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ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil 

lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. kiidab heaks komisjoni teatise „Kaubandus kõigile: vastutustundlikuma kaubandus- ja 

investeerimispoliitika poole“ (COM(2015)0497); 

2. rõhutab seost ühtse turu ja ELi kaubanduspoliitika vahel, mis peaksid olema täielikult 

kooskõlas üksteisega ning liidu teiste laiemate poliitikavaldkondade ja väärtustega; on 

seisukohal, et tõhusatel, läbipaistvatel ja tugevatel ülemaailmsetel eeskirjadel põhinev 

avatud ja vastutustundlik ülemaailmne vabakaubandus on erakordselt oluline ühtse turu 

potentsiaali täielikuks ära kasutamiseks, toimides, kasvades ja töötades kodanike, tarbijate 

ja ettevõtete, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete vastastikuseks hüvanguks; 

3. rõhutab, et võttes arvesse ELi positsiooni maailma suurima majandusjõuna, on 

jätkusuutlik ja vastutustundlik kaubandus tema kõige tõhusam poliitikavahend Euroopa 

huvide, investeeringute ja äritegevuse toetamiseks ning Euroopa väärtuste edendamiseks 

välisriikides ning majanduskasvu ja investeeringute soodustamiseks ning töökohtade 

loomiseks liidus; toetab komisjoni eesmärki tugevdada sünergiaid kaubandus- ja 

siseturupoliitika vahel ning soovitab seada nende poliitikavaldkondade raames 

prioriteediks meetmed, mille eesmärk on luua töökohti; 

4. tuletab meelde, et kaubanduse avamine toob kaasa suurema tootlikkuse, aitab tugevdada 

välist konkurentsivõimet, toetab ühtsel turul juba peaaegu igat seitsmendat töökohta ning 

toob samuti kaasa märkimisväärse kasu tarbijatele; 

5. on arvamusel, et praeguses majanduse ja kaubanduse olukorras on protektsionistlikud 

meetmed muutunud mittevajalikeks ning mõnedel juhtudel isegi ennasthävitavaks, kuna 

Euroopa kaubad ja teenused kuuluvad ülemaailmsetesse väärtusahelatesse; on seisukohal, 

et ELi praegust kaubanduse kaitse süsteemi tuleb ajakohastada, et reageerida kohaselt 

üleilmastuvas maailmas rahvusvahelist kaubandust mõjutavale ebaausale käitumisele; 

kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tugevdama kaupade ja teenuste piiriüleseid 

väärtusahelaid, suurendades meie majanduse konkurentsivõimet ja majanduskasvu 

põhjendamatute kaubandustõkete vähendamise teel; 

6. rõhutab, et on oluline tagada, et EL ja selle kaubanduspartnerid järgivad võrdväärseid 

eeskirju; tuletab meelde, et EL peab kasutama kõiki oma käsutuses olevaid vahendeid, et 

takistada kindlalt kõlvatut konkurentsi ning WTO põhimõtete ja oma kaubanduspartnerite 

ees võetud kohustuste mittejärgimist; 

7. on seisukohal, et Euroopa VKEde osalemine ülemaailmsetes väärtusahelates on otseselt 

seotud rahvusvahelistumise protsessiga; nõuab sellega seoses, et komisjon võtaks rohkem 

meetmeid, et anda VKEdele juurdepääs kolmandatele turgudele; 

8. tervitab strateegias esitatud märkusi välismaiste otseinvesteeringute rolli kohta 

liikmesriikides ja ühtsel turul ning toetab Euroopas suuremate välismaiste 

otseinvesteeringute soodustamiseks tehtavaid kõiki jõupingutusi; 
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9. võtab arvesse, et riigihanked moodustavad 15–20 % ülemaailmsest SKPst, ja nõustub 

komisjoni seisukohaga, et riigihangete puhul tuleb rakendada terviklikku ja 

ambitsioonikat lähenemisviisi, eelkõige TTIP raames, mille puhul on ELi ettevõtjatele 

praegu avatud ainult ligikaudu 32 % Ameerika Ühendriikide turust; märgib, et EL on juba 

suures ulatuses avanud oma riigihanketurud, kuid Euroopa äriühingutele kehtivad 

välisriikides jätkuvalt piirangud ning nad seisavad silmitsi vastastikkuse puudumisega; 

kutsub komisjoni üles tegema kiiremas korras tööd, et parandada märkimisväärselt 

vastastikust ja läbipaistvat turulepääsu Euroopa ettevõtete jaoks välisriikides, säilitades 

samal ajal avatud juurdepääsu ühtsele turule; võtab teadmiseks komisjoni muudetud 

ettepaneku rahvusvaheliste hangete instrumendi kohta; 

