
 

AD\1080496ET.doc  PE567.760v02-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 
 

2015/2233(INI) 

3.12.2015 

ARVAMUS 

Esitaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 

Saaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon 

soovituste kohta Euroopa Komisjonile teenustekaubanduse lepingu 

läbirääkimisteks 

(2015/2233(INI)) 

Arvamuse koostaja: Thomas Händel 



 

PE567.760v02-00 2/8 AD\1080496ET.doc 

ET 

PA_NonLeg 



 

AD\1080496ET.doc 3/8 PE567.760v02-00 

 ET 

ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, kui tähtis on Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) kaheksa 

põhikonventsiooni täielik ja tulemuslik ratifitseerimine, rakendamine ja jõustamine 

teenustekaubanduse lepingu allakirjutanud riikide poolt; kutsub teenustekaubanduse 

lepingu allakirjutanud riike üles järgima ja toetama muid asjakohaseid ILO 

konventsioone, kokkuleppeid ja ÜRO resolutsioone, sealhulgas, kuid mitte ainult, 

tööklauslite konventsiooni (C94), inimväärse töö tagamise suuniseid ning kõigi 

võõrtöötajate ja nende pereliikmete õiguste kaitse rahvusvahelist konventsiooni; 

2. nõuab sätteid, mis teeksid kokkulepitud ILO ja muud standardid õiguslikult jõustatavaks; 

on seisukohal, et mis tahes tulevane teenustekaubanduse leping peab sisaldama kontrolli- 

ja jõustamismehhanismide klauslit, et tõkestada ja ennetada töötaja õiguste ja sotsiaalsete 

õiguste, sealhulgas kollektiivlepingute rikkumist ettevõtete poolt; nõuab, et tööõiguse 

sätete üle vaidluste tekkimisel oleksid need vaidlused allutatud vaidluste lahendamise 

korrale, sh sanktsioonide kehtestamise võimalus, võttes nõuetekohaselt arvesse ILO 

järelevalveorganite seisukohti; 

3. nõuab meetmete võtmist, et tagada, et teenustekaubanduse leping annab õiglase ja 

märkimisväärse panuse töökohtade loomisesse ning kehtestab ambitsioonikad 

teenustekaubanduse standardid, mis hõlmavad peamisi 21. sajandi küsimusi, nimelt 

püsivat töökohtadega seotud kriisi mõnes liikmesriigis, suurenevat ebavõrdsust, noorte 

töötust ja muid sotsiaalseid probleeme, ning edendab töö- ja keskkonnanormide kõrge 

taseme kaitset, aitab võidelda sotsiaalse dumpinguga ja tagab diskrimineerimise keelust 

kinnipidamise; 

4. võtab teadmiseks selle, et teenuste sektoril on ELi majanduses märkimisväärne roll, kuna 

see moodustab majandustegevusest 70 % ja seal luuakse 90 % uutest töökohtadest; 

tunnistab samas asjaolu, et 90 % maailma majanduskasvust leiab aset väljaspool ELi, ja 

rõhutab seetõttu kui otsustava tähtsusega on lepingu allakirjutanud riikide jaoks uute 

turulepääsu võimaluste tagamine ning ELi teenuseosutajate õiglase, mittediskrimineeriva 

ja võrdse kohtlemise tagamine; tuletab meelde teenustesektori olulisust kõrget 

kvalifikatsiooni nõudvate töökohtade loomisel ELis; rõhutab, kui tähtis on tagada, et 

kasutatakse ära lepingu potentsiaali töökohtade loomiseks ELis; on seisukohal, et 

lepinguga tuleks tagada ka kehtestatud standardite tugevdamine ja täiustamine, et neid 

rahvusvahelisemal tasandil ulatuslikumalt kasutusele võtta; 

