tugevdada 
Atlandi-ülest parlamentide vahelist 
koostööd;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. määratleb kaubanduspoliitikat 
strateegilise geopoliitilise vahendina 
transatlantilises tegevuskavas; rõhutab 
vajadust määratleda ühistel huvidel ja 
väärtustel põhinevad ühismeetmed, et 

1. kordab oma toetust ELi uuele 
kaubandusstrateegiale, mis on 
kavandatud sise- ja välispoliitiliste 
eesmärkide saavutamiseks ning suurema 
jätkusuutlikkuse edendamiseks ja mis on 
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aidata kaasa majanduse ülemaailmsele, 
jätkusuutlikule ja kaasavale taastamisele; 
rõhutab, et sellise tegevuskava keskmes 
peaksid olema töötajad ja palgad ning 
vastupidavamad ja vastutustundlikumad 
tarneahelad;

kooskõlas selle kohustusega rakendada 
täielikult kestliku arengu eesmärke, 
sealhulgas liidu Atlandi-ülese 
tegevuskava kaudu; määratleb 
kaubanduspoliitikat olulise vahendina 
COVID-19 pandeemiast kestlikult ja 
kaasavalt taastumiseks ning meie 
majanduste rohe- ja digipöörde 
saavutamiseks ning 
vastupanuvõimelisema maailma 
loomiseks; rõhutab vajadust teha kindlaks 
ühismeetmed, mis põhinevad ühistel 
huvidel ja väärtustel; rõhutab, et sellise 
tegevuskava keskmes peaksid olema 
töötajad ja palgad ning vastupidavamad ja 
vastutustundlikumad tarneahelad;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. määratleb kaubanduspoliitikat 
strateegilise geopoliitilise vahendina 
transatlantilises tegevuskavas; rõhutab 
vajadust määratleda ühistel huvidel ja 
väärtustel põhinevad ühismeetmed, et 
aidata kaasa majanduse ülemaailmsele, 
jätkusuutlikule ja kaasavale taastamisele; 
rõhutab, et sellise tegevuskava keskmes 
peaksid olema töötajad ja palgad ning 
vastupidavamad ja vastutustundlikumad 
tarneahelad;

1. määratleb kaubanduspoliitikat 
strateegilise geopoliitilise vahendina 
transatlantilises tegevuskavas; rõhutab 
vajadust määratleda ühistel huvidel ja 
väärtustel põhinevad ühismeetmed, et 
aidata kaasa majanduse ülemaailmsele, 
jätkusuutlikule ja kaasavale taastamisele; 
rõhutab, et sellise tegevuskava keskmes 
peaksid olema töötajad ja palgad ning 
vastupidavamad ja vastutustundlikumad 
tarneahelad; julgustab sellega seoses 
mõlemat poolt kujundama sarnased 
vahendid sunniviisilise töö ja 
ekspluateerivate töötingimuste 
keelustamiseks ning tegema koostööd 
töötajate õiguste ja keskkonnastandardite 
austamise parandamiseks 
kaubanduslepingutes, tuginedes nende 
sätete tõhusamal jõustamisel üksteise 
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kogemustele; julgustab mõlemat poolt 
ühendama jõud inimõiguste, 
keskkonnaalaste ja töötajate õiguste 
edendamiseks ka mitmepoolsel tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Tiziana Beghin

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. määratleb kaubanduspoliitikat 
strateegilise geopoliitilise vahendina 
transatlantilises tegevuskavas; rõhutab 
vajadust määratleda ühistel huvidel ja 
väärtustel põhinevad ühismeetmed, et 
aidata kaasa majanduse ülemaailmsele, 
jätkusuutlikule ja kaasavale taastamisele; 
rõhutab, et sellise tegevuskava keskmes 
peaksid olema töötajad ja palgad ning 
vastupidavamad ja vastutustundlikumad 
tarneahelad;

1. määratleb kaubanduspoliitikat 
strateegilise geopoliitilise vahendina 
transatlantilises tegevuskavas; rõhutab 
vajadust määratleda ühistel huvidel, ühistel 
rahvusvahelistel standarditel ja väärtustel 
põhinevad ühismeetmed, et aidata kaasa 
majanduse ülemaailmsele, jätkusuutlikule 
ja kaasavale taastamisele; rõhutab, et 
sellise tegevuskava keskmes peaksid olema 
töötajad ja palgad, vastupidavamad ja 
vastutustundlikumad tarneahelad, võitlus 
kliimamuutuste vastu, turvaline digitaalne 
ühendatus ja konkurentsivastaste tavade 
vastu võitlemine;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Geert Bourgeois

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. määratleb kaubanduspoliitikat 
strateegilise geopoliitilise vahendina 
transatlantilises tegevuskavas; rõhutab 
vajadust määratleda ühistel huvidel ja 
väärtustel põhinevad ühismeetmed, et 

1. rõhutab, et USA on asendamatu 
kaubanduspartner, ja määratleb 
kaubanduspoliitikat strateegilise 
geopoliitilise vahendina transatlantilises 
tegevuskavas; rõhutab vajadust määratleda 
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aidata kaasa majanduse ülemaailmsele, 
jätkusuutlikule ja kaasavale taastamisele; 
rõhutab, et sellise tegevuskava keskmes 
peaksid olema töötajad ja palgad ning 
vastupidavamad ja vastutustundlikumad 
tarneahelad;

ühistel huvidel ja väärtustel põhinevad 
ühismeetmed, et aidata kaasa majanduse 
ülemaailmsele, jätkusuutlikule ja kaasavale 
taastamisele; rõhutab, et sellise 
tegevuskava keskmes peaksid olema 
standardite kehtestamine, töötajad ja 
palgad ning vastupidavamad ja 
vastutustundlikumad tarneahelad;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. määratleb kaubanduspoliitikat 
strateegilise geopoliitilise vahendina 
transatlantilises tegevuskavas; rõhutab 
vajadust määratleda ühistel huvidel ja 
väärtustel põhinevad ühismeetmed, et 
aidata kaasa majanduse ülemaailmsele, 
jätkusuutlikule ja kaasavale taastamisele; 
rõhutab, et sellise tegevuskava keskmes 
peaksid olema töötajad ja palgad ning 
vastupidavamad ja vastutustundlikumad 
tarneahelad;

1. määratleb kaubanduspoliitikat 
strateegilise geopoliitilise vahendina 
transatlantilises tegevuskavas; rõhutab 
vajadust määratleda ühistel huvidel ja 
väärtustel, ühistel riskidel ja ohtudel 
põhinevad ühismeetmed, et aidata kaasa 
majanduse ülemaailmsele, jätkusuutlikule 
ja kaasavale taastamisele; rõhutab, et 
sellise tegevuskava keskmes peaksid olema 
töötajad ja palgad ning vastupidavamad ja 
vastutustundlikumad tarneahelad;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Danilo Oscar Lancini, Roman Haider, Marco Campomenosi

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. määratleb kaubanduspoliitikat 
strateegilise geopoliitilise vahendina 
transatlantilises tegevuskavas; rõhutab 
vajadust määratleda ühistel huvidel ja 

1. määratleb kaubanduspoliitikat 
strateegilise geopoliitilise vahendina 
transatlantilises tegevuskavas; rõhutab 
vajadust määratleda ühistel huvidel ja 
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väärtustel põhinevad ühismeetmed, et 
aidata kaasa majanduse ülemaailmsele, 
jätkusuutlikule ja kaasavale taastamisele; 
rõhutab, et sellise tegevuskava keskmes 
peaksid olema töötajad ja palgad ning 
vastupidavamad ja vastutustundlikumad 
tarneahelad;

väärtustel põhinevad ühismeetmed, et 
aidata kaasa majanduse ülemaailmsele, 
jätkusuutlikule ja kaasavale taastamisele; 
rõhutab, et sellise tegevuskava keskmes 
peaksid olema töötajad ja palgad ning 
vastupidavamad, lühemad ja 
vastutustundlikumad tarneahelad;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Iuliu Winkler, 
Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 1 – lõik 1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

rõhutab vajadust demonstreerida 
demokraatlikus riigis elamise eeliseid 
kodanikele, eriti neile, kes ei ole suutnud 
globaliseerumisega sammu pidada; 
kutsub sellega seoses ELi ja USAd üles 
tegema koostööd ja ühtlustama oma 
strateegiad investeerimisega seotud 
koostoime loomiseks, eelkõige selleks, et 
saavutada nende majanduse kestlik ja 
kaasav digi- ja rohepööre;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Iuliu Winkler, 
Daniel Caspary, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt 1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1) märgib, et ELi ja USA ühised 
väljakutsed on üha enam mittesõjalised ja 
moodustavad osa meie 
majanduspartnerlusest; nõuab Euroopa 
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Parlamendi ja USA Kongressi vahelise 
seadusandliku dialoogi tihendamist 
komisjonidevahelise suhtluse ja 
õigusloojate Atlandi-ülese dialoogi 
kaudu; soovitab luua Atlandi-ülene 
assamblee, nõuandefoorumi, kus USA 
Kongressi ja Euroopa Parlamendi liikmed 
jagaksid seadusandlikke algatusi ja 
arutaksid koostöömeetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. on seisukohal, et hiljutine USA 
valitsuse vahetus ei tohi siiski pidurdada 
Euroopa Liitu oma digitaalse 
suveräänsuse, strateegilise sõltumatuse 
ning kaubanduslike ja tööstuslike valikute 
iseseisvuse konsolideerimisel;

Or. fr

Muudatusettepanek 14
Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. rõhutab, et tasakaalustatud ja 
vastastikku kasulik kahepoolne 
kaubandus- ja investeerimiskokkulepe 
avaldab positiivset mõju Atlandi-ülestele 
suhetele, mis on palju sügavamad kui vaid 
kaubandus ja majandus;

Or. es
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Muudatusettepanek 15
Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. tuletab meelde, et ELi ja USA 
majanduse osakaal moodustab kokku 
umbes poole kogu maailma SKPst ja 
peaaegu kolmandiku maailma 
kaubavoogudest;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunneb heameelt selle üle, et USA 
toetab WTO uut peadirektorit ja on 
taasühinenud Pariisi kliimakokkuleppega 
ja WTO tariifikvootide kokkuleppega ning 
et USA on Airbusi ja Boeingu tollimaksud 
ajutiselt peatanud;

2. tunneb heameelt selle üle, et USA 
toetab WTO uut peadirektorit Ngozi 
Okonjo-Iwealat ning kutsub komisjoni ja 
Bideni administratsiooni üles reageerima 
tema olulistele reformialgatustele, eriti 
nendele, mis käsitlevad tervist; hindab 
kõrgelt seda, et USA on taasühinenud 
Pariisi kliimakokkuleppega, ja et 
kliimamuutustest tulenevate tegelike 
ohtude kõrvaldamine on USA 
majandusdiplomaatias ja 
kaubandusläbirääkimistel ülioluline; 
leiab, et WTO tariifikvootide kokkulepe 
on hea tulemus; loodab, et kuna USA on 
Airbusi ja Boeingu tollimaksud ajutiselt 
peatanud, luuakse sellega keskkond 
konflikti lõplikuks lahendamiseks, ning 
nõuab lennukitoetuste jaoks kiire ja 
püsiva lahenduse loomist;

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro, Nicola Danti, Svenja Hahn, Samira Rafaela, 
Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, 
Morten Løkkegaard

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunneb heameelt selle üle, et USA 
toetab WTO uut peadirektorit ja on 
taasühinenud Pariisi kliimakokkuleppega 
ja WTO tariifikvootide kokkuleppega ning 
et USA on Airbusi ja Boeingu tollimaksud 
ajutiselt peatanud;

