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ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, et USA oli 2017. aastal ELi suurim eksporditurg ja suuruselt teine ELi impordi 

lähtekoht; märgib, et ELi ja USA vahelises kaubavahetuses, teenustekaubanduses, 

digitaalkaubanduses ja välismaiste otseinvesteeringute valdkonnas esinev puudujääk või 

ülejääk on erineva suurusega; rõhutab, et ELi ja USA kaubandus- ja 

investeerimissuhted, mis on kõige ulatuslikumad maailmas ja on alati põhinenud ühistel 

väärtustel, on üks kõige olulisemaid üleilmse majanduskasvu, kaubanduse ja heaolu 

edendajaid; juhib ka tähelepanu asjaolule, et ELil on USAga 147 miljardi USA dollari 

suurune kaubandusülejääk; nendib, et ELi ettevõtjad pakuvad USAs tööd 4,3 miljonile 

töötajale; 

2. toonitab, et EL ja USA on enneolematu kiiruse ja intensiivsusega arenevas 

globaliseerunud maailmas kaks põhiosalist ning et ühiseid väljakutseid silmas pidades 

on ELil ja USAl ühine huvi teha kaubanduspoliitika küsimustes koostööd ja neid 

kooskõlastada, et kujundada tuleviku mitmepoolset kaubandussüsteemi ja üleilmseid 

standardeid; 

3. juhib tähelepanu sellele, et WTO keskne roll mitmepoolses kaubandussüsteemis on 

parim variant sellise avatud, õiglase ja eeskirjadel põhineva süsteemi tagamiseks, mis 

võtab arvesse ja tasakaalustab oma liikmete erinevaid huve; kinnitab oma toetust 

mitmepoolse kaubandussüsteemi täiendavale tugevdamisele; toetab komisjoni 

jõupingutusi teha USAga täiendavat koostööd, et töötada välja üldine positiivne 

käsitlusviis praeguste institutsiooniliste ja süsteemsete probleemide lahendamiseks; 

4. rõhutab WTO rolli kaubandusalaste vaidluste lahendamisel; kutsub WTO liikmeid üles 

tagama WTO vaidluste lahendamise süsteemi nõuetekohane toimimine; peab sellega 

seoses kahetsusväärseks, et USA takistab apellatsioonikogu vabade ametikohtade 

täitmist, mis ohustab WTO vaidluste lahendamise süsteemi toimimist; kutsub komisjoni 

ja WTO liikmeid üles uurima võimalusi sellest WTO apellatsioonikogu kohtunike 

koosseisu uuendamisega seotud ummikseisust pääsemiseks ning vajaduse korral 

vaidluste lahendamise süsteemi reformima; on seisukohal, et selliste reformide eesmärk 

võiks olla tagada, et süsteem oleks võimalikult tõhus ja sõltumatu, kuid samas jätkuvalt 

kooskõlas väärtuste ja üldise lähenemisviisiga, mida EL on alates WTO loomisest 

pidevalt kaitsnud ja mis hõlmab eelkõige vaba ja ausa kaubanduse üleilmset edendamist 

õigusriigi põhimõtetele tuginedes ning WTO liikmete kohust järgida kõiki WTO 

kohustusi; 

5. peab küll kahetsusväärseks, et WTO 11. ministrite konverents lõppes tulemusteta, kuid 

kiidab heaks, et USA, EL ja Jaapan allkirjastasid ühisavalduse ebaausa 

turumoonutamise ja protektsionistlike tavade kaotamise kohta, mida rõhutati ka G20 

avalduses 2017. aasta juulis; nõuab, et USA ja Jaapaniga tehtaks selles küsimuses 

täiendavat koostööd, et kaotada ebaausad kaubandustavad, nagu diskrimineerimine, 

turulepääsu piiramine, dumping ja subsiidiumid; 

6. kutsub komisjoni üles kehtestama koos USA ja teiste WTO liikmetega töökava turgu 

moonutavate toetuste kaotamiseks puuvilla- ja kalandussektoris (eelkõige seoses 
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ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga); palub tungivalt teha koostööd 

mitmepoolse tegevuskava edendamiseks uutes küsimustes, nagu e-kaubandus, 

digitaalkaubandus, sh digitaalne areng, investeeringute soodustamine, kaubandus ja 

keskkond ning kaubandus ja sooline võrdõiguslikkus, samuti konkreetsete 

poliitikavaldkondade edendamiseks, mis soodustavad mikro-, väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate osalemist maailmamajanduses; 