5. rõhutab, et tasakaalustatud lepingu sõlmimine võiks luua võimalusi jätkusuutlikuks ja 

kaasavaks majanduskasvuks ja uute kõrget kvalifikatsiooni nõudvate töökohtade 

loomiseks; ootab, et arvesse võetaks konkreetseid VKEde ees seisvaid takistusi, eelkõige 

seetõttu, et VKEd on suurimad töökohtade loojad; 

6. rõhutab, et lisaks teenustekaubanduse lepingu pakutavatele võimalustele muuta Euroopa 

ettevõtted rahvusvaheliseks, on vaja tõelist poliitikat, mis aitaks töötajatel kohaneda uue 

keskkonnaga, rõhutab asjaolu, et EL on võtnud kasutusele rahastamismehhanismi, mis 

võib seda arengut toetada, eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi kaudu; 
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7. nõuab et juhul, kui teenustekaubanduse lepingu lõplikud sätted ohustavad nimetatud 

valdkondade norme või lähevad nendega vastuollu, teavitataks sellest viivitamatult 

Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, et oleks võimalik konsulteerida ja 

vajalikke otsuseid langetada; 

8. rõhutab, et suurema liikuvusega peavad kaasnema kõrged sotsiaalsed ja tööõiguse normid, 

tagamaks, et töötajad on kaitstud ärakasutamise eest; tunneb eriti muret mõju pärast, mida 

avaldavad keerukad piiriülesed allhankeahelad, mille kaudu muutub eeskirjadele 

vastavuse tagamine ja järelevalve väga keeruliseks; rõhutab asjaolu, et tööinspektsioonidel 

ja ametiühingutel on täita väga tähtis roll kuritarvituste ennetamisel ja kontrollimisel; 

nõuab tõhusamat andmete piiriülest kättesaadavust ELis; 

9. palub seetõttu, et komisjon kaaluks ettepaneku esitamist ELi õigusakti kohta, millega 

tagatakse eelkõige pikkades allhankeahelates vastutus, ja on seisukohal, et sellist vastutust 

peab kohaldama ja see peab olema jõustatav ka kolmandate riikide ettevõtete puhul; 

10. rõhutab asjaolu, et tööinspektsioonid seisavad eriti silmitsi probleemidega selliste 

ettevõtete üle järelevalve teostamisel, kus töötavad võõrtöötajad ning EList ja 

kolmandatest riikidest lähetatud töötajad; nõuab seepärast tungivalt, et liikmesriigid 

suurendaksid oma tööinspektsiooni töötajate arvu ja vahendeid ning saavutaksid eesmärki 

üks inspektor 10 000 töötaja kohta, nagu on soovitanud ILO; 

11. innustab komisjoni jätkama endale teenustekaubanduse lepingu läbirääkimistes „tööalase 

klausliga” seatud sotsiaalset eesmärki; tuletab meelde, et teenuste kvaliteedi 

kindlustamiseks tuleb teenustekaubanduse lepinguga tagada sotsiaal- ja tööhõivesätete 

järgimine Euroopa ja riigi tasandil ning kollektiivlepingute ja sotsiaalsete normide 

täitmine; tuletab meelde, et see ei tohi negatiivselt mõjutada liikmesriikide ja vajaduse 

korral ELi sotsiaal- ja tööhõivepoliitikat ning töötingimusi; 

12. nõuab sellega seoses, et töönorme ei käsitletaks mittetariifsete ja tehniliste 

kaubandustõketena ja et sotsiaalpartnerid kaasataks õigusalase koostöö protsessi 

tasakaalustatud viisil, tagamaks, et õigusalane koostöö ei piira valitsuste ja Euroopa 

Parlamendi õigust tegeleda avalikke huvisid teeniva õigusloomega ega too kaasa 

õiguslikku seisakut või töönormide, sealhulgas tervishoiu- ja ohutusnormide nõrgenemist; 

