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ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. palub komisjonil järgida kaubandussuhetes Lissaboni lepingu artiklit 208 ning lisada 

Atlandi-ülesesse kaubandus- ja investeerimispartnerlusse (TTIP) selge viide 

arengupoliitikale kui ühele õiguspärastest avaliku poliitika eesmärkidest, samuti 

poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõttele, mille kohaselt tuleb arengukoostöö 

eesmärke arvesse võtta sellise poliitika puhul, mis tõenäoliselt mõjutab arenguriike; 

2. palub komisjonil võtta arvesse, et Atlandi-ülese majanduse mahu ja ulatuse tõttu on TTIP 

tagajärjed kaugelt suuremad kui kahepoolsetel suhetel ning mõjutavad kahtlemata 

arenguriike, sest sellise hiiglasliku kaubanduslepinguga võidakse ümber kujundada 

ülemaailmsed kaubanduseeskirjad ja kehtestada uued standardid; nõuab, et komisjon 

telliks sõltumatu uuringu TTIP mõju kohta arenguriikidele ja säästva arengu edaspidistele 

eesmärkidele, kui partnerluse sätted juba selgemaks on muutunud, sest 

läbirääkimisvolituste sõnastus nii üldine, et võimalikku ülekanduvat mõju arenguriikidele 

on raske ennustada; 

3. palub komisjonil võtta arvesse, et TTIP mõju arenguriikidele võib olenevalt nende 

majandusstruktuurist ja praegustest kaubandussuhetest olla erinev; palub komisjonil lisaks 

võtta arvesse asjaolu, et enamik arenguriike saavad ELilt ja USAlt teataval määral 

tariifseid soodustusi; kutsub komisjoni pidama intensiivsemat dialoogi arenguriikidega, et 

hinnata TTIP mõju ning võtta arvesse mõnda arenguriiki tõenäoliselt ohustavat 

soodustuste vähenemist ja sellega kaasnevat kaubavoogude ja investeeringute 

ümbersuunamist; 

4. palub komisjonil arenguriikidega peetavas dialoogis rõhutada TTIPs varusolevat võimet 

luua arenguriikidele uusi ülemaailmseid kaubandusvõimalusi, millele paneksid aluse 

suurenenud majanduskasv ja nõudmine eksportkaupade järele nii ELis kui USAs ning 

väiksemad kauplemiskulud, mis tekivad tänu sellele, et mõlemale turule pääsemiseks on 

vaja järgida ühtesid ja samu eeskirju ja standardeid; soovitab komisjonil võtta meetmeid 

nõuete täitmisega seotud kulude leevendamiseks (eriti VKEde jaoks) ning toetada 

algatusi, mis aitavad kaasata arenguriike üleilmsetesse väärtusahelatesse sobilike 

arenguabi rahastamisvahendite abil;  

5. palub komisjonil pakkuda arenguriikidele poliitilist tuge ja tehnilist abi piirkondliku 

lõimumise ja kaubanduspiirkondade tugevdamisel ning kasutada õiglasemat suhtumist 

läbirääkimistel, mida peetakse majanduspartnerluslepingute üle, mille eesmärk on 

kehtestada turvaline raamistik ELi ja AKV riikide vahelistele kaubandus- ja 

investeeringuvoogudele; 

6. nõuab tungivalt, et komisjon tagaks, et TTIP sõlmimine ei vähenda WTO tähtsust ja aitab 

kaasa võrdsele ja kestlikule maailmakaubandussüsteemile, jätmata samas tähelepanuta 

selliseid arenguriikide jaoks olulisi küsimusi nagu toiduga kindlustatus, 

põllumajandustoetused ja kliimamuutuste leevendamine, pingutades rohkem edusammude 

tegemiseks demokraatlikes mitmepoolsetes foorumites, eelkõige WTOs, mis on ELi 
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eelistatav alternatiiv, ning et komisjon viiks edukalt lõpule Doha vooru läbirääkimised, 

sest see on parim moodus luua kaasav ja kõigi kasuks töötav kaubandussüsteem; palub 

komisjonil lisaks tagada, et TTIP kolmanda sambaga järgitakse mitmepoolseid eeskirju, 

mille kohaselt WTO kehtestab arenguriikidele erandeid, eelkõige selles osas, mis 

puudutab võimalust seada ekspordipiiranguid energia ja toorainetele juurdepääsu alal; 

7. nõuab, et komisjon edendaks läbirääkimiste käigus inimõiguste, ILO standardite, 

inimväärse töö, keskkonnakaitse, kvaliteetsetele avalikele teenustele üldise juurdepääsu, 

sotsiaalkaitse, rahvatervise kaitse ja üldiselt kättesaadava tervisekaitse, ravimitele üldise 

juurdepääsu ning toidu- ja tooteohutuse kõrgeimaid üleilmseid norme; ergutab ELi 

esinema arenguriikide huvide kaitsjana;  

8. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles muutma läbirääkimised läbipaistvamaks ja 

demokraatlikumaks, parandades kodanikuühiskonna ja muude sidusrühmadega peetavat 

dialoogi. 
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