10. kutsub komisjoni üles tagama, et kõikidel kaubandusläbirääkimistel järgitaks avalikke 

hankeid ja kontsessioone käsitlevaid uusi direktiive, võttes eriti arvesse avaliku sektori 

omavahelise koostöö, väljajätmiste ja VKEde juurdepääsu määratlemist ning 

majanduslikult soodsaima pakkumuse kriteeriumide kasutamist; soovib kiiremat 

üleminekut e-riigihangetele, et lihtsustada ettevõtete ja eelkõige VKEde juurdepääsu 

riigihangetele; 

11. on seisukohal, et strateegia vastab usaldusväärsetele õiguslikele ja loogilistele 

põhimõtetele, mille kohaselt uurimiste kaebuste esitajad peavad põhjendama oma 

süüdistusi ja tõendama, et need meetmed on ühenduse laiemates huvides; 

12. väljendab heameelt komisjoni lubaduse üle, et ühegi kaubanduslepinguga Euroopa 

tarbijakaitsestandardeid ei langetata, sh digipöörde kontekstis; rõhutab, et parlament jälgib 

jätkuvalt pingsalt, et seda lubadust võetakse käimasolevate läbirääkimiste käigus arvesse; 

13. nõuab meetmete võtmist, et toetada tarbijaid piiriüleses kaubavahetuses ja 

teenustekaubanduses kolmandate riikidega, näiteks online-kontaktpunktide kaudu teabe 

kättesaadavaks tegemise või vaidluste puhul aitamise osas; 

14. nõustub komisjoniga, et kaubanduspoliitika saab toimida vaid siis, kui Euroopa keskendub 

ka edaspidi takistuste kõrvaldamisele ühtse turu lõpuleviimiselt, õigusaktide killustatusega 

tegelemisele, bürokraatia vähendamisele ja konkurentsi suurendamisele ühtsel turul, eriti 

teenustesektoris; palub komisjonil võtta arvesse parlamendi soovitusi ühtsel turul 

mittetariifsete tõkete kõrvaldamise kohta, et tagada vabakaubandus nii liidu piires kui ka 

sellest väljaspool; tunneb heameelt komisjoni võetud kohustuse üle korraldada kõigi 

oluliste kaubandusalgatuste suhtes täielik mõjuhindamine ning julgustab tegema ka 

järelhindamisi; toetab kaubanduslepingute õigusalaste protsesside paremat vastastikust 

läbipaistvust ja parandamist, rikkumata seejuures riiklikku reguleerimisõigust; 

15. võtab teadmiseks teenustekaubanduse lepingu läbirääkimised ja rõhutab, et kuna teenused 

moodustavad juba praegu 70 % ELi SKPst ja tööhõivest, peavad teenuseosutajad saama 

parema juurdepääsu turgudele väljaspool Euroopat; nõuab, et teenustekaubanduse lepingu 

üle toimuvate läbirääkimiste edenemine vastaks parlamendi resolutsioonis kirjeldatud 

seisukohtadele; tuletab meelde, et komisjon peaks teenustekaubanduse lepingu ja TTIP 

kohustuste ajakavade läbirääkimiste puhul võtma arvesse erinevate liikmesriikide huve; 

tunneb samal ajal heameelt kohustuse üle mitte nõuda valitsustelt avalike teenuste 

reguleerimise või rahastamise viisi muutmist; 

16. võtab teadmiseks TTIP läbirääkimised ning rõhutab, et nende edukas lõpuleviimine on 
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poliitiliselt väga oluline; palub komisjonil võtta arvesse parlamendi raportit ning eriti 

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamust; nõuab, et läbirääkimised viiakse lõpule 

võimalikult kiiresti, saavutades siiski ambitsioonika, laiaulatusliku ja tasakaalustatud 

kokkuleppe; palub komisjonil avaldada rohkem survet oma Ameerika koostööpartneritele, 

et nad teeksid ettepanekuid ja võtaksid kohustusi läbirääkimiste edendamiseks; 

17. kinnitab, et kaubanduspoliitika läbipaistvus on oluline selle jaoks, et tarbijad usaldaksid 

paremat õigusloomet ning ELi kaubanduspoliitika legitiimsust välisriikides; kutsub 

komisjoni üles säilitama läbirääkimistel võimalikult kõrget läbipaistvuse taset, sealhulgas 

juurdepääsu teel läbirääkimiste tekstidele ja kodanikuühiskonnaga konsulteerimise teel 

kogu protsessi vältel; 