13. on seisukohal, et kõikidel töötajatel peavad olema sõltumatult nende päritoluriigist 

töökohal samad tööõigused ja -tingimused kui selle riigi kodanikel; on seisukohal, et mis 

tahes tulevane teenustekaubanduse leping peab sisaldama klauslit, millega hoitakse ära 

see, et ettevõtted saavad töövõitlusõigusest mööda hiilida või seda õõnestada, kasutades 

kollektiivlepingute läbirääkimiste ja töövaidluste ajal kolmandatest riikidest pärit 

töötajaid; 

14. nõuab kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 14 ja 106 ning Euroopa 

Liidu lepingu protokolliga nr 26 meetmete võtmist, et jätta teenustekaubanduse lepingust 

välja praegused ja tulevased üldhuviteenused ja üldist majandushuvi pakkuvad teenused 

(sealhulgas, kuid mitte ainult, veevarustus, tervishoid, sotsiaalteenused, 

sotsiaalkindlustussüsteemid ja haridus), et tagada Euroopa, riiklike ja kohalike 

ametiasutuste täielik õigus võtta kasutusele, võtta vastu, säilitada või tunnistada kehtetuks 

mis tahes meetmed, mis on seotud avalike teenuste tellimise, korraldamise, rahastamise ja 

osutamisega, kohaldada seda välistamist sõltumata sellest, kuidas avalikke teenuseid 



 

AD\1080496ET.doc 5/8 PE567.760v02-00 

 ET 

pakutakse ja rahastatakse, ning tagada, et sotsiaalkindlustussüsteemid jäetakse 

läbirääkimistest välja; 

15. nõuab lisaks, et ei turulepääsu ega võrdse kohtlemise alaste kohustuste suhtes ei 

kohaldataks sillaklauslit ega rakendamiskeeldu; 

16. palub komisjonil tagada, et riigihankelepingute sõlmimisel saab kohaldada ökoloogilisi ja 

sotsiaalseid kriteeriume, sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse kriteeriume; rõhutab, et 

kaubanduslepingud ei tohiks mingil juhul mõjutada riigihangete direktiivi sätteid, millega 

tagatakse tööõiguse jõustamine ja mis võimaldavad avaliku sektori hankijatel kasutada 

sotsiaal-, tervishoiu- ja muid isikule otse osutatavaid teenuseid puudutavaid erisätteid; 

tuletab komisjonile meelde väga tundlikke teemasid, mis on seotud teenuste kontsessiooni 

reguleerimisega ja vajadusega säilitada poliitiline mänguruum, et reageerida avaliku ja 

erasektori partnerluse ebaõnnestunud mudelitele; 

17. on seisukohal, et ELi piiriüleste teenuste edasise liberaliseerimise teemal peetavate 

läbirääkimistega peaksid kaasnema sotsiaalkaitsemeetmed, näiteks miinimumsissetuleku 

kavad, mis kehtestataks kooskõlas riiklike tavadega, ning üleeuroopaline koostöö, et 

tagada töötingimused selle riigi vastavate töö- ja sotsiaalseaduste ning kollektiivlepingute 

kohaselt, kus tööd tehakse; on arvamusel, et see ei piira lähetava riigi õigusaktide või seal 

kohaldatavate lepingute soodsamate sätete kohaldamist; 

18. on seisukohal, et valitsuste suutlikkust võtta vastu ühiskonna ja keskkonna vajadusi 

käsitlevat sotsiaalselt ja ökoloogiliselt vastutustundlike teenuste riigihankepoliitikat ei tohi 

õõnestada ja seetõttu tuleb kõigis lepingutes järgida ILO konventsiooni nr 94, mis käsitleb 

tööõiguslikke klausleid riigihankelepingutes; 

19. kutsub ELi institutsioone üles viima läbi sõltumatuid ja põhjalikke sotsiaalse mõju 

hindamisi, milles keskendutakse teenustekaubanduse lepingu võimalikule mõjule ELi ja 

teiste lepingupoolte sotsiaalsele ja tööhõive olukorrale, sealhulgas üldhuviteenuste ja 