2. tunneb heameelt selle üle, et USA 
on taasühinenud Pariisi 
kliimakokkuleppega; tunneb samuti 
heameelt WTO tariifikvootide kokkuleppe 
kiire sõlmimise üle, mis oli esimene 
Bideni uue administratsiooni ajal 
sõlmitud kokkulepe USAga ja näitab uue 
administratsiooni tahet otsida ELiga 
lepinguid WTO raames;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunneb heameelt selle üle, et USA 
toetab WTO uut peadirektorit ja on 
taasühinenud Pariisi kliimakokkuleppega ja 
WTO tariifikvootide kokkuleppega ning et 
USA on Airbusi ja Boeingu tollimaksud 
ajutiselt peatanud;

2. tunneb heameelt selle üle, et USA 
toetab WTO uut peadirektorit ja on 
taasühinenud Pariisi kliimakokkuleppega ja 
WTO tariifikvootide kokkuleppega ning et 
USA on Airbusi ja Boeingu tollimaksud 
ajutiselt peatanud; on seisukohal, et need 
sammud sillutavad teed positiivsemate ja 
paremate Atlandi-üleste kaubandussuhete 
suunas; nõuab läbirääkimiste alustamise 
kaalumist võimaliku uue 
vabakaubanduslepingu sõlmimiseks ELi 
ja USA vahel;

Or. en
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Muudatusettepanek 19
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunneb heameelt selle üle, et USA 
toetab WTO uut peadirektorit ja on 
taasühinenud Pariisi kliimakokkuleppega 
ja WTO tariifikvootide kokkuleppega ning 
et USA on Airbusi ja Boeingu tollimaksud 
ajutiselt peatanud;

2. tunneb heameelt selle üle, et USA 
toetab WTO uut peadirektorit ja on 
taasühinenud Pariisi kliimakokkuleppega, 
WTO tariifikvootide kokkuleppe üle, 
Airbusi ja Boeingu tollimaksude ajutise 
peatamise üle ning teate üle alustada 
arutelusid üleilmse terase- ja 
alumiiniumitööstuse liigse 
tootmisvõimsuse käsitlemiseks ning USA 
valmisolekut osaleda aruteludes 
võimaliku loobumise üle 
intellektuaalomandi 
kaubandusaspektidega seotud õigustest;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Christophe Hansen, 
Arnaud Danjean, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunneb heameelt selle üle, et USA 
toetab WTO uut peadirektorit ja on 
taasühinenud Pariisi kliimakokkuleppega 
ja WTO tariifikvootide kokkuleppega ning 
et USA on Airbusi ja Boeingu tollimaksud 
ajutiselt peatanud;

2. tunneb heameelt selle üle, et USA 
toetab WTO uut peadirektorit ja on 
taasühinenud Pariisi kliimakokkuleppega, 
WTO tariifikvootide kokkuleppe üle, 
Airbusi ja Boeingu tollimaksude ajutise 
peatamise üle ning arutelude alustamise 
üle üleilmse terase- ja 
alumiiniumitööstuse liigse 
tootmisvõimsuse käsitlemiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 21
Tiziana Beghin

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunneb heameelt selle üle, et USA 
toetab WTO uut peadirektorit ja on 
taasühinenud Pariisi kliimakokkuleppega ja 
WTO tariifikvootide kokkuleppega ning et 
USA on Airbusi ja Boeingu tollimaksud 
ajutiselt peatanud;

2. tunneb heameelt selle üle, et USA 
toetab WTO uut peadirektorit ja on 
taasühinenud Pariisi kliimakokkuleppega ja 
WTO tariifikvootide kokkuleppega ning et 
USA on Airbusi ja Boeingu tollimaksud 
ajutiselt peatanud ning see meede on 
püsiva lahenduse ootel;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro, Nicola Danti, Svenja Hahn, Samira Rafaela, 
Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, 
Morten Løkkegaard

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. tunneb heameelt Airbusi ja 
Boeingu tariifide neljakuulise ajutise 
peatamise üle, mis on positiivne samm 
püsivate lahenduste leidmiseks 
täiendavate tariifide kaotamisel ja uute 
reeglite väljatöötamisel tsiviillennukite 
toetustele; märgib, et Airbusi ja Boeingu 
tariifide peatamine lõpeb juulis, ning 
nõuab tungivalt, et need tariifid jäädavalt 
kaotataks;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Helmut Scholz
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Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. soovitab vastastikku tunnistada, et 
riigi toetus nii Boeingule kui ka Airbusile 
on olnud strateegiline ja äärmiselt oluline 
selle tööstussektori arendamiseks nii 
USAs kui ka ELis; nõuab tööstussektoris 
suuremaid investeeringuid ja koostööd, et 
õhutranspordi CO2 heiteid olulisel määral 
vähendada;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Jordi Cañas

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. on seisukohal, et Airbusi otsuse 
järel alates 2019. aasta oktoobrist USA 
kehtestatud tollimaksude survemeetmed 
on avaldanud ebaproportsionaalselt 
negatiivset mõju ELi 
põllumajandustoodetele; nõuab tungivalt, 
et komisjon pürgiks läbirääkimiste teel 
püsiva lahenduse suunas, mis tagab 
tollimaksude püsiva kaotamise;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Tiziana Beghin

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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2a. rõhutab vajadust teha koostööd 
WTO apellatsioonikogu täielikuks 
taastamiseks ja palub USA praegusel 
administratsioonil konkreetselt 
pühenduda kohtuniku ametisse 
nimetamisele ja tema funktsioonide 
taastamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. nõuab koordineeritud pingutuste 
tegemist selleks, et saavutada 2021. aastal 
toimuvatel ÜRO kliimamuutuste (COP26) 
ja bioloogilise mitmekesisuse alastel 
tippkohtumistel ulatuslike kohustuste 
võtmine;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro, Nicola Danti, Svenja Hahn, Samira Rafaela, 
Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Barry Andrews, Morten 
Løkkegaard

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2b. võtab teadmiseks komisjoni 
sammu peatada alumiiniumi- ja 
terasevaidlusega seotud USA 
imporditollimaksude tõstmine; nõuab 
tungivalt, et USA kaotaks paragrahvi 232 
kohased terase ja alumiiniumi 
tollimaksud ning rõhutab vajadust 
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lahendada kolmandate riikide terase- ja 
alumiiniumitööstuse liigse 
tootmisvõimsusega seotud probleemid;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Tiziana Beghin

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tõdeb samal ajal, et mõned 
lahknevad huvid püsivad; kutsub sellega 
seoses tungivalt mõlemaid pooli 
kahepoolseid vaidlusi lahendama; nõuab 
tungivalt, et USA kaotaks ühepoolsed 
kaubandusmeetmed ja hoiduks täiendavate 
meetmete võtmisest; nõuab tungivalt 
paragrahvi 232 alusel kehtestatud terase ja 
alumiiniumi tollimaksude kaotamist; nõuab 
kiiret ja püsivat lahendust lennukite 
toetuste küsimuses;

3. tõdeb samal ajal, et mõned 
lahknevad huvid püsivad; kutsub sellega 
seoses tungivalt mõlemaid pooli 
kahepoolseid vaidlusi lahendama; nõuab 
tungivalt, et USA kaotaks ühepoolsed 
kaubandusmeetmed ja hoiduks täiendavate 
meetmete võtmisest, leppides ühiselt 
kokku uued meetmed liigse 
tootmisvõimsuse käsitlemiseks; nõuab 
tungivalt paragrahvi 232 alusel kehtestatud 
terase ja alumiiniumi tollimaksude 
viivitamatut kaotamist; nõuab kiiret ja 
püsivat lahendust lennukite toetuste 
küsimuses; tegeleb andmete edastamise 
ohutusega seotud probleemidega ELi-
USA andmekaitseraamistiku Privacy 
Shield kaudu; tugevdab kahepoolset 
koostööd COVID-19 vaktsiinide tootmisel 
ja levitamisel; propageerib sellega seoses 
koostööd intellektuaalomandi 
kaubandusaspektidega seotud õigustest 
tõhusa loobumise nimel, et näidata 
üleilmset juhtpositsiooni praeguse 
pandeemia ületamisel ja tagada 
toorainega kauplemine; 

Or. en

Muudatusettepanek 29
Carles Puigdemont i Casamajó
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Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tõdeb samal ajal, et mõned 
lahknevad huvid püsivad; kutsub sellega 
seoses tungivalt mõlemaid pooli 
kahepoolseid vaidlusi lahendama; nõuab 
tungivalt, et USA kaotaks ühepoolsed 
kaubandusmeetmed ja hoiduks täiendavate 
meetmete võtmisest; nõuab tungivalt 
paragrahvi 232 alusel kehtestatud terase ja 
alumiiniumi tollimaksude kaotamist; nõuab 
kiiret ja püsivat lahendust lennukite 
toetuste küsimuses;

3. tõdeb samal ajal, et mõned 
lahknevad huvid püsivad; kutsub sellega 
seoses tungivalt mõlemaid pooli 
kahepoolseid vaidlusi lahendama; nõuab 
tungivalt, et USA kaotaks ühepoolsed 
kaubandusmeetmed ja hoiduks täiendavate 
meetmete võtmisest; nõuab tungivalt 
paragrahvi 232 alusel kehtestatud terase ja 
alumiiniumi tollimaksude kaotamist; nõuab 
kiiret ja püsivat lahendust lennukite 
toetuste küsimuses; märgib, et USA ei 
eksportinud enne 2021. aasta maid ühegi 
COVID-19 vaktsiini ühtegi doosi, samal 
ajal kui Euroopa Liit jätkas doosidega 
varustamist alates EMA poolt vaktsiinide 
heakskiitmisest; nõuab tungivalt, et 
Euroopa Komisjon ja USA leiaksid 
ühisosa nende kahe tagasitoomise 
strateegia, nimelt parema taastamise 
põhimõtte ja avatud strateegilise 
autonoomia vahel, et mitte häirida 
olemasolevaid tarneahelaid maailma kahe 
suurima ühtse turu vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tõdeb samal ajal, et mõned 
lahknevad huvid püsivad; kutsub sellega 
seoses tungivalt mõlemaid pooli 
kahepoolseid vaidlusi lahendama; nõuab 
tungivalt, et USA kaotaks ühepoolsed 
kaubandusmeetmed ja hoiduks täiendavate 
meetmete võtmisest; nõuab tungivalt 

3. tõdeb samal ajal, et mõned 
lahknevad huvid püsivad; kutsub sellega 
seoses tungivalt mõlemaid pooli 
kahepoolseid vaidlusi lahendama; nõuab 
tungivalt, et USA kaotaks ühepoolsed 
kaubandusmeetmed ja hoiduks täiendavate 
meetmete võtmisest; nõuab tungivalt 
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paragrahvi 232 alusel kehtestatud terase ja 
alumiiniumi tollimaksude kaotamist; nõuab 
kiiret ja püsivat lahendust lennukite 
toetuste küsimuses;

paragrahvi 232 alusel kehtestatud terase ja 
alumiiniumi tollimaksude kaotamist; nõuab 
kiiret ja püsivat lahendust lennukite 
toetuste küsimuses; nõuab, et peatataks 
majandussektorite, näiteks jalatsitööstuse 
väljakuulutatud kaubanduse 
survemeetodid liikmesriikides, kus on 
rakendatud digiteenuste maks, samuti 
toimuvad OECD raames läbirääkimised; 
eeldab, et mõlemad pooled tegelevad ELi 
probleemidega seoses USA õigusaktidega 
„Buy American Act“ ja „Jones Act“;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Christophe Hansen, 
Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tõdeb samal ajal, et mõned 
lahknevad huvid püsivad; kutsub sellega 
seoses tungivalt mõlemaid pooli 
kahepoolseid vaidlusi lahendama; nõuab 
tungivalt, et USA kaotaks ühepoolsed 
kaubandusmeetmed ja hoiduks täiendavate 
meetmete võtmisest; nõuab tungivalt 
paragrahvi 232 alusel kehtestatud terase ja 
alumiiniumi tollimaksude kaotamist; nõuab 
kiiret ja püsivat lahendust lennukite 
toetuste küsimuses;

