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 ET 

ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, kui oluline on ühine kaubanduspoliitika, mille kaudu EL saab võimendada oma 

maksimaalset suutlikust läbirääkimisteks, ja ELi majandussuhted kolmandate riikidega ja 

piirkondlike organisatsioonidega ELi majanduskasvu ja töökohtade jaoks; on seetõttu 

seisukohal, et proportsionaalsuse ja vajaduse korral subsidiaarsuse põhimõtet tuleb 

nõuetekohaselt järgida ka nimetatud poliitikavaldkondades, eriti kui kaubanduslepingud 

tuleb sõlmida segalepingutena; tunneb heameelt komisjoni algatuse üle täpsustada 

kaubanduslepingute segalepingutena sõlmimise küsimust, andes ELi ja Singapuri 

vabakaubanduslepingu Euroopa Liidu Kohtusse; loodab, et Euroopa Liidu Kohtu otsus on 

võimalus saavutada suurem selgus küsimuses, millised ELi kaubandusläbirääkimiste 

aspektid kuuluvad liikmesriikide vastutusvaldkonda; rõhutab, et selguse saavutamisega 

tuleks luua alus ELi tulemuslikumale läbirääkimispositsioonile ning kaubanduslepingute 

kiiremale ratifitseerimismenetlusele ELi ja kolmandate riikide vahel; rõhutab sellega 

läbipaistvuse äärmiselt suurt tähtsust kaubandusläbirääkimiste läbiviimisel; 

2. rõhutab vajadust täpsustada subsidiaarsuse põhimõtet pädevuste jaotamise puhul, kui 

kaubanduspoliitika mõjutab muid kui välismaiseid otseinvesteeringuid, st 

portfelliinvesteeringuid, sest kehtivates vabakaubanduslepingutes on endiselt 

vasturääkivusi; võtab teadmiseks hiljutised arutelud investori ja riigi vaheliste vaidluste 

lahendamise teemal ning komisjoni ettepanekud praeguse mudeli ajakohastamiseks ja 

reformimiseks; rõhutab sellega seoses, et liikmesriigid peaksid ka endale selles protsessis 

vastutuse võtma, pidades silmas nende kolmandate riikidega sõlmitud kahepoolsetest 

lepingutest tulenevat kehtivat kohustust; nõuab, et läbirääkimiste pidamisel kahepoolsete 

kaitseklauslite üle ja nende kohaldamisel järgitaks proportsionaalsuse põhimõtet; tuletab 

meelde, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 3 määratletakse ühine 

kaubanduspoliitika liidu ainupädevuses oleva tervikliku valdkonnana, mis põhineb 

ühtsetel eeskirjadel; märgib seetõttu, et subsidiaarsuse põhimõtet ühise kaubanduspoliitika 

suhtes ei kohaldata; 

3. nõuab selgitust selle kohta, kas kaubandusmeetmed, näiteks investori ja riigi vaheliste 

vaidluste lahendamine, võiksid ohustada subsidiaarsuse põhimõtet seoses liikmesriikide 

pädevusega; kutsub liikmesriike üles lõpetama UNCITRALi konventsiooni (lepingul 

põhinevate investori ja riigi vaheliste vahekohtumenetluste läbipaistvuse kohta) 

blokeerimist, et allkirjastada konventsioon kogu liidu nimel; taunib praegu valitsevat 

olukorda, kui mõned liikmesriigid on konventsiooni osalised ja mõned liikmesriigid mitte; 

on seisukohal, et see näide näitab selgelt vajadust, et kõik pooled saaksid selguse liidu 

ainupädevuse ulatusest välismaiste otseinvesteeringute puhul; tuletab meelde, et 

liikmesriikide poolt investeeringute kaitseks rakendatavad erinevad poliitikad on 

põhjustanud praeguse olukorra, kus liikmesriigid on osalised umbes 1400 kahepoolses 

investeerimislepingus, mis sisaldavad kohati erinevaid sätteid, mis võivad põhjustada 

moonutusi ühtsel turul ning ELi investorite ebavõrdset kohtlemist liidust väljaspool; 

4. nõuab muudele riikidele antava ELi finantsabi (nimelt makrofinantsabi) puhul 

kavandatavate abimeetmete proportsionaalsuse mõju põhjalikumat eel- ja järelhindamist, 
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et abi oleks seda vajavate partnerite jaoks tõhus ja tõeliselt vajalik; kordab oma nõudmist 

kehtestada abi väljamaksmisele täpsemad tingimused ja vahendite kasutamise üle 

nõuetekohane kontroll, sh pettuse ja korruptsiooni ennetamise ning nendevastase 

võitlusega seotud meetmed ning parlamendi põhjalik kontroll; nõuab ELi välisvahendite 

tugevat integreerimist, ühendades omavahel kaubandus-, arengu- ning välis- ja 

julgeolekupoliitika; rõhutab, et liikmesriigid peavad näitama selle suhtes üles suuremat 

pühendumust; 

5. märgib, et kehtivad kaubanduslepingud on näidanud oma kasumlikkust Euroopa 

majanduse jaoks ning toonud kaasa majanduskasvu ja töökohtade loomise; rõhutab, et 

kaubanduslepingute mõju sõltub läbirääkimiste tulemustest ning mõjuprognoosid 

põhinevad seepärast alati teatavatel eeldustel; kutsub komisjoni üles viima laiema mõju 

eelhindamise raames enne kaubandusläbirääkimiste algatamist läbi jätkusuutlikkuse 

mõjuhindamisi, et hinnata ELi kodanikele ja ettevõtetele, eriti VKEdele avalduvat 

majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnamõju; rõhutab, et liikmesriigid peaksid täitma 

tähtsat rolli ka kasu ja mõju hindamisel, mida sooduskaubanduslepingud võivad avaldada 

nende majandusele; 

6. juhib tähelepanu sellele, kui suure tähtsusega on nõuetekohane konsulteerimine ja dialoog 

ning kodanike, ettevõtete (eelkõige VKEde) ja kodanikuühiskonna kaasamine ELi 

kaubanduspoliitika alaste otsuse tegemisse. 
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