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ETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. on arvamusel, et EL ja USA on peamised strateegilised partnerid; toonitab, et Atlandi-

ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus (TTIP) on ELi ja USA viimase aja 

projektidest kõige olulisem ning see peaks elavdama kogu Atlandi-ülest partnerlust, mitte 

ainult kaubanduse valdkonda; rõhutab, et selle edukas sõlmimine on suure geopoliitilise 

tähtsusega ajal, mil USA pöördub Aasiasse ja on sõlmimas Vaikse ookeani ülest 

partnerlust; toonitab, et TTIP soodustab eeldatavalt töökohtade loomist, majanduskasvu ja 

konkurentsivõimet mõlemas majanduses, mida on tabanud kriis; rõhutab, et kõnealused 

läbirääkimised peaksid olema võimalikult läbipaistvad ja avatud; 

2. rõhutab, et kaubanduspoliitika on oluline osa ELi välistegevusest ning seega tuleb see 

sõnastada viisil, mis on kooskõlas muude välispoliitika valdkondadega ja 

poliitikavahenditega; ergutab seega tihedat suhtlust asjaomaste volinike, 

peadirektoraatide, Euroopa välisteenistuse ja liikmesriikide vahel; 

3. märgib TTIP strateegilist tähtsust eeskirjadel põhineva ülemaailmse kaubanduse ja 

majanduse juhtimise tugevdamisel ja kujundamisel, mis tugineb ELi ja USA ühistele 

väärtustele – eriti maailmas, kus on üha rohkem jõukeskusi; märgib, et TTIP mõju oleks 

kahepoolsest mõjust ulatuslikum, aidates hõlpsamini kehtestada ühiseid määruseid, 

eeskirju ja standardeid, mida võib hiljem vastu võtta ülemaailmsel tasandil; rõhutab 

sellega seoses, et ELi peetavad kahepoolsed läbirääkimised ei tohi olla kaubanduse 

edasise WTO-sisese liberaliseerimise aseaine, vaid seda hoopis hoogustama; 

4. rõhutab, et TTIP ei tohi halvendada standardeid eelkõige sellistes olulistes küsimustes 

nagu tarbijakaitse, tervishoid, tööõigused või keskkond, vaid peaks selle asemel arvesse 

võtma ELi ja USA õigusraamistike erinevusi ning püüdlema maailmale eeskuju andes 

kõrgete ühiste standardite poole, sest see tugevdaks ELi ülemaailmset 

majanduspositsiooni ning edendaks samas meie väärtusi; rõhutab, et investeerimist 

käsitleva peatüki ühtegi sätet ei tuleks tõlgendada selliselt, et need piiraks ELi ja 

liikmesriikide õigusi reguleerida vastavalt oma pädevustele õiguspäraste avaliku poliitika 

eesmärkide täitmist; 

5. rõhutab, et mõlemad TTIP osalised peavad võtma endale kohustuse ergutada ettevõtteid 

järgima OECD suuniseid hargmaistele ettevõtjatele; märgib, et osalised peaksid tegema 

koostööd ametiühingutega, et jälgida nende suuniste järgimist hargmaiste ettevõtjate 

poolt; 

6. palub komisjonil arvestada riigihankemenetlustes kaitse- ja julgeolekuvaldkondade 

tundlikkust ning võtta arvesse 2013. aasta kaitsenõukogus riigipeade ja valitsusjuhtide 

kehtestatud eesmärke edendada Euroopa julgeoleku- ja kaitseturu ning Euroopa 

kaitsesektori tehnoloogilise ja tööstusliku baasi (EDTIB) loomist;  

7. toonitab, et TTIP sõlmimine loob võimaluse avaraks majandusruumiks, kuhu võiksid 

kuuluda kolmandad riigid, millega ELil ja USA-l on tihedad kaubandus- ja 
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majandussidemed; palub komisjonil kindlustada, et iga lõplikku kokkulepet võib 

laiendada selleks, et tihendada koostööd riikidega, kellega ELil ja USA-l on 

vabakaubanduslepingud, ning konsulteerida protsessi vältel eelkõige riikidega, keda TTIP 

mõjutab, nagu Mehhiko ja Kanadaga Põhja-Ameerika vabakaubanduslepingu tõttu ning 

Türgiga oma tolliliidu tõttu ELiga ning EMP riikidega; märgib, et uuringutest nähtuvalt 

oleks TTIP-l soodne mõju kolmandate riikide, sealhulgas arenguriikide majandustele ja 

neile uute võimaluste loomisele; 

8. rõhutab, et ELi energiavarustus sõltub suures osas välismaistest allikatest ning palub seega 

komisjonil tagada, et TTIPsse lisatakse tugev energiapeatükk; rõhutab, et TTIP võib 

mitmekesistada ELi süsivesinikuvarustust ja aidata kindlustada energiajulgeolekut; nõuab 

tungivalt, et komisjon uuriks viise, kuidas seda potentsiaali saaks kasutada kooskõlas 

kõrgete keskkonnastandarditega üleminekuks madala CO2-heitega majandusele ja ELi 

nõudlike eesmärkidega kliimamuutusega võitlemisel; rõhutab, et leping ei tohiks mõjutada 

iga poole õigust omada kontrolli oma energiaallikate uurimise ja kasutamise üle; 

9. usub, et selle kokkuleppega peaks kaasnema Atlandi-ülese parlamentidevahelise koostöö 

süvendamine ning et kaubandus- ja investeerimissidemete tugevdamine TTIP kaudu peaks 

tulevikus viima laiema ja tõhusama poliitilise raamistikuni, mille abil töötada välja ühised 

lähenemisviisid, tugevdada strateegilist partnerlust ning parandada ELi ja USA vahelist 

ülemaailmset koostööd; rõhutab, et ükski regulatiivse koostöö tugevdamiseks loodud 

vahend ei tohiks mõjutada Euroopa ega Ameerika seadusandlikke menetlusi ning et mis 

tahes organitesse, mis võidakse edaspidise regulatiivse koostöö edendamiseks luua, 

peavad alati olema asjakohasel viisil kaasatud seadusandjad, kes peavad kinni oma 

vastavatest parlamentaarsetest õigustest; rõhutab vajadust kaasata ka kõik asjaomased 

sidusrühmad; 

10. tuletab komisjonile meelde, et USA ei ole siiani kehtestanud viisavabadust ELi viie 

liikmesriigiga; 

11. võtab teadmiseks asjaolu, et komisjon astub samme läbirääkimiste läbipaistvuse 

suurendamiseks; tunnustab juba tehtud edusamme; palub komisjonil jätkata jõupingutusi 

ka USA ametiasutuste osas, et edendada läbirääkimiste suuremat parlamentaarset 

läbipaistvust, sealhulgas õigeaegset juurdepääsu enamatele läbirääkimisdokumentidele; 

rõhutab, et asjakohane teabevahetus kodanikuühiskonnaga on äärmiselt oluline selleks, et 

tagada lepingu edu, ning palub komisjonil ja liikmesriikidel suurendada oma 

teavitustegevust; loodab, et komisjoni läbipaistvamat lähenemisviisi rakendatakse ka 

muudes kaubandusläbirääkimistes. 
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