3. tõdeb samal ajal, et mõned 
lahknevad huvid püsivad; kutsub sellega 
seoses tungivalt mõlemaid pooli 
kahepoolseid vaidlusi lahendama; nõuab 
tungivalt, et USA kaotaks ühepoolsed 
kaubandusmeetmed ja digiteenuste 
maksude lisameetmete võtmise 
ähvardused ning hoiduks täiendavate 
meetmete võtmisest, keskendudes meid 
ühendavale; nõuab tungivalt 
paragrahvi 232 alusel kehtestatud terase ja 
alumiiniumi tollimaksude kaotamist; nõuab 
kiiret ja püsivat lahendust lennukite 
toetuste küsimuses; julgustab mõlemat 
poolt kasutama ELi ja USA tippkohtumist 
hüppelauana, et jätkata meie 
kaubandussuhete parandamist ja arutada 
koostöö suurendamise nimel kasutamata 
valdkondi;

Or. en
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Muudatusettepanek 32
Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro, Nicola Danti, Svenja Hahn, Urmas Paet, Marie-
Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, Morten Løkkegaard, 
Samira Rafaela

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tõdeb samal ajal, et mõned 
lahknevad huvid püsivad; kutsub sellega 
seoses tungivalt mõlemaid pooli 
kahepoolseid vaidlusi lahendama; nõuab 
tungivalt, et USA kaotaks ühepoolsed 
kaubandusmeetmed ja hoiduks täiendavate 
meetmete võtmisest; nõuab tungivalt 
paragrahvi 232 alusel kehtestatud terase ja 
alumiiniumi tollimaksude kaotamist; 
nõuab kiiret ja püsivat lahendust lennukite 
toetuste küsimuses;

3. tõdeb samal ajal, et mõned 
lahknevad huvid püsivad; kutsub sellega 
seoses tungivalt mõlemaid pooli 
kahepoolseid vaidlusi lahendama; nõuab 
tungivalt, et USA kaotaks ühepoolsed 
kaubandusmeetmed ja hoiduks täiendavate 
meetmete võtmisest; nõuab tungivalt 
paragrahvi 232 alusel kehtestatud 
tollimaksude kaotamist, kuna Euroopa 
ettevõtteid ei saa pidada riigi 
julgeolekuohuks; nõuab kiiret ja püsivat 
lahendust lennukite toetuste küsimuses; 
nõuab, et ELi ja USA juunis toimuvat 
tippkohtumist kasutataks edusammude 
tegemiseks ja nende probleemide 
võimalikuks lahendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tõdeb samal ajal, et mõned 
lahknevad huvid püsivad; kutsub sellega 
seoses tungivalt mõlemaid pooli 
kahepoolseid vaidlusi lahendama; nõuab 
tungivalt, et USA kaotaks ühepoolsed 
kaubandusmeetmed ja hoiduks täiendavate 
meetmete võtmisest; nõuab tungivalt 
paragrahvi 232 alusel kehtestatud terase ja 
alumiiniumi tollimaksude kaotamist; nõuab 

3. tõdeb samal ajal, et mõned 
lahknevad huvid püsivad; kutsub sellega 
seoses tungivalt mõlemaid pooli 
kahepoolseid vaidlusi lahendama; kordab 
ELi ambitsiooni kaotada ELi ja USA 
vahelised tööstuskaupade tollimaksud; 
nõuab tungivalt, et USA kaotaks 
ühepoolsed kaubandusmeetmed ja hoiduks 
täiendavate meetmete võtmisest; nõuab 
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kiiret ja püsivat lahendust lennukite 
toetuste küsimuses;

tungivalt paragrahvi 232 alusel kehtestatud 
terase ja alumiiniumi tollimaksude 
kaotamist; nõuab kiiret ja püsivat lahendust 
lennukite toetuste küsimuses;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Iuliu Winkler

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tõdeb samal ajal, et mõned 
lahknevad huvid püsivad; kutsub sellega 
seoses tungivalt mõlemaid pooli 
kahepoolseid vaidlusi lahendama; nõuab 
tungivalt, et USA kaotaks ühepoolsed 
kaubandusmeetmed ja hoiduks täiendavate 
meetmete võtmisest; nõuab tungivalt 
paragrahvi 232 alusel kehtestatud terase ja 
alumiiniumi tollimaksude kaotamist; nõuab 
kiiret ja püsivat lahendust lennukite 
toetuste küsimuses;

3. tõdeb samal ajal, et mõned 
lahknevad huvid püsivad; kutsub sellega 
seoses tungivalt mõlemaid pooli 
kahepoolseid vaidlusi lahendama; nõuab 
tungivalt, et USA kaotaks ühepoolsed 
kaubandusmeetmed ja hoiduks täiendavate 
meetmete võtmisest; nõuab tungivalt 
paragrahvi 232 alusel kehtestatud terase ja 
alumiiniumi tollimaksude kaotamist; nõuab 
kiiret ja püsivat lahendust lennukite 
toetuste küsimuses; nõuab tollimaksude 
survemeetodite praeguse peatamise 
pikendamist, kui enne tähtaega 11. juulil 
2021. aastal ei jõuta kokkuleppele 
lennukitoetuste osas;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tõdeb samal ajal, et mõned 
lahknevad huvid püsivad; kutsub sellega 
seoses tungivalt mõlemaid pooli 
kahepoolseid vaidlusi lahendama; nõuab 

3. tõdeb samal ajal, et mõned 
lahknevad huvid püsivad; kutsub sellega 
seoses tungivalt mõlemaid pooli 
kahepoolsete vaidluste lahendamisega 
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tungivalt, et USA kaotaks ühepoolsed 
kaubandusmeetmed ja hoiduks täiendavate 
meetmete võtmisest; nõuab tungivalt 
paragrahvi 232 alusel kehtestatud terase ja 
alumiiniumi tollimaksude kaotamist; 
nõuab kiiret ja püsivat lahendust 
lennukite toetuste küsimuses;

alustama juba 2021. aastal; nõuab 
tungivalt, et USA kaotaks ühepoolsed 
kaubandusmeetmed ja hoiduks täiendavate 
meetmete võtmisest; nõuab tungivalt 
paragrahvi 232 alusel kehtestatud terase ja 
alumiiniumi tollimaksude viivitamatut 
kaotamist;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Emmanouil Fragkos

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tõdeb samal ajal, et mõned 
lahknevad huvid püsivad; kutsub sellega 
seoses tungivalt mõlemaid pooli 
kahepoolseid vaidlusi lahendama; nõuab 
tungivalt, et USA kaotaks ühepoolsed 
kaubandusmeetmed ja hoiduks täiendavate 
meetmete võtmisest; nõuab tungivalt 
paragrahvi 232 alusel kehtestatud terase ja 
alumiiniumi tollimaksude kaotamist; nõuab 
kiiret ja püsivat lahendust lennukite 
toetuste küsimuses;

3. tõdeb samal ajal, et mõned 
lahknevad huvid püsivad; kutsub sellega 
seoses tungivalt mõlemaid pooli 
kahepoolseid vaidlusi lahendama; nõuab 
tungivalt, et USA kaotaks ühepoolsed 
kaubandusmeetmed ja hoiduks täiendavate 
meetmete võtmisest; nõuab 
eelisjärjekorras tungivalt paragrahvi 232 
alusel kehtestatud terase ja alumiiniumi 
tollimaksude kaotamist; nõuab kiiret ja 
püsivat lahendust lennukite toetuste 
küsimuses;

Or. el

Muudatusettepanek 37
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. tunnistab, et USA valitsuse 
ettepanek COVID-19 vaktsiinide 
patentidest loobumise kohta on kutsunud 
esile ELi reaktsiooni selles küsimuses; 
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nõuab tungivalt, et komisjon ja USA 
viiksid COVID-19 vaktsiinide 
ekspordipiirangud miinimumini; 
tunnistab, et intellektuaalomandi 
õigustest loobumisest ei piisa kogu 
maailmas COVID-19 pandeemia vastu 
võitlemiseks; on seisukohal, et COVID-
19 vaktsiinide tootjad ja arendajad, sh 
USAs tegutsevad, peaksid andma 
konkreetseid lubadusi haavatavate 
arengumaade jaoks pakkumise 
suurendamiseks tootmiskuludega; 
märgib, et on olemas WTO eeskirjad, mis 
lubavad riikidel anda tootjatele litsentse 
ka ilma patendiomaniku nõusolekuta;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. rõhutab USA valitsuse otsust jätta 
jõusse Ameerika toodete eelistamist 
käsitlev õigusakt („Buy American Act“) 
ning kutsub Euroopa Liitu üles 
vastukaaluks toetama ja ühendama oma 
oskusteavet, toodangu kvaliteeti, tööstust 
ja põllumajandust, et tagada 
kaubandusküsimustes sellise 
õigusraamistiku loomine, mis toetab 
riigihangete osas tõeliselt võrdset 
vastastikust kohtlemist ja eeskirju, mis 
võimaldavad hankijatel ELi toodete 
eelistamist käsitleva õigusakti abil anda 
selgema prioriteedi Euroopa Liidu 
huvidele ja strateegilisele sõltumatusele;

Or. fr

Muudatusettepanek 39
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Jordi Cañas

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. väljendab muret Ameerika 
Ühendriikide kaubandusesindaja 
esialgsete survemeetmete loetelus oleva 
enam kui 301 erineva ELi digiteenuste 
maksude teemalise juurdluse pärast, mis 
hõlmavad eriti tundlikke tootmissektoreid, 
näiteks jalatsi- ja nahatööstust, mis 
võidakse lõpuks USA turult välja tõrjuda, 
kui võetakse vastu täiendavad 
tollimaksud;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Jordi Cañas

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3b. nõuab tungivalt, et komisjon ja 
liikmesriigid kiirendaksid ja viiksid 
võimalikult kiiresti lõpule läbirääkimised 
OECD digimajanduse maksustamise 
ettepaneku raames ning kasutaksid kõiki 
vajalikke vahendeid, et vältida veelgi 
suuremat majanduslikku kahju ELi 
ettevõtjatele, eelkõige VKEdele ja eriti 
COVID-19 taastamisstrateegiate 
kontekstis;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Jordi Cañas

Arvamuse projekt
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Punkt 3 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3c. on seisukohal, et arvestades ELi 
ainupädevust ühise kaubanduspoliitika 
valdkonnas ja USA surveähvardusi seoses 
digimajanduse maksustamise seadustega, 
on riiklikul tasandil üksikutele 
lähenemistele eelistatum ühine ELi 
lähenemisviis, eriti selleks, et vältida 
Atlandi-üleste tollimaksude vastastikust 
suurenemist;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Danilo Oscar Lancini, Roman Haider, Marco Campomenosi

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub üles tõhustatud koostööle 
WTO reformi küsimuses, sh 
apellatsioonikogu taaskäivitamist, 
tervishoiutoodetega kauplemise 
reguleerimist, ulatusliku keskkonnaalase 
tegevuskava kehtestamist ning 
konkreetsete tulemuste kokkuleppimist 
WTO 12. ministrite konverentsiks 
(MC12); julgustab mõlemaid pooli 
pidama kinni mitmepoolsetest 
kokkulepetest;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 43
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž

Arvamuse projekt
Punkt 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub üles tõhustatud koostööle 
WTO reformi küsimuses, sh 
apellatsioonikogu taaskäivitamist, 
tervishoiutoodetega kauplemise 
reguleerimist, ulatusliku keskkonnaalase 
tegevuskava kehtestamist ning 
konkreetsete tulemuste kokkuleppimist 
WTO 12. ministrite konverentsiks 
(MC12); julgustab mõlemaid pooli pidama 
kinni mitmepoolsetest kokkulepetest;

4. kutsub üles tõhustatud koostööle 
WTO reformi küsimuses, sh selle kolme 
põhifunktsiooni reformimisel, mis hõlmab 
apellatsioonikogu reformimist ja 
taaskäivitamist, samuti järelevalve- ja 
arutelufunktsiooni tugevdamist, tagades 
muu hulgas mõnepoolsete avatud 
kokkulepete kaasamise; nõuab tungivalt, 
et mõlemad pooled teeksid koostööd 
tervishoiutoodetega kauplemise 
reguleerimise ja ulatusliku keskkonnaalase 
tegevuskava kehtestamise nimel, muu 
hulgas taaskäivitades läbirääkimised 
keskkonnatoodete lepingu üle; eeldab, et 
mõlemad pooled nõustuvad WTO 
12. ministrite konverentsi (MC12) 
konkreetsete tulemuste suhtes, sealhulgas 
kalanduskokkulepe, kaubanduse ja tervise 
teemaline deklaratsioon, tööprogramm 
vaidluste lahendamise süsteemi 
reformimiseks, tööprogramm 
tööstussubsiidiumide ja riigile kuuluvate 
ettevõtete kohta, samuti märkimisväärsed 
edusammud e-kaubanduse 
läbirääkimistel; julgustab mõlemaid pooli 
ajakohastama WTO eeskirju riigile 
kuuluvate ettevõtete, tööstussubsiidiumide 
ja liigse tootmisvõimsuse ning 
tehnoloogiasiirde kohta, et tõhusalt 
lahendada Hiina püstitatud probleeme: 
toetab sellega seoses ka kolmepoolse 
algatuse laiendamist Jaapanile; loodab, et 
mõlemad pooled peavad kinni 
mitmepoolsetest kokkulepetest;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub üles tõhustatud koostööle 
WTO reformi küsimuses, sh 
apellatsioonikogu taaskäivitamist, 
tervishoiutoodetega kauplemise 
reguleerimist, ulatusliku keskkonnaalase 
tegevuskava kehtestamist ning 
konkreetsete tulemuste kokkuleppimist 
WTO 12. ministrite konverentsiks (MC12); 
julgustab mõlemaid pooli pidama kinni 
mitmepoolsetest kokkulepetest;

4. kutsub üles tõhustatud koostööle 
WTO reformi küsimuses, sh tuleks niipea 
kui võimalik taaskäivitada 
apellatsioonikogu, reguleerida 
tervishoiutoodetega kauplemine, leppida 
kokku COVID-19 ennetamise, 
tõkestamise ja raviga seotud 
intellektuaalomandi 
kaubandusaspektidega seotud õigustest 
loobumises osana üldisest mitmepoolsest 
raamistikust, mis tagab käimasolevate ja 
tulevaste pandeemiatega tegelemiseks 
vajalikele meditsiinitoodetele õiglase ja 
üleilmse juurdepääsu, kehtestada 
ulatuslik keskkonnaalane tegevuskava, 
töötades ühiste ettepanekutega, mis 
käsitlevad muu hulgas keskkonnatooteid, 
subsiidiumide jagamise korda ja 
fossiilkütuste subsiidiumide järkjärgulist 
kaotamist, leppida kokku konkreetsetes 
tulemustes WTO 12. ministrite 
konverentsiks (MC12); julgustab mõlemaid 
pooli pidama kinni mitmepoolsetest 
kokkulepetest;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub üles tõhustatud koostööle 
WTO reformi küsimuses, sh 
apellatsioonikogu taaskäivitamist, 
tervishoiutoodetega kauplemise 
reguleerimist, ulatusliku keskkonnaalase 
tegevuskava kehtestamist ning 
konkreetsete tulemuste kokkuleppimist 
WTO 12. ministrite konverentsiks (MC12); 

4. kiidab heaks USA toetuse uuele 
WTO peadirektorile Ngozi Okonjo-
Iwealale; kutsub üles tõhustatud koostööle 
WTO reformi küsimuses, et valmistada 
WTOd ette rohe- ja digipöördeks ning 
tegeleda kiiremas korras WTO 
apellatsioonikogu tegevusetusega; nõuab 
tervishoiutoodetega kauplemise 
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julgustab mõlemaid pooli pidama kinni 
mitmepoolsetest kokkulepetest;

reguleerimist, digikaubanduse eeskirjade 
väljaarendamist, ulatusliku 
keskkonnaalase tegevuskava kehtestamist 
ning konkreetsete tulemuste 
kokkuleppimist WTO 12. ministrite 
konverentsiks (MC12); julgustab mõlemaid 
pooli edendama mitmepoolseid 
kokkuleppeid ja reeglitel põhinevat 
kaubandust;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Christophe Hansen, 
Arnaud Danjean, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub üles tõhustatud koostööle 
WTO reformi küsimuses, sh 
apellatsioonikogu taaskäivitamist, 
tervishoiutoodetega kauplemise 
reguleerimist, ulatusliku keskkonnaalase 
tegevuskava kehtestamist ning 
konkreetsete tulemuste kokkuleppimist 
WTO 12. ministrite konverentsiks (MC12); 
julgustab mõlemaid pooli pidama kinni 
mitmepoolsetest kokkulepetest;

4. kutsub üles tõhustatud koostööle 
WTO reformi küsimuses, sh 
apellatsioonikogu taaskäivitamist, 
tervishoiutoodetega kauplemise 
reguleerimist, ulatusliku kliima- ja 
keskkonnaalase tegevuskava kehtestamist, 
kalandusvaldkonna läbirääkimiste 
lõpetamist, e-kaubanduse teemaliste 
läbirääkimiste edendamist ning 
konkreetsete tulemuste kokkuleppimist 
WTO 12. ministrite konverentsiks (MC12); 
julgustab mõlemaid pooli püüdlema 
mitmepoolsete kokkulepete saavutamise 
suunas või kui see pole võimalik, siis 
mõnepoolsete avatud kokkulepete suunas; 
kutsub USAd üles uuendama oma 
kohustusi WTO riigihankelepingu suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Urmas Paet

Arvamuse projekt
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Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub üles tõhustatud koostööle 
WTO reformi küsimuses, sh 
apellatsioonikogu taaskäivitamist, 
tervishoiutoodetega kauplemise 
reguleerimist, ulatusliku keskkonnaalase 
tegevuskava kehtestamist ning 
konkreetsete tulemuste kokkuleppimist 
WTO 12. ministrite konverentsiks (MC12); 
julgustab mõlemaid pooli pidama kinni 
mitmepoolsetest kokkulepetest;

4. rõhutab, et WTO jääb eeskirjadel 
põhineva mitmepoolse 
kaubandussüsteemi nurgakiviks; kutsub 
üles tõhustatud koostööle WTO reformi 
küsimuses, sh apellatsioonikogu 
taaskäivitamist, tervishoiutoodetega 
kauplemise reguleerimist, ulatusliku 
keskkonnaalase tegevuskava kehtestamist 
ning konkreetsete tulemuste 
kokkuleppimist WTO 12. ministrite 
konverentsiks (MC12); julgustab mõlemaid 
pooli pidama kinni mitmepoolsetest 
kokkulepetest;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Tiziana Beghin

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub üles tõhustatud koostööle 
WTO reformi küsimuses, sh 
apellatsioonikogu taaskäivitamist, 
tervishoiutoodetega kauplemise 
reguleerimist, ulatusliku keskkonnaalase 
tegevuskava kehtestamist ning 
konkreetsete tulemuste kokkuleppimist 
WTO 12. ministrite konverentsiks (MC12); 
julgustab mõlemaid pooli pidama kinni 
mitmepoolsetest kokkulepetest;

4. kutsub üles tõhustatud koostööle 
WTO reformi küsimuses, WTO 
kaubandus- ja tervisealgatuse toetamisele 
ning tervishoiutoodetega kauplemise 
reguleerimisele, ulatusliku keskkonnaalase 
tegevuskava kehtestamisele ning 
konkreetsete tulemuste kokkuleppimisele 
WTO 12. ministrite konverentsiks (MC12); 
julgustab mõlemaid pooli pidama kinni 
mitmepoolsetest kokkulepetest;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Geert Bourgeois

Arvamuse projekt
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Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub üles tõhustatud koostööle 
WTO reformi küsimuses, sh 
apellatsioonikogu taaskäivitamist, 
tervishoiutoodetega kauplemise 
reguleerimist, ulatusliku keskkonnaalase 
tegevuskava kehtestamist ning 
konkreetsete tulemuste kokkuleppimist 
WTO 12. ministrite konverentsiks (MC12); 
julgustab mõlemaid pooli pidama kinni 
mitmepoolsetest kokkulepetest;

4. kutsub üles tõhustatud koostööle 
WTO reformi küsimuses, sh 
apellatsioonikogu taaskäivitamist, 
tervishoiutoodetega kauplemise 
reguleerimist, ulatusliku keskkonnaalase ja 
digitaalarengu tegevuskava kehtestamist 
ning konkreetsete tulemuste 
kokkuleppimist WTO 12. ministrite 
konverentsiks (MC12); julgustab mõlemaid 
pooli pidama kinni mitmepoolsetest 
kokkulepetest;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. tunneb heameelt president Joe 
Bideni avaldatud toetuse üle ajutise 
rahvusvahelise loobumise kohta 
intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide lepingust seoses 
kõigi koroonaviirusega seotud 
meditsiinitoodete, sealhulgas vaktsiinide 
ja raviga; nõuab tungivalt, et partnerid 
teeksid koostööd kõigi WTO liikmetega, 
tagamaks, et intellektuaalomandi õigused, 
nagu patendid, tööstusdisainilahendused, 
autoriõigus ja avalikustamata teabe 
kaitse, ei looks takistusi taskukohaste 
meditsiinitoodete, sealhulgas vaktsiinide 
ja ravimite, õigeaegsele kättesaadavusele 
ega COVID-19 vastu võitlemiseks oluliste 
meditsiinitoodete uurimise, arendamise, 
tootmise ja tarnimise laiendamisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 51
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. tervitab Bideni administratsiooni 
teadet toetada ajutist vabastust COVID-
19 vaktsiinide patendiõigustest ja nõuab 
tungivalt, et EL ühineks eesmärgiga 
alustada võimalikult kiiresti tekstipõhiseid 
läbirääkimisi intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide nõukogu tasandil ja 
saavutada kokkulepe WTO 12. ministrite 
konverentsiks (MC12); rõhutab, et lisaks 
intellektuaalomandi 
kaubandusaspektidega seotud õigustest 
loobumisele peavad USA ja EL tegema 
viivitamatult ühiseid jõupingutusi, et 
suurendada ja kiirendada kogu maailmas 
juurdepääsu COVID-19 vaktsiinidele, 
tagada nõutav tehnoloogiasiire ja 
parandada valmisolekut tulevasteks 
üleilmseteks tervisealasteks 
hädaolukordadeks;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4b. tunneb heameelt selle üle, et USA 
kaubandusesindaja Katherine Tai võttis 
initsiatiivi, et rääkida Jaapani 
välisministri Motegi Toshimitsuga 
üleilmsetest jõupingutustest pandeemia 
lõpetamiseks ja majanduse taastamiseks, 
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ning et mõlemad arutasid nii COVID-
19 vaktsiinide intellektuaalomandi 
õigustest võimalikku loobumist kui ka 
vajadust suurendada vaktsiinide ja 
toorainete tootmist ja levitamist kogu 
maailmas;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 4 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4c. kutsub Atlandi-üleseid partnereid 
üles aktiivselt toetama ÜRO peasekretäri 
üleskutset üleilmsele relvarahule, 
sealhulgas rakendades ebaseadusliku 
relvakaubanduse vastaseid tõhusaid 
meetmeid ning suurendades 
relvakaubanduse, sealhulgas USA ja ELi 
liikmesriikide relvaekspordi, läbipaistvust 
ja vastutavust;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. toetab Hiina suhtes ühist 
strateegilist lähenemisviisi, pöörates 
tähelepanu ebaausate kaubandustavade 
algpõhjustele ning tegeledes 
tööstussubsiidiumide, riigiettevõtete ja 
inimõiguste probleemide lahendamisega;

