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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavate toodete 
tollimaksude kaotamise kohta
(COM(2020)0496 – C9-0284/2020 – 2020/0253(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0496),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 
lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0284/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A9-0000/2020),

1. võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.
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Volinik Hogan ja Ameerika Ühendriikide kaubandusesindaja Lighthizer kuulutasid 21. augusti 
2020. aasta ühisavalduses välja tariifide vähendamise paketi, mis peaks tähistama üksnes sellise 
protsessi algust, mis toob kaasa täiendavad kokkulepped, millega luuakse vabam, õiglasem ja 
vastastikkuse põhimõttel põhinevam Atlandi-ülene kaubandus1. 

Kõnealuse määrusega teeb komisjon ettepaneku kaotada mitu homaari suhtes kehtestatud 
tollitariifi. Nende tollimaksude kaotamine sõltub kahest tingimusest: a) USA vähendab 
tegelikult valitud arvu toodete (valmiseined, teatavad kristallklaasist lauanõud, 
pinnaviimistlustooted, püssirohi, välgumihklid ja tulemasinate osad) tariifiridade tollimakse ja 
b) USA ei võta Euroopa Liidu suhtes uusi meetmeid, mis kahjustaksid ühisavalduse 
eesmärke.

Komisjon esitles seda algatust kui esimest läbirääkimiste teel saavutatud tollimaksude 
vähendamist USA ja ELi vahel enam kui kahe aastakümne jooksul ja kui esimest sammu ELi 
ja USA suhete parandamiseks. Seega eeldatakse, et oma väga piiratud ulatusele vaatamata 
võib see „minileping“ aidata kaasa ka praeguste vaidluste lahendamisele. Lisaks kaotatakse 
tariifid erga omnes kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni enamsoodustusrežiimi 
põhimõttega.

Hoolimata käimasolevatest vaidlustest, mis on seotud USA tariifidega Euroopa terase-, 
alumiiniumi- ja põllumajandustoodetele, peaks parlament toetama seda kokkulepet kui alust uuele 
konstruktiivsele Atlandi-ülesele koostööle, mis on nii ELi kui ka USA kodanike ja majanduse 
huvides. Loodetavasti sillutab see tariifide vähendamise pakett teed USAga peetavatele edasistele 
tasakaalustatud, ambitsioonikamatele ja ulatuslikumatele läbirääkimistele, kus Euroopa Parlament 
täidab täiel määral oma institutsioonilist rolli.

Eeltoodut silmas pidades nõustub raportöör Euroopa Komisjoni esitatud ettepanekuga.

1 https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2178

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2178

