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Muudatusettepanek  4 

Pascal Canfin 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Eelseisev ELi ja USA tippkohtumine ning Atlandi-ülese majandusnõukogu kohtumine 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus D 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et Atlandi-ülese 

majandusnõukogu (AMN) töö peab 

jätkuma eesmärgi suunas luua 
kaubandustõkete vähendamise abil 2015. 
aastaks tõeline, integreeritud Atlandi-
ülene turg, mille saavutamine on oluline 
majanduskasvu ja majanduse taastamise 
seisukohalt; 

D. arvestades, et Atlandi-ülese 

majandusnõukogu (AMN) töö peab 

jätkuma selle nimel, et saavutada 
põhjendamata kaubandustõkete 
vähendamise abil Atlandi-ülese turu 
parem toimimine; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  5 

Pascal Canfin 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Eelseisev ELi ja USA tippkohtumine ning Atlandi-ülese majandusnõukogu kohtumine 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus G 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

G. arvestades, et EL ja USA peavad 

tegelema kasvava energiatarbimisega 

ülemaailmsel tasandil ning vajadusega täita 

kliimamuutusega võitlemise ülemaailmseid 

kohustusi, milles lepitakse kokku 

Kopenhaagenis, ning arvestades, et 
energiatõhususe suurendamise uued 
standardid ja meetmed ei tohiks luua uusi 
takistusi Atlandi-ülesele kaubandusele 
ega vähendada lõhustuvate materjalide 
kaitstust ja ohutust; 

G. arvestades, et EL ja USA peavad 

tegelema kasvava energiatarbimisega 

ülemaailmsel tasandil ning vajadusega täita 

kliimamuutusega võitlemise ülemaailmseid 

kohustusi, milles lepitakse kokku 

Kopenhaagenis; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  6 

José Bové 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Eelseisev ELi ja USA tippkohtumine ning Atlandi-ülese majandusnõukogu kohtumine 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Lõige 15 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

15. loodab, et kaks osalist lepivad 

tippkohtumisel kokku selles, et Doha 
vooru edukas lõpetamine peaks sisaldama 
meetmeid põllumajandustoodete hindade 

kõikumise ja toidupuuduse vältimiseks; 

kutsub juhte üles mitte unustama selle 
vooru peamist arengueesmärki ja täitma 

võetud kohustust kulutada 0,7% oma 

SKPst arengukoostööle; rõhutab vajadust 
võtta arvesse hiljutisi ÜPP reforme ja 
loodab, et sarnaseid kohandusi tehakse ka 
USA põllumajandusseaduses; tuletab 
meelde arengut varasemates vastuolulistes 
küsimustes, näiteks hormoone sisaldav 
veiseliha, kloriidi sisaldav kanaliha ja 
mõnedele geneetiliselt muundatud 
toodetele loa andmine; on veendunud, et 
pideva dialoogi kaudu on võimalik 
lahendada vastastikust 
põllumajandustoodetega kauplemist 
mõjutavad küsimused enne WTO 
vaidluste lahendamise organiteni 
jõudmist; 

15. loodab, et kaks osalist lepivad 

tippkohtumisel kokku selles, et 

meetmetega põllumajandustoodete hindade 

kõikumise ja toidupuuduse vältimiseks 

tuleb nõuetekohaselt tegeleda; kutsub 
juhte üles täitma võetud kohustust kulutada 

0,7% oma SKPst arengukoostööle; soovib, 
et rahvusvaheliste põllumajandussuhete 
raames räägitaks uuesti läbi Blair 
House`i kokkulepe; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  7 

Pascal Canfin 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Eelseisev ELi ja USA tippkohtumine ning Atlandi-ülese majandusnõukogu kohtumine 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Lõige 19 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

19. rõhutab, et tihedam Atlandi-ülene 

partnerlus sotsiaalse turumajanduse 

põhimõttel rajaneva Atlandi-ülese turu 
väljakujundamiseks 2015. aastaks on 
oluline vahend globaliseerumise 

kujundamisel ning ülemaailmsete 

majandus- ja sotsiaalkriisidega tegelemisel; 

juhib tähelepanu sellele, et paljud 

kaubanduse ja investeerimise 

mittetariifsetest tõketest, mille AMN peab 

eemaldama, tulenevad õigusloomeorganite 

teadlikust tegevusest sotsiaalsete, 

tervishoiuga seotud, kultuuriliste ja 

keskkonnaeesmärkide saavutamiseks ning 

neid ei tohi seetõttu kõrvaldada ilma 

vastavasisulise õigusaktita; 

19. rõhutab, et tihedam Atlandi-ülene 

partnerlus, mis rajaneb sotsiaalse 
turumajanduse põhimõttel, on oluline 
vahend globaliseerumise kujundamisel 

ning ülemaailmsete majandus- ja 

sotsiaalkriisidega tegelemisel; juhib 

tähelepanu sellele, et paljud kaubanduse ja 

investeerimise mittetariifsetest tõketest, 

mille AMN peab eemaldama, tulenevad 

õigusloomeorganite teadlikust tegevusest 

sotsiaalsete, tervishoiuga seotud, 

kultuuriliste ja keskkonnaeesmärkide 

saavutamiseks ning neid ei tohi seetõttu 

kõrvaldada ilma vastavasisulise 

õigusaktita; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  8 

Pascal Canfin, Reinhard Bütikofer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Eelseisev ELi ja USA tippkohtumine ning Atlandi-ülese majandusnõukogu kohtumine 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Lõige 23 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 23 a. kutsub USA ametivõime ja Euroopa 
Komisjoni üles läbirääkimisi veelgi 
intensiivistama, et leida tasakaalustatud 
lahendused, mis muu hulgas käsitlevad 
lennuohutuse tagamise vajadust ja 
broneeringuinfoga seotud andmekaitset, 
turvakontrolli ülevaatamist 
lennujaamades ning selliste meetmete 
tõhusamat lülitamist Kopenhaageni 
läbirääkimistesse ja Rahvusvahelise 
Tsiviillennunduse Organisatsiooni 
kokkulepetesse, millega vähendataks 
Atlandi-ülese ja rahvusvahelise 
lennunduse mõju kliimamuutusele, 

Or. en 

 

 