5. võtab teadmiseks ELi ja USA 
vahelise Hiina teemalise dialoogi esimese 
kõrgetasemelise kohtumise tulemuse, kus 
mõlemad pooled kordasid, et nende 
suhted Hiinaga on mitmetahulised ning 
hõlmavad koostöö, konkurentsi ja 
süsteemse rivaliteedi elemente; toetab 
Hiina suhtes ühist strateegilist 
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lähenemisviisi, luues ühise arusaama 
ebaausate kaubandustavade kohta 
eesmärgiga rakendada meetmeid nende 
lõpetamiseks; soovitab tugineda 
läbirääkimiste teel saavutatud USA ja 
Hiina vahelise I etapi kokkuleppe tekstile 
ning ELi-Hiina laiaulatuslikule 
investeerimislepingule; märgib 
tööstussubsiidiumide olemasolu USAs ja 
ELis, rõhutab tohutute avaliku ja 
erasektori investeeringute vajadust 
tööstussektori rohe- ja digipöörde edukaks 
saavutamiseks; rõhutab, et riigiettevõtted 
peaksid turukeskkonnas tegutsedes 
järgima reegleid; rõhutab inimõiguste 
olulisust ja seda, et ettevõtlus peab neist 
kinni pidama; juhib sellega seoses 
tähelepanu hoolsuskohustust käsitlevate 
siduvate õigusaktide vajadusele ja nõuab, 
et USA, OECD liikmed ja Hiina ühineksid 
ning toetaksid seda lähenemisviisi 
üleilmsetes väärtus- ja tarneahelates; 
tervitab suursaadik Katherine Tai ja 
asepeaminister Liu He vaheliste 
otsekõneluste algust, mille käigus arutati 
USA ja Hiina vaheliste kaubandussuhete 
olulisust ning Bideni ja Harrise 
administratsiooni töötajatekeskse 
kaubanduspoliitika juhtpõhimõtteid ning 
tema jätkuvat USA ja Hiina 
kaubandussuhete läbivaatamist; kutsub 
ELi komisjoni üles jätkama Hiinaga 
kõrgetasemelist kaubandus- ja 
majandusalast dialoogi ning panema juba 
aegsasti paika 9. istungjärgu kuupäeva;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro, Nicola Danti, Samira Rafaela, Urmas Paet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, Morten 
Løkkegaard

Arvamuse projekt
Punkt 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. toetab Hiina suhtes ühist 
strateegilist lähenemisviisi, pöörates 
tähelepanu ebaausate kaubandustavade 
algpõhjustele ning tegeledes 
tööstussubsiidiumide, riigiettevõtete ja 
inimõiguste probleemide lahendamisega;

5. toetab Hiina suhtes ühist 
strateegilist lähenemisviisi, et võidelda 
kiiremas korras ebaausate 
kaubandustavade vastu, mis viivad 
turumoonutuste tekkimiseni ja võrdsete 
võimaluste puudumiseni; nõuab, et EL ja 
USA leiaksid lähenemisviisi 
tööstussubsiidiumide ja riigile kuuluvate 
ettevõtete, sunnitud tehnoloogiasiirdesse, 
intellektuaalomandi varguse, kohustuslike 
ühisettevõtete, turutõkete ja inimõigustega 
seotud probleemide lahendamiseks; nõuab 
tungivalt, et täiendataks USA ja 
Jaapaniga sõlmitud kolmepoolset 
tööstussubsiidiumide kokkulepet, töötades 
välja ka autonoomse vahendi ebaõiglaste 
välisriigi subsiidiumide vastu; nõuab, et 
EL ja USA vahetaksid teavet 
välisinvesteeringute kohta strateegilistes 
sektorites, sealhulgas võimalike vaenulike 
ülevõtmiste kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Tiziana Beghin

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. toetab Hiina suhtes ühist 
strateegilist lähenemisviisi, pöörates 
tähelepanu ebaausate kaubandustavade 
algpõhjustele ning tegeledes 
tööstussubsiidiumide, riigiettevõtete ja 
inimõiguste probleemide lahendamisega;

5. toetab Hiina suhtes ühist 
strateegilist lähenemisviisi ELi ja USA 
hiljuti algatatud Hiina-teemalise dialoogi 
kaudu, pöörates tähelepanu ebaausate 
kaubandustavade algpõhjustele ja liigsele 
tootmisvõimsusele ning tegeledes 
tööstussubsiidiumide ja nende tagajärgede 
(sh terase- ja alumiiniumitööstusele jm 
olulistele sektoritele), riigiettevõtete ja 
inimõiguste probleemide lahendamisega;

Or. en
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Muudatusettepanek 57
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Christophe Hansen, 
Arnaud Danjean, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. toetab Hiina suhtes ühist 
strateegilist lähenemisviisi, pöörates 
tähelepanu ebaausate kaubandustavade 
algpõhjustele ning tegeledes 
tööstussubsiidiumide, riigiettevõtete ja 
inimõiguste probleemide lahendamisega;

5. toetab Hiina suhtes ühist 
strateegilist lähenemisviisi, pöörates 
tähelepanu ebaausate kaubandustavade 
algpõhjustele ning tegeledes 
tööstussubsiidiumide, riigiettevõtete, 
sunniviilise tehnoloogiasiirde ja 
inimõiguste probleemide lahendamisega; 
märgib, et selliseid küsimusi ei saa ühe- 
ega kahepoolselt lahendada, ning nõuab 
WTO raames sarnaselt meelestatud 
partnerite koalitsiooni rahvusvahelist 
juhtimist;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. toetab Hiina suhtes ühist 
strateegilist lähenemisviisi, pöörates 
tähelepanu ebaausate kaubandustavade 
algpõhjustele ning tegeledes 
tööstussubsiidiumide, riigiettevõtete ja 
inimõiguste probleemide lahendamisega;

5. toetab Hiina suhtes ühist 
strateegilist lähenemisviisi, mis käsitleb 
ühiste probleemide (nt kliimamuutused) 
alast koostööd mitmepoolsetes 
raamistikes, aga pöörates tähelepanu ka 
ebaausate kaubandustavade algpõhjustele 
ning tegeledes ebaõiglaste 
tööstussubsiidiumide, eriti riigile 
kuuluvate ettevõtetega, hõlmates ka 
inimõiguste teemalist ühist strateegiat, sh 
rahvusvaheliste ettevõtete tegevuses;
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Or. en

Muudatusettepanek 59
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. toetab Hiina suhtes ühist 
strateegilist lähenemisviisi, pöörates 
tähelepanu ebaausate kaubandustavade 
algpõhjustele ning tegeledes 
tööstussubsiidiumide, riigiettevõtete ja 
inimõiguste probleemide lahendamisega;

5. toetab võimaluse korral Hiina 
suhtes ühist strateegilist lähenemisviisi, 
pöörates tähelepanu ebaausate 
kaubandustavade algpõhjustele ning 
tegeledes tööstussubsiidiumide, 
riigiettevõtete ja inimõiguste probleemide 
lahendamisega, kaasates ka USA ja Hiina 
vahelise I etapi kokkuleppe ning ELi-
Hiina laiaulatusliku investeerimislepingu 
teemalise arutelu;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Emmanouil Fragkos

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. toetab Hiina suhtes ühist 
strateegilist lähenemisviisi, pöörates 
tähelepanu ebaausate kaubandustavade 
algpõhjustele ning tegeledes 
tööstussubsiidiumide, riigiettevõtete ja 
inimõiguste probleemide lahendamisega;

5. toetab Hiina suhtes ühist 
strateegilist lähenemisviisi, pöörates 
tähelepanu ebaausate kaubandustavade 
algpõhjustele ning tegeledes 
tööstussubsiidiumide, riigiettevõtete ja 
inimõiguste probleemide lahendamisega 
WTO raamistikus;

Or. el

Muudatusettepanek 61
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Geert Bourgeois

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. toetab Hiina suhtes ühist 
strateegilist lähenemisviisi, pöörates 
tähelepanu ebaausate kaubandustavade 
algpõhjustele ning tegeledes 
tööstussubsiidiumide, riigiettevõtete ja 
inimõiguste probleemide lahendamisega;

5. toetab Hiina suhtes ühist 
strateegilist lähenemisviisi, pöörates 
tähelepanu ebaausate kaubandustavade 
algpõhjustele ning tegeledes 
tööstussubsiidiumide, riigiettevõtete, 
sunniviisilise töö ja inimõiguste 
probleemide lahendamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. toetab Hiina suhtes ühist 
strateegilist lähenemisviisi, pöörates 
tähelepanu ebaausate kaubandustavade 
algpõhjustele ning tegeledes 
tööstussubsiidiumide, riigiettevõtete ja 
inimõiguste probleemide lahendamisega;

5. toetab Hiina suhtes ühist 
strateegilist lähenemisviisi, pöörates 
tähelepanu ebaausate kaubandustavade 
algpõhjustele ning tegeledes 
tööstussubsiidiumide, riigiettevõtete ja 
inimõiguste probleemide lahendamisega; 
märgib, et komisjon ei taotle ELi-Hiina 
laiaulatusliku investeerimislepingu 
ratifitseerimist; rõhutab, et liidu ja 
Taiwani vahel tuleks enne praeguse 
ametiaja lõppu sõlmida kahepoolne 
investeerimisleping;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. toetab Hiina suhtes ühist 
strateegilist lähenemisviisi, pöörates 
tähelepanu ebaausate kaubandustavade 
algpõhjustele ning tegeledes 
tööstussubsiidiumide, riigiettevõtete ja 
inimõiguste probleemide lahendamisega;

5. toetab Hiina suhtes ühist 
strateegilist lähenemisviisi, pöörates 
tähelepanu ebaausate kaubandustavade 
algpõhjustele ning tegeledes 
tööstussubsiidiumide, riigiettevõtete ja 
inimõiguste probleemide lahendamisega; 
tervitab ELi ja USA vahelise Hiina-
teemalise dialoogi alustamist, et teha 
koostööd näiteks vastastikususe 
põhimõtte, mitmepoolsuse, 
majandusküsimuste, inimõiguste, 
vastupanuvõime, turvalisuse ja 
kliimamuutuste teemal; kutsub üles veelgi 
tõhustama ELi ja USA Hiina-teemalist 
kooskõla ja koostööd;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Christophe Hansen, 
Arnaud Danjean, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 5 – lõik 1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

juhib tähelepanu USAga kooskõlastatud 
seisukoha olulisusele süsteemsete 
struktuursete ja turgu moonutavate 
tavade vastu võitlemisel, mis ohustavad 
võrdsete võimaluste tagamist kogu 
maailmas; peab sellega seoses 
asjakohaseks ELi, USA ja Jaapani tehtud 
tööd, et tugevdada kehtivaid WTO 
eeskirju tööstussubsiidiumide kohta; 
nõuab tungivalt, et EL ja USA jätkaksid 
seda tööd ja juhiksid WTOs sarnaselt 
meelestatud riikide koalitsiooni, et leppida 
kokku uutes reeglites;