üldist majandushuvi pakkuvate teenuste olemasolule, taskukohasusele, kvaliteedile, 

kättesaadavusele ning mittediskrimineerivale ja võrdsele juurdepääsule nendele 

teenustele; nõuab pidevalt uuendatavate statistiliste prognooside avaldamist võimalikust 

lepingust tuleneva töökohtade kaotamise ja loomise kohta, nii et komisjon saaks võtta 

õigel ajal meetmeid mõjutatud piirkondade või liikmesriikide toetamiseks; nõuab lisaks 

järelevalvesüsteemi loomist rikkumiste ärahoidmiseks; 

20. on seisukohal, et EL peaks ennast väga piiratud määral siduma võimalike tulevaste 

sätetega teenustekaubanduse üldlepingu praeguse 1. viisi (Mode 1) kaudu, et mitte seada 

ohtu ELi kõrgel tasemel tööstandardeid ja -tingimusi kolmandatest riikidest osutatavate 

teenuste tõttu, eriti mis puudutab IKT sektorit; 

21. tuletab meelde, et tuleks vähendada õiguslikke takistusi, et tagada, et kõrgelt 

kvalifitseeritud töötajate liikuvus on kasulik nii Euroopa ettevõtjatele kui ka Euroopa 

töötajatele; kordab, kui tähtis on tagada, et teenustekaubanduse leping ei piira mingil juhul 

tööhõive- ja sotsiaalsete standardite, sealhulgas töötajate lähetamise alaste standardite 

kohaldamist; 

22. tuletab meelde, et transpordisektorit käsitlevad teenustekaubanduse lepingu klauslid ei 

tohi kahjustada Euroopa transpordisektori töötajaid; innustab komisjoni kehtestama selged 
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piirangud kabotaaži kohta, et hoida ära sotsiaalset dumpingut; 

23. nõuab 4. viisi (Mode 4) käsitlevas lisas esitatud töötajate mõiste selget määratlemist; 

24. on seisukohal, et lepingus tuleb täielikult austada allakirjutanud riikide õigust kohustuse 

muutmiseks loendis või selle loendist kõrvaldamiseks, nagu on sätestatud 

teenustekaubanduse üldlepingu XXI artiklis; ootab, et leping ja eriti teenustekaubanduse 

4. viisi käsitlev lisa sisaldaksid sätteid, mille eesmärk on ära hoida võõrtöötajaid 

ärakasutavaid töösuhteid, ja kaitseklauslit, mis võimaldab teenustekaubanduse lepingu 

pooltel kohaldada vajalikke kaitsemeetmeid juhul, kui avaldatakse survet riigi 

palgatasemele või kui ohustatakse kohalike töötajate õiguseid või muid kokkulepitud 

standardeid; 

25. nõuab täiendavaid sammude tegemist riigihanketuru avamiseks kõigile 

teenustekaubanduse lepingu üle läbirääkimisi pidavatele riikidele; rõhutab, et lepingute 

sõlmimiseks peavad ettevõtted järgima ILO põhilisi tööõigus- ja sotsiaalnorme; on 

seisukohal, et lepinguid ei tuleks anda ainult hinna alusel, vaid sellised meetmed ei saa 

toimida ühe turutõkkena; 

26. juhib tähelepanu jõupingutustele, mida komisjon on teinud läbirääkimiste võimalikult 

läbipaistvaks muutmiseks; nõuab siiski jõupingutustega jätkamist ja nende suurendamist 

kooskõlas Euroopa Ombudsmani soovitustega Atlandi-ülese kaubandus- ja 

investeerimispartnerluse kohta, et suurendada teenustekaubanduse alase dokumendi 

avaldamisega läbirääkimiste läbipaistvust; nõuab meetmete võtmist, et tugevdada 

järjepidevat ja läbipaistvat seotust riikide parlamentide ja kõigi asjassepuutuvate 

ministeeriumidega liikmesriikide tasandil; rõhutab sidusrühmade, kodanikuühiskonna 