18. nõuab, et tehtaks rohkem regulatiivset koostööd rahvusvahelisel tasandil, eelkõige 

Ameerika Ühendriikide ja Jaapaniga; 

19. väljendab heameelt, et ülemaailmse digitaalse turu raames keskendutakse digitaalsele 

ühtsele turule ning uute kaubandustõkete tekkimise ärahoidmisele digitaalkaupade ja -

teenuste ning e-kaubanduse valdkonnas; toetab kooskõlas andmekaitse-eeskirjadega kõiki 

meetmeid andmete vaba liikumise suurendamiseks ja kõiki jõupingutusi e-kaubanduse 

täiendavaks lihtsustamiseks mitmepoolsel tasandil ja paralleelselt WTOga; rõhutab, kui 

oluline on järgida ELi andmekaitse-eeskirjasid; on täielikult nõus avaldusega, et 

regulatiivne koostöö ning standardite vastastikune tunnustamine ja ühtlustamine on kõige 

paremad vahendid digitaalmajanduse probleemidega tegelemiseks; 

20. juhib tähelepanu Euroopa teenuseosutajate suurele rahvusvahelisele konkurentsivõimele; 

kutsub komisjoni üles tegelema kaubandusläbirääkimiste raames teenuste progressiivse ja 

vastastikuse liberaliseerimisega ning reeglite ja eeskirjade suurema läbipaistvuse ning 

ennustatavuse poliitikaga, et arenguriikide kodanikud ja ettevõtjad saaksid juurdepääsu 

rohkematele teenustele, millest mõnda võivad osutada väga konkurentsivõimelised 

Euroopa teenuseosutajad; 

21. nõuab paralleelselt kaubanduslepingute läbirääkimistega ka läbirääkimisi spetsialistide, 

töötajate ja üliõpilaste liikuvuse suurendamise ja kutsekvalifikatsioonide vastastikuse 

tunnustamise üle; kutsub komisjoni üles tagama, et sellised meetmed on kooskõlas 

teenuste direktiivis, eriti artiklis 16 sätestatud põhimõtetega; palub komisjonil teavitada 

Euroopa Parlamenti sinise kaardi direktiivi rakendamise praegusest olukorrast ja sellest, 

kas see toimib tegelikkuses; 

22. ergutab täiendavate rahvusvaheliste tehniliste standardite koostamist ja kasutamist 

mõjuhinnangute alusel ning igasuguseid jõupingutusi meie kaubanduspartnerite täielikuks 

kaasamiseks rahvusvahelistesse standardiorganisatsioonidesse; ei ole siiski arvamusel, et 

ühise rahvusvahelise standardi puudumine peaks takistama samaväärsuse vastastikust 

tunnustamist, kui see on asjakohane, ega ühiste Atlandi-üleste tehniliste standardite nimel 

töötamist; 

23. rõhutab, et vaja on digiteeritud tollikontrolli süsteemi lisaks liikmesriikide tolliametite ja 

turujärelevalveasutuste vahelisele paremale koostööle, et kiirendada kaupade liikumist ja 

võidelda võltsingute vastu ülemaailmsete tarneahelate raames, tagades samas imporditud 

kaupade ja teenuste puhul kontrolli ja tarbijakaitse kvaliteedi; toetab komisjoni algatust 

tugevdada rahvusvahelist tollikoostööd ning julgustab komisjoni ja liikmesriike tegema 
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koostööd, et vältida intellektuaalomandi õigust rikkuvate kaupade sisenemist ELi ning 

tagada intellektuaalomandi õiguste jõustamine kõigi kaubanduspartnerite poolt; 

24. rõhutab innovatsiooni ja kvaliteedi edendamise olulisust Euroopa toodetele lisaväärtuse 

andmiseks; märgib, et kaubanduslepingutes geograafiliste tähiste tunnustamine peaks 

olema prioriteet; 

25. tunneb heameelt komisjoni tegevuse üle rahvusvahelise kaubanduse kaudu korruptsiooni 

vastu võitlemiseks; 

26. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kaaluma tõsiselt ELi ühtse tolliteenistuse loomise 

ideed, et tollieeskirju ja -protseduure kogu ELi tolliterritooriumil tõhusamalt kohaldada; 

27. rõhutab, et ELi uus kaubandusstrateegia ei saa piirduda uute läbirääkimiste avamisega, 

vaid peab samuti tagama läbiräägitud lepingute nõuetekohase rakendamise ning võitlema 

ELi ja selle kaubanduspartnerite vahel uute põhjendamatute mittetariifsete tõkete 

tekkimise vastu, mis piiravad äriühingute tulemuslikku juurdepääsu välisturgudele. 
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