Or. en
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Muudatusettepanek 65
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. võtab teadmiseks Bideni 
administratsiooni investeerimisalgatuste 
mõõtme, sealhulgas hiljuti vastu võetud 
1,9 triljoni dollari suuruse koroonaviiruse 
leevendamise paketi ja kavandatud kahe 
triljoni dollari suuruse taristualgatuse, 
mis annaks föderaalvalitsusele USA 
majanduses suurema rolli (aasta 
kogutoodangust 20 %) kui see on olnud 
viimaste põlvkondade jooksul; juhib 
tähelepanu, et sellel investeeringul on 
potentsiaalne kaubandust moonutav 
mõju, kuna see annab tõuke USA 
ettevõtete rahvusvahelisele 
konkurentsivõimele ja 
innovatsioonipotentsiaalile, ning kutsub 
ELi ja selle liikmesriike üles peegeldama 
seda investeeringut, et vältida veelgi 
suuremat mahajäämust tulevikukindlate 
tehnoloogiate ja taristute arengus, 
rakendamises ja turustamises;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Iuliu Winkler, 
Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. tunnistab, et endiselt on 
kasutamata võimalusi märkimisväärse 
bürokraatia kaotamiseks ja Atlandi-ülese 
majanduspartnerluse tugevdamiseks; 
rõhutab käimasoleva tehnoloogilise 
võidujooksu kontekstis tiheda Atlandi-
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ülese õigusruumi tähtsust meie ettevõtjate 
jaoks, eriti uute digi-, energia- ja 
kliimavaldkondadega seotud 
tehnoloogiate jaoks; on veendunud, et 
olulistel investeeringutel on potentsiaal 
arendada meie ELi ja USA ettevõtete 
jaoks heitevabu ja kliimaneutraalseid 
tooteid;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. väljendab kindlat veendumust, et 
EL ja USA peaksid tugevdama Atlandi-
ülest koostööd reeglitel põhineva 
mitmepoolsuse ja kestliku ühendatuse 
vallas reaktsioonina Hiina 
majandusvööndi ja maanteede algatusele; 
loodab tulevikus koostööd teha, eriti 
seoses ühendatusprojektide kõrgete 
kvaliteedistandardite järgimisega ja 
erasektori kaasamise edendamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 68
Emmanouil Fragkos

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. on seisukohal, et Euroopa ja 
Ameerika suhete uuel ajastul on ELi ja 
idanaabrusriikide, sealhulgas Ukraina, 
huvides kooskõlastada Ameerika 
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Ühendriikidega USA kaitsetehnoloogia 
Türki eksportimise peatamine;

Or. el

Muudatusettepanek 69
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. kutsub mõlemat poolt üles 
kasutama kaubandust vahendina 
kliimamuutuste vastu võitlemiseks ja 
ülespoole suunatud lähenemisviisi 
saavutamiseks; nõuab sellega seoses 
tungivalt, et mõlemad pooled teeksid 
koostööd süsinikdioksiidi hinnakujunduse 
valdkonnas ja koordineeriksid eelkõige 
süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanismi 
väljatöötamist;

Or. en

Muudatusettepanek 70
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Christophe Hansen, 
Arnaud Danjean, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5b. nõuab sellega seoses tugevamat 
õigusalast partnerlust kaubandus- ja 
tehnoloogianõukogu kaudu ning 
julgustab mõlemaid pooli vahetama 
parimaid õigusloome tavasid; nõuab 
tungivalt, et EL ja USA jätkaksid 
läbirääkimisi vastavushindamise üle, et 
kõrvaldada rahaliselt koormavad 
tollimaksudega mitteseotud tõkked; 
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rõhutab, kui oluline on mõlemal poolel 
ühineda ja juhtida sarnaselt meelestatud 
partnerite koalitsiooni, et suurendada 
rahvusvaheliste 
standardiorganisatsioonide Atlandi-üleste 
standardite kasutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5b. pooldab ühist lähenemisviisi 
COVID-19 kriisi lahendamisel, 
suurendades muu hulgas vaktsiinide 
kättesaadavust ja taskukohasust; palub 
sellega seoses mõlemal poolel hoiduda 
mis tahes eksporti piiravatest meetmetest, 
suurendada tootmisvõimsust, tagada 
tarneahelate nõuetekohane toimimine ja 
konstruktiivselt tegeleda võimaliku 
intellektuaalomandi 
kaubandusaspektidega seotud õiguste 
lepingust loobumisega; julgustab mõlemat 
poolt suurendama õigusalast koostööd, et 
hõlbustada hädavajalikku juurdepääsu 
ravimitele;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Iuliu Winkler, 
Daniel Caspary, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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5c. kutsub ELi ja USAd üles tegema 
koostööd ja juhtima jõupingutusi 
vaktsiinipuuduse probleemi 
lahendamiseks, et tagada vaktsiinide 
võimalikult kiire levitamine üle kogu 
maailma; tuletab meelde, et maailm 
seisab silmitsi vaktsiinide globaalse 
nappusega; kutsub seetõttu vaktsiinidega 
varustatuse suhtes võrdsuse 
saavutamiseks ELi ja USAd üles tegema 
tootjatega koostööd vaktsiinide ja nende 
komponentide üleilmse tootmisvõimsuse 
suurendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 73
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Gabriel Mato, 
Jörgen Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 5 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5d. tunnistades Euroopa 
intellektuaalomandi õiguste kaitse 
tähtsust ettevõtete uuendusvõime 
säilitamiseks, peab asjakohaseks uurida 
kõiki asjakohaseid intellektuaalomandi 
õiguste kaubandusaspektide lepingu 
paindlikkusi eesmärgiga suurendada 
üleilmset vaktsiinide ja nende 
komponentide tootmisvõimsust; rõhutab, 
et intellektuaalomandi õiguste 
probleemidele lahenduste leidmine võib 
olla ainult üks osa ühisest üleilmsest 
reaktsioonist;

Or. en

Muudatusettepanek 74
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub dialoogi ja ühismeetmeid 
toetades Euroopa Komisjoni üles kindlalt 
edendama ELi huve ja reageerima USA 
põhjendamatutele tollimaksudele, 
eksterritoriaalsetele sanktsioonidele ja 
turutõketele;

6. rõhutab vajadust tugevdada ELi 
autonoomseid majandusmeetmeid; kiites 
heaks Atlandi-ülese koostöö 
investeeringute taustauuringu tegemisel, 
sunniviisilise töö abil toodetud toodete 
impordi keelustamisel, inimõiguste 
hoolsuskohustuse edendamisel ja WTOga 
kokkusobimatute subsiidiumide 
käsitlemisel, kutsub komisjoni üles kindlalt 
edendama ELi huve ja reageerima USA 
põhjendamatutele tollimaksudele, 
eksterritoriaalsetele sanktsioonidele ja 
turutõketele; palub USAl tagada, et 
riigihankemenetlused oleksid 
läbipaistvad, avatud ja prognoositavad, 
tuginedes võrdse kohtlemise põhimõttele;

Or. en

Muudatusettepanek 75
Marie-Pierre Vedrenne, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Nicola Danti

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub dialoogi ja ühismeetmeid 
toetades Euroopa Komisjoni üles kindlalt 
edendama ELi huve ja reageerima USA 
põhjendamatutele tollimaksudele, 
eksterritoriaalsetele sanktsioonidele ja 
turutõketele;

6. kutsub dialoogi ja ühismeetmeid 
toetades Euroopa Komisjoni üles kindlalt 
edendama ELi huve ja reageerima USA 
põhjendamatutele tollimaksudele, 
eksterritoriaalsetele sanktsioonidele ja 
turutõketele; kutsub komisjoni üles 
koostama ettepanekut vahendi kohta 
kolmandate riikide sunnimeetmete 
ärahoidmiseks ja nende vastu 
võitlemiseks, et võidelda kolmandate 
riikide sanktsioonide ja õigusaktide 
ebaseadusliku ekstraterritoriaalse mõju 
vastu ning sellega toetada nende 
sanktsioonide all kannatavaid Euroopa 
ettevõtjaid, kes tegutsevad kooskõlas 
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rahvusvahelise õigusega;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub dialoogi ja ühismeetmeid 
toetades Euroopa Komisjoni üles kindlalt 
edendama ELi huve ja reageerima USA 
põhjendamatutele tollimaksudele, 
eksterritoriaalsetele sanktsioonidele ja 
turutõketele;

6. kutsub dialoogi ja ühismeetmeid 
toetades Euroopa Komisjoni üles kindlalt 
edendama ELi huve ja reageerima USA 
põhjendamatutele tollimaksudele ja 
eksterritoriaalsetele sanktsioonidele, nõuab 
tungivalt, et USA valitsus tühistaks Kuuba 
suhtes kehtestatud embargo ning ei 
takistaks enam ELi ja Kuuba vahelise 
poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu 
rakendamist; kutsub komisjoni üles 
tegelema hiljuti USA oliiviõli ja muude 
ELi toodete turutõkete kõrvaldamisega 
ning otsima kohe lahendusi, mis kestavad 
ka pärast valimisaastat 2022;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub dialoogi ja ühismeetmeid 
toetades Euroopa Komisjoni üles kindlalt 
edendama ELi huve ja reageerima USA 
põhjendamatutele tollimaksudele, 
eksterritoriaalsetele sanktsioonidele ja 
turutõketele;

6. kutsub dialoogi ja ühismeetmeid 
toetades Euroopa Komisjoni üles kindlalt 
edendama ELi huve ja reageerima USA 
põhjendamatutele tollimaksudele, 
eksterritoriaalsetele sanktsioonidele ja 
turutõketele, sh seoses riigihangetega; 
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nõuab dialoogi USA õigusakti „Buy 
American Act“ üle, ELi ettevõtete 
turulepääsuga seotud probleemide 
lahendamist seoses riigihangetega ning 
teenuste turulepääsu parandamist;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Emmanouil Fragkos

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub dialoogi ja ühismeetmeid 
toetades Euroopa Komisjoni üles kindlalt 
edendama ELi huve ja reageerima USA 
põhjendamatutele tollimaksudele, 
eksterritoriaalsetele sanktsioonidele ja 
turutõketele;

6. kutsub dialoogi ja ühismeetmeid 
toetades Euroopa Komisjoni üles kindlalt 
edendama ELi huve ja reageerima USA 
põhjendamatutele tollimaksudele, 
eksterritoriaalsetele sanktsioonidele ja 
turutõketele ning rakendama meetmeid 
mitte ainult muundatud esmatoodete, vaid 
ka nende derivaatide impordi suhtes;

Or. el

Muudatusettepanek 79
Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub dialoogi ja ühismeetmeid 
toetades Euroopa Komisjoni üles kindlalt 
edendama ELi huve ja reageerima USA 
põhjendamatutele tollimaksudele, 
eksterritoriaalsetele sanktsioonidele ja 
turutõketele;

6. kutsub dialoogi ja ühismeetmeid 
toetades Euroopa Komisjoni üles 
edendama ELi huve ja reageerima USA 
tollimaksudele, eksterritoriaalsetele 
sanktsioonidele ja turutõketele; rõhutab 
siiski sellega seoses Euroopa Parlamendi 
selget seisukohta, et projekt „Nord 
Stream 2“ tuleb peatada;