organisatsioonide ja nende eksperditeadmiste tähtsust ning kutsub komisjoni ja 

liikmesriike üles teenustekaubanduse lepingu üle peetavate läbirääkimiste käigus 

sotsiaalpartnereid kaasama ja nendega tihedat koostööd tegema, eelkõige seoses 

teenustekaubanduse lepingu poolt tööturule avaldatava võimaliku mõjuga; ergutab kõiki 

huvirühmi aktiivselt osalema ning esitama läbirääkimiste jaoks olulise tähtsusega algatusi, 

muresid, probleemseid teemasid ja teavet ning nõuab tungivalt, et komisjon võtaks 

sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna panust suuremal määral arvesse; 

27. on arvamusel, et tuleks säilitada riikide võimalus viia läbi majandusvajaduste test; 

28. avaldab kahetsust, et parlamendiga ei konsulteeritud, enne kui nõukogu võttis vastu 

läbirääkimisvolitused; peab seda kaotatud võimaluseks, et muuta läbirääkimised 

võimalikult demokraatlikuks ja kaasata juba algusest peale teenustekaubanduse lepingu 

poolt tõenäoliselt kõige rohkem mõjutatud osalised; 

29. tunneb siiski sügavat muret selle pärast, et praegu puuduvad statistika ja andmed füüsiliste 

isikute liikumise kohta (4. viis) juba kehtiva teenustekaubanduse üldlepingu raames; võtab 

teadmiseks kavatsuse lisada teenustekaubanduse lepingusse sarnane peatükk; rõhutab, kui 

tähtis on teostada selle kategooria teenusteosutajate üle järelevalvet, et vältida kolmandate 

riikide töötajate kuritarvitamist ja ärakasutamist; palub komisjonil viivitamatult koguda ja 

esitada teave teenustekaubanduse üldlepingu 4. viisi alusel ELi sisenevate teenusepakkujate 

arvu ja liigi kohta, sealhulgas nende ELis viibimise aja kohta; rõhutab, et kõik edasised 4. viisi 

kasutamist käsitlevad sätted peavad puudutama üksnes kõrge kvalifikatsiooniga spetsialiste, 

s.t isikuid, kellel on ülikoolidiplom või sellega võrdväärne magistrikraad ja kes töötavad 



 

AD\1080496ET.doc 7/8 PE567.760v02-00 

 ET 

kõrgema astme juhtivatel ametikohtadel ning kelle viibimine ELis peab olema konkreetsel 

eesmärgil, toimuma täpselt kindlaks määratud piiratud ajavahemikul ja täpsete tingimuste 

alusel; 

30. nõuab lisaks ELi direktiivi kõnealuste sätete alusel ELi saabuva kolmandatest riikidest pärit 

üksikute teenusepakkujate voo ühtlustamiseks ja jälgimiseks, et sätestada üksikute 

teenusepakkujate ELi sisenemise ja seal viibimise tingimused; 

31. rõhutab, et liikmesriikidele peab jääma täielik suveräänsus otsustada, kas siduda ennast 

mõne tulevase teenustekaubanduse 4. viisi sättega; rõhutab lisaks, et kõik kõnealustes 

sätetes sisalduvad sektorid tuleb kindlaks määrata koos sotsiaalpartneritega ja see peab 

toimuma nendega täielikus koostöös; 

32. rõhutab, et enne uute kohustuste võtmist ülemaailmse teenustekaubanduse osas peab 

komisjon esitama ulatusliku mõjuhinnangu selle kohta, millist mõju on 

teenustekaubanduse üldlepingu kõik praegused viisid alates asjaomase lepingu 

jõustumisest majandusele ja tööturule avaldanud; palub komisjonil lisaks nii kiiresti kui 

võimalik esitada mõjuhinnang teenustekaubanduse lepingu kohta, mis puudutab 

töötingimusi, võimalikku mõju kõlvatu konkurentsi seisukohast ja võimalikku langust 

teatavates sektorites kolmandatest riikidest tuleneva suurenenud konkurentsi tõttu. 
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