Or. en
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Muudatusettepanek 80
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub dialoogi ja ühismeetmeid 
toetades Euroopa Komisjoni üles kindlalt 
edendama ELi huve ja reageerima USA 
põhjendamatutele tollimaksudele, 
eksterritoriaalsetele sanktsioonidele ja 
turutõketele;

6. kutsub dialoogi ja teatavaid 
ühismeetmeid toetades Euroopa Komisjoni 
üles kindlalt ja eelisjärjekorras edendama 
ELi huve ja strateegilist sõltumatust, 
reageerides USA põhjendamatutele 
tollimaksudele, eksterritoriaalsetele 
sanktsioonidele ja turutõketele;

Or. fr

Muudatusettepanek 81
Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub dialoogi ja ühismeetmeid 
toetades Euroopa Komisjoni üles kindlalt 
edendama ELi huve ja reageerima USA 
põhjendamatutele tollimaksudele, 
eksterritoriaalsetele sanktsioonidele ja 
turutõketele;

6. kutsub dialoogi ja ühismeetmeid 
toetades Euroopa Komisjoni üles kindlalt 
edendama ELi huve ja reageerima USA 
põhjendamatutele tollimaksudele, 
rahvusvahelise õiguse vastasele 
eksterritoriaalsele 
sanktsioonimehhanismide kohaldamisele 
ja turutõketele;

Or. es

Muudatusettepanek 82
Tiziana Beghin

Arvamuse projekt
Punkt 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub dialoogi ja ühismeetmeid 
toetades Euroopa Komisjoni üles kindlalt 
edendama ELi huve ja reageerima USA 
põhjendamatutele tollimaksudele, 
eksterritoriaalsetele sanktsioonidele ja 
turutõketele;

6. kutsub dialoogi ja ühismeetmeid 
toetades Euroopa Komisjoni üles kindlalt 
edendama ELi huve ja reageerima USA 
põhjendamatutele tollimaksudele, 
eksterritoriaalsetele sanktsioonidele ja 
turutõketele; soovib juunis toimuval 
eeloleval ELi ja USA tippkohtumisel leida 
õige lahenduse;

Or. en

Muudatusettepanek 83
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub dialoogi ja ühismeetmeid 
toetades Euroopa Komisjoni üles kindlalt 
edendama ELi huve ja reageerima USA 
põhjendamatutele tollimaksudele, 
eksterritoriaalsetele sanktsioonidele ja 
turutõketele;

6. kutsub dialoogi ja ühismeetmeid 
toetades Euroopa Komisjoni üles kindlalt 
edendama ELi huve ja reageerima USA 
põhjendamatutele tollimaksudele, 
eksterritoriaalsetele sanktsioonidele ja 
turutõketele; nõuab tungivalt, et USA 
tühistaks COVID-19 vaktsiinide ja nende 
komponentide ekspordipiirangud;

Or. en

Muudatusettepanek 84
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Arnaud Danjean, 
Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. julgustab mõlemaid pooli looma 
ühistegevuse raamistikku ja otsima 
võimalusi valikuliste kokkulepete 
sõlmimiseks; nõuab tugevamat 

7. julgustab mõlemaid pooli looma 
ühistegevuse raamistikku ja otsima 
võimalusi valikuliste kokkulepete 
sõlmimiseks; nõuab tugevamat 
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regulatiivset, rohe- ja digipartnerlust 
kaubandus- ja tehnoloogianõukogu 
kaudu ning kooskõlastatud lähenemisviisi 
elutähtsate tehnoloogiate, süsinikdioksiidi 
piirimaksu mehhanismi ning digitaalsete ja 
ülemaailmsete maksude küsimustes.

lähenemisviisi elutähtsate tehnoloogiate, 
süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanismi 
ning digitaalsete maksude ja ülemaailmsete 
maksude küsimustes;

Or. en

Muudatusettepanek 85
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. julgustab mõlemaid pooli looma 
ühistegevuse raamistikku ja otsima 
võimalusi valikuliste kokkulepete 
sõlmimiseks; nõuab tugevamat 
regulatiivset, rohe- ja digipartnerlust 
kaubandus- ja tehnoloogianõukogu 
kaudu ning kooskõlastatud lähenemisviisi 
elutähtsate tehnoloogiate, süsinikdioksiidi 
piirimaksu mehhanismi ning digitaalsete ja 
ülemaailmsete maksude küsimustes.

7. julgustab mõlemaid pooli looma 
ühistegevuse raamistikku ja otsima 
võimalusi valikuliste kokkulepete 
sõlmimiseks; nõuab tugevamat 
regulatiivset, rohe- ja digipartnerlust 
Euroopa Liidu ja USA parlamendikodade 
parema otsese koostöö kaudu, tuginedes 
Atlandi-ülese seadusandjate dialoogi 
kogemustele ja püüdes saavutada 
kooskõlastatud lähenemisviisi elutähtsate 
tehnoloogiate, süsinikdioksiidi piirimaksu 
mehhanismi ning digitaalsete ja 
ülemaailmsete maksude küsimustes ning 
kutsub Ameerika Ühendriike ja Euroopa 
Liitu üles töötama tõhusate 
rahvusvaheliste meetmete nimel, et 
kujundada ümber maksuõiglust ja 
pakkuda riigiasutustele vahendeid 
ulatuslike taaste- ja investeerimiskavade 
elluviimiseks, kehtestades äriühingu 
tulumaksu üleilmse tõhusa miinimumi; 
kutsub partnereid üles tegema tihedamat 
koostööd rahvusvaheliste ettevõtete 
kasumi ümberpaigutamise ja maksudest 
kõrvalehoidmise lõpetamiseks ning 
võitlema korruptsiooniga;

Or. en
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Muudatusettepanek 86
Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro, Nicola Danti, Svenja Hahn, Samira Rafaela, 
Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, 
Morten Løkkegaard

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. julgustab mõlemaid pooli looma 
ühistegevuse raamistikku ja otsima 
võimalusi valikuliste kokkulepete 
sõlmimiseks; nõuab tugevamat 
regulatiivset, rohe- ja digipartnerlust 
kaubandus- ja tehnoloogianõukogu kaudu 
ning kooskõlastatud lähenemisviisi 
elutähtsate tehnoloogiate, süsinikdioksiidi 
piirimaksu mehhanismi ning digitaalsete ja 
ülemaailmsete maksude küsimustes.

7. julgustab mõlemaid pooli astuma 
kaugelevaatavasse dialoogi ning looma 
ühistegevuse raamistikku ja otsima 
võimalusi valikuliste kokkulepete 
sõlmimiseks, näiteks kaubanduse ja 
tehnoloogia ning vastavushindamise 
kohta, millest saavad eelkõige kasu 
VKEd; nõuab tugevamat regulatiivset, 
rohe- ja digipartnerlust kaubandus- ja 
tehnoloogianõukogu kaudu ning 
kooskõlastatud lähenemisviisi elutähtsate 
ja uute tehnoloogiate rahvusvaheliste 
standardite kehtestamisel, näiteks 
tehisintellekti jaoks, ja laiemalt 
digikaubanduse valdkonnas; tervitab 
komisjoni ettepanekut Atlandi-ülese 
tehisintellekti lepingu kohta, millega 
kehtestatakse sellised standardid ja 
töötatakse välja eetikasuunised; samuti 
leitakse ühised alused süsinikdioksiidi 
piirimaksu mehhanismi ning digitaalsete ja 
ülemaailmsete maksude küsimustes;

Or. en

Muudatusettepanek 87
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. julgustab mõlemaid pooli looma 
ühistegevuse raamistikku ja otsima 
võimalusi valikuliste kokkulepete 

7. julgustab mõlemaid pooli looma 
ühistegevuse raamistikku ja otsima 
võimalusi valikuliste kokkulepete 
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sõlmimiseks; nõuab tugevamat 
regulatiivset, rohe- ja digipartnerlust 
kaubandus- ja tehnoloogianõukogu kaudu 
ning kooskõlastatud lähenemisviisi 
elutähtsate tehnoloogiate, süsinikdioksiidi 
piirimaksu mehhanismi ning digitaalsete ja 
ülemaailmsete maksude küsimustes.

sõlmimiseks; nõuab tugevamat 
regulatiivset, rohe- ja digipartnerlust 
kaubandus- ja tehnoloogianõukogu kaudu 
ning kooskõlastatud lähenemisviisi 
elutähtsate tehnoloogiate ja rahvusvahelise 
standardimise, süsinikdioksiidi piirimaksu 
mehhanismi ning digitaalsete ja 
ülemaailmsete maksude küsimustes; 
tervitab eriti USA administratsiooni 
hiljutisi ettepanekuid äriühingute 
tulumaksu rahvusvahelise kokkuleppe ja 
eriti äriühingute kasumi 
maksumiinimumi kohta; palub ELil 
toetada kõrgeid ambitsioone seoses 
maksude miinimummääraga, mille 
pakkus algselt välja Bideni 
administratsioon;

Or. en

Muudatusettepanek 88
Danilo Oscar Lancini, Roman Haider, Marco Campomenosi

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. julgustab mõlemaid pooli looma 
ühistegevuse raamistikku ja otsima 
võimalusi valikuliste kokkulepete 
sõlmimiseks; nõuab tugevamat 
regulatiivset, rohe- ja digipartnerlust 
kaubandus- ja tehnoloogianõukogu kaudu 
ning kooskõlastatud lähenemisviisi 
elutähtsate tehnoloogiate, süsinikdioksiidi 
piirimaksu mehhanismi ning digitaalsete ja 
ülemaailmsete maksude küsimustes.

7. julgustab mõlemaid pooli looma 
ühistegevuse raamistikku ja otsima 
võimalusi valikuliste kokkulepete 
sõlmimiseks; rõhutab Euroopa sõltuvust 
USA taristust ja tehnoloogilistest 
teenustest ning nõuab tugevamat 
regulatiivset, kestlikku, rohe- ja 
digipartnerlust kaubandus- ja 
tehnoloogianõukogu kaudu ning 
kooskõlastatud lähenemisviisi elutähtsate 
tehnoloogiate, süsinikdioksiidi piirimaksu 
mehhanismi, suurte tehnoloogiaettevõtete 
õigusraamistiku ning digitaalsete ja 
ülemaailmsete maksude küsimustes;

Or. en
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Muudatusettepanek 89
Tiziana Beghin

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. julgustab mõlemaid pooli looma 
ühistegevuse raamistikku ja otsima 
võimalusi valikuliste kokkulepete 
sõlmimiseks; nõuab tugevamat 
regulatiivset, rohe- ja digipartnerlust 
kaubandus- ja tehnoloogianõukogu kaudu 
ning kooskõlastatud lähenemisviisi 
elutähtsate tehnoloogiate, süsinikdioksiidi 
piirimaksu mehhanismi ning digitaalsete ja 
ülemaailmsete maksude küsimustes.

7. julgustab mõlemaid pooli looma 
ühistegevuse raamistikku ja otsima 
võimalusi valikuliste kokkulepete 
sõlmimiseks; nõuab ühiste standardite 
väljatöötamist ja tulevikku suunatud 
strateegilist dialoogi, mille eesmärk on 
luua tugevamat regulatiivset, rohe- ja 
digipartnerlust kaubandus- ja 
tehnoloogianõukogu kaudu ning nõuab 
sellega seoses kindlalt kooskõlastatud 
lähenemisviisi elutähtsate ja uute 
tehnoloogiate, süsinikdioksiidi piirimaksu 
mehhanismi ning digitaalsete ja 
ülemaailmsete maksude küsimustes;

Or. en

Muudatusettepanek 90
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. julgustab mõlemaid pooli looma 
ühistegevuse raamistikku ja otsima 
võimalusi valikuliste kokkulepete 
sõlmimiseks; nõuab tugevamat 
regulatiivset, rohe- ja digipartnerlust 
kaubandus- ja tehnoloogianõukogu kaudu 
ning kooskõlastatud lähenemisviisi 
elutähtsate tehnoloogiate, süsinikdioksiidi 
piirimaksu mehhanismi ning digitaalsete ja 
ülemaailmsete maksude küsimustes.

7. julgustab mõlemaid pooli looma 
ühistegevuse raamistikku ja otsima 
kõrgetasemelise strateegilise dialoogi 
taasalgatamise kaudu võimalusi 
valikuliste kokkulepete sõlmimiseks; 
nõuab tugevamat regulatiivset, rohe- ja 
digipartnerlust kaubandus- ja 
tehnoloogianõukogu kaudu; nõuab 
kooskõlastatud lähenemisviisi elutähtsate 
tehnoloogiate, süsinikdioksiidi piirimaksu 
mehhanismi ning digitaalsete ja 
ülemaailmsete maksude küsimustes;
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Or. en

Muudatusettepanek 91
Jörgen Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. julgustab mõlemaid pooli looma 
ühistegevuse raamistikku ja otsima 
võimalusi valikuliste kokkulepete 
sõlmimiseks; nõuab tugevamat 
regulatiivset, rohe- ja digipartnerlust 
kaubandus- ja tehnoloogianõukogu kaudu 
ning kooskõlastatud lähenemisviisi 
elutähtsate tehnoloogiate, süsinikdioksiidi 
piirimaksu mehhanismi ning digitaalsete 
ja ülemaailmsete maksude küsimustes.

7. julgustab mõlemaid pooli looma 
ühistegevuse raamistikku ja otsima 
võimalusi valikuliste kokkulepete 
sõlmimiseks; nõuab tugevamat 
regulatiivset, rohe- ja digipartnerlust 
kaubandus- ja tehnoloogianõukogu kaudu 
ning kooskõlastatud lähenemisviisi 
elutähtsate tehnoloogiate küsimuses, 
samuti uurima mitteprotektsionistliku 
süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanismi 
saavutamise võimalust;

Or. en

Muudatusettepanek 92
Geert Bourgeois

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. julgustab mõlemaid pooli looma 
ühistegevuse raamistikku ja otsima 
võimalusi valikuliste kokkulepete 
sõlmimiseks; nõuab tugevamat 
regulatiivset, rohe- ja digipartnerlust 
kaubandus- ja tehnoloogianõukogu kaudu 
ning kooskõlastatud lähenemisviisi 
elutähtsate tehnoloogiate, süsinikdioksiidi 
piirimaksu mehhanismi ning digitaalsete ja 
ülemaailmsete maksude küsimustes.

7. julgustab mõlemaid pooli looma 
ühistegevuse raamistikku ja otsima ELi ja 
USA 25. juuli 2018. aasta ühisavaldusele 
toetudes võimalusi valikuliste kokkulepete 
sõlmimiseks; nõuab tugevamat 
regulatiivset, rohe- ja digipartnerlust 
kaubandus- ja tehnoloogianõukogu kaudu, 
vastavushindamise kokkulepet ning 
kooskõlastatud lähenemisviisi elutähtsate 
tehnoloogiate, süsinikdioksiidi piirimaksu 
mehhanismi ning digitaalsete ja 
ülemaailmsete maksude küsimustes;
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Or. en

Muudatusettepanek 93
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. julgustab mõlemaid pooli looma 
ühistegevuse raamistikku ja otsima 
võimalusi valikuliste kokkulepete 
sõlmimiseks; nõuab tugevamat 
regulatiivset, rohe- ja digipartnerlust 
kaubandus- ja tehnoloogianõukogu kaudu 
ning kooskõlastatud lähenemisviisi 
elutähtsate tehnoloogiate, süsinikdioksiidi 
piirimaksu mehhanismi ning digitaalsete ja 
ülemaailmsete maksude küsimustes.

7. julgustab mõlemaid pooli looma 
ühistegevuse raamistikku ja otsima 
võimalusi valikuliste kokkulepete 
sõlmimiseks; kutsub üles looma Aafrika 
suhtes ühist strateegiat, et aidata 
tugevdada kaubandust, majandusarengut 
ning inimõiguste ja õigusriigi põhimõtte 
kaitset; nõuab tugevamat regulatiivset, 
rohe- ja digipartnerlust kaubandus- ja 
tehnoloogianõukogu kaudu ning 
kooskõlastatud lähenemisviisi elutähtsate 
tehnoloogiate, süsinikdioksiidi piirimaksu 
mehhanismi ning digitaalsete ja 
ülemaailmsete maksude küsimustes;

Or. en

Muudatusettepanek 94
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7a. tuletab meelde komisjoni 
kohustust suurendada kaubandusega 
seotud läbirääkimiste läbipaistvust, mis 
tulenes TTIP-teemalistel läbirääkimistel 
saadud õppetundidest; nõuab tungivalt, et 
komisjon täidaks oma kaubanduse 
läbipaistvuse poliitika raames võetud 
kohustusi seoses Ameerika 
Ühendriikidega alustatava uue koostööga; 
nõuab, et kodanike usalduse tagamiseks 
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kõik Ameerika Ühendriikidele saadetud 
ettepanekud avaldataks ja rõhutab, et 
samuti tuleks teha kättesaadavaks 
erinevate õigusalaste dialoogide 
pidamiseks korraldatavate kohtumiste 
päevakorrad, protokollid ja osalejate 
nimekirjad; nõuab Euroopa Parlamendi 
tihedat kaasamist protsessi ja õigusloojate 
Atlandi-ülese dialoogi tugevdamist; 
kutsub ELi ja USAd üles 
kodanikuühiskonda paremini kaasama 
Atlandi-üleste suhete edasiarendamisse ja 
on seisukohal, et selleks tuleks luua 
korrapärane Atlandi-ülene 
kodanikuühiskonna dialoog;

Or. en

Muudatusettepanek 95
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7a. nõuab tungivalt, et komisjon 
edendaks läbipaistvust Ameerika 
Ühendriikidega tehtava mis tahes tulevase 
koostöö raames; juhib tähelepanu sellele, 
et kõik Ameerika Ühendriikidele saadetud 
ettepanekud tuleks avaldada; on 
arvamusel, et tuleks avaldada ka erinevate 
õigusalaste dialoogide koosolekute 
päevakorrad, protokollid ja osalejate 
nimekirjad; nõuab sellega seoses Euroopa 
Parlamendi aktiivset kaasamist ja 
õigusloojate Atlandi-ülese dialoogi 
tugevdamist;

Or. en

Muudatusettepanek 96
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
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Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7a. nõuab kaubanduse jätkuvat ja 
tugevdatud Atlandi-ülest parlamentaarset 
mõõdet, sealhulgas õigusloojate Atlandi-
ülese dialoogi raames; nõuab 
konkreetsemalt õigusloojate Atlandi-ülese 
dialoogi raames kaubanduse ja 
tehnoloogia allkomisjoni loomist, et 
täiendada kaubandus- ja 
tehnoloogianõukogu täitevosa ning 
teostada selle demokraatlikku kontrolli;

Or. en

Muudatusettepanek 97
Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7a. nõuab ELi ja USA tihedamat 
koostööd Arktikas, arvestades uute 
navigeerimismarsruutide avamist ja 
loodusvarade võimalikku kättesaadavust 
kliimamuutuste tõttu ning võttes arvesse 
teiste riikide, näiteks Hiina, kasvavat 
majandushuvi Arktika vastu; kutsub 
komisjoni üles tegelema nende võimaluste 
ja probleemidega ka oma eelseisvas 
Arktika piirkonna strateegias;

Or. en

Muudatusettepanek 98
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Iuliu Winkler, 
Gabriel Mato, Jörgen Warborn
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Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7a. rõhutab, et tugevamad partnerid 
loovad tugevamaid liite; tervitab mõlema 
poole jõupingutusi oma tarneahelate 
vastupanuvõime suurendamiseks, eriti 
kriitilise tähtsusega toorainete suhtes; 
julgustab mõlemat poolt kaaluma teist 
soovitud partnerina;

Or. en

Muudatusettepanek 99
Danilo Oscar Lancini, Roman Haider, Marco Campomenosi

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7a. nõuab tungivalt, et EL ja USA 
tugevdaksid õigusalast koostööd ravimite 
valdkonnas, et võimaldada patsientidele 
mõlemal turul hõlpsam ja kiirem 
juurdepääs olulistele ravimitele;

Or. en

Muudatusettepanek 100
Danilo Oscar Lancini, Roman Haider, Marco Campomenosi

Arvamuse projekt
Punkt 7 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7b. rõhutab praeguseid probleeme, 
millega Euroopa ja USA tööstussektor 
silmitsi seisab, ning rõhutab, et 
maailmaturul ausa konkurentsi 
tagamiseks on vaja kogu maailmas 
saavutada võrdsed võimalused; kutsub 
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üles kaitsma peamisi tööstussektoreid 
ebaõiglase konkurentsi eest riigi omandis 
olevate või riiklikult toetatavate investorite 
ja kolmandate riikide konkurentide eest, 
kelle suhtes kehtivad vähem ranged 
kliima- ja keskkonnareeglid ning 
märkimisväärselt madalamad 
tööjõukulud;

Or. en

Muudatusettepanek 101
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž

Arvamuse projekt
Punkt 7 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7b. nõuab tungivalt, et komisjon oleks 
tavapraktikana koostöös Ameerika 
Ühendriikidega läbipaistev, muu hulgas 
avaldades kõik Ameerika Ühendriikidele 
saadetud ettepanekud, samuti tagades 
tarbijate ja kodanike usalduse 
suurendamiseks Euroopa Parlamendi ja 
kodanikuühiskonna osaluse nende 
ettepanekute väljatöötamises;

Or. en

Muudatusettepanek 102
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 7 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7b. on teadlik kaubanduse mõjust 
bioloogilisele mitmekesisusele; kutsub 
seetõttu rahvusvahelise kaubanduse kahte 
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kõige mõjukamat partnerit üles tegema 
2021. aasta oktoobris Kunmingis toimuval 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
osaliste konverentsi 15. istungjärgu 
edasipüüdliku tulemuse nimel aktiivset 
tööd;

Or. en

Muudatusettepanek 103
Danilo Oscar Lancini, Roman Haider, Marco Campomenosi

Arvamuse projekt
Punkt 7 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7c. kutsub üles suurendama 
läbipaistvust ja parandama tarbijate 
teadlikkust põllumajandus- ja 
toidutoodetest nii ELi kui ka USA 
turgudel; rõhutab, et erilist tähelepanu 
tuleb pöörata uutele uuenduslikele 
tehnoloogia- ja digitaalse innovatsiooni 
vahenditele, mis võivad aidata kaasa 
tarneahela jälgitavusele ja järeletehtud 
toidu vastu võitlemisele;

Or. en

Muudatusettepanek 104
Danilo Oscar Lancini, Roman Haider, Marco Campomenosi

Arvamuse projekt
Punkt 7 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7d. rõhutab, et mõned suured, 
peamiselt USA ja ELi rahvusvahelised 
kontsernid kontrollivad peale 
viljelemiseks ja põlluharimiseks vajalike 
tehniliste vahendite, sealhulgas seemnete, 
turu ka põllumajandussaaduste ja 
toiduainete ostmist ja turustamist. See 
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kontsentreerimine ohustab bioloogilist 
mitmekesisust, territoriaalse identiteedi 
kaitset, tarbijate valikuvabadust ning 
toidualast sõltumatust;

Or. en