7. palub tungivalt, et EL ja USA edendaksid rahvusvahelist koostööd, et tugevdada 

rahvusvahelisi kokkuleppeid riigihangete valdkonnas, eelkõige riigihankeid käsitlevat 

lepingut; 

8. kutsub komisjoni üles pidama Ameerika Ühendriikidega dialoogi, et taasalustada 

läbirääkimisi mitmepoolse keskkonnatoodete lepingu ja teenustekaubanduse lepingu 

teemal; 

9. nõuab, et EL ja USA koondaksid oma vahendid võitluseks ebaõiglase 

kaubanduspoliitika ja ebaausate kaubandustavade vastu, austades samas mitmepoolseid 

eeskirju ja WTO vaidluste lahendamise mehhanismi ning vältides ühepoolseid 

meetmeid, kuna need on kahjulikud kõigile üleilmsetele väärtusahelatele, milles 

tegutsevad ELi ja USA ettevõtjad; peab äärmiselt kahetsusväärseks rahvusvahelise 

kaubandussüsteemi ebakindlust, mis on tingitud sellest, et USA kasutab meetmeid ja 

poliitikavahendeid (näiteks 1962. aasta seaduse paragrahv 232 ja 1974. aasta seaduse 

paragrahv 301), mis on loodud enne WTO asutamist ja vaidluste lahendamise süsteemi 

väljatöötamist; juhib sellega seoses tähelepanu asjaolule, et USA otsus kehtestada 

paragrahvi 232 alusel terasele ja alumiiniumile tollitariifid ei ole riikliku julgeoleku 

seisukohalt põhjendatud, ja kutsub USAd üles tagama ELile ja teistele liitlastele täieliku 

ja püsiva erandi neist meetmetest; palub komisjonil reageerida kindlakäeliselt, kui neid 

tariife hakatakse kasutama ELi ekspordi pärssimiseks; rõhutab ka, et mis tahes 

sanktsioonid, mida USA võib rakendada vastumeetmetena Euroopa kaupadele pärast 

seda, kui avaldati apellatsioonikogu aruanne USA kaebuse kohta ELi vastu seoses 

meetmetega, mis mõjutavad kauplemist suurte tsiviilõhusõidukitega, ei oleks 

seaduspärased, kuna USA esitatud 218st väitest lükkas WTO tagasi 204 ning alles 

oodatakse täiendavat aruannet USA ebaseaduslike toestustega seotud juhtumi kohta; 

10. võtab teadmiseks ELi ja USA jätkuva kahepoolse koostöö mitmesugustes 

regulatiivsetes küsimustes, mida tõendavad hiljuti sõlmitud kindlustuse ja 

edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitlev kahepoolne leping ning 

ravimitootjate inspekteerimise tunnustamist käsitlev vastastikuse tunnustamise 

kokkulepe; kutsub komisjoni ja nõukogu üles täielikult tunnustama Euroopa Parlamendi 

rolli selles protsessis; 

11. rõhutab, kui oluline on intellektuaalomand ELi ja USA majandusele; kutsub mõlemat 

osapoolt üles toetama teadus- ja arendustegevust mõlemal pool Atlandi ookeani, tagades 

intellektuaalomandi kaitse kõrge taseme ja tingimused, et kvaliteetsete uuenduslike 

toodete loojad saaksid ka edaspidi tegutseda; 

12. kutsub ELi ja USAd üles parandama USAsse ja ELi eksportivate VKEde turulepääsu, 

suurendades kehtivate eeskirjade ja turuvõimaluste läbipaistvust mõlemal pool Atlandi 

ookeani, näiteks VKEdele suunatud portaali kaudu; 
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13. rõhutab USA turu olulisust ELi VKEde jaoks; palub tungivalt, et EL ja USA tegeleksid 

tariifidest, mittetariifsetest kaubandustõketest ja tehnilistest kaubandustõketest tingitud 

ebaproportsionaalse mõju probleemiga, millega peavad tegelema VKEd mõlemal pool 

Atlandi ookeani; seejuures tuleks kaaluda mitte üksnes tariifide vähendamist, vaid 

tollimenetluste lihtsustamist ja ehk ka uusi mehhanisme, mis aitaksid VKEdel vahetada 

kogemusi ja parimaid tavasid seoses ostmise ja müümisega ELi ja USA turgudel; 

14. palub tungivalt, et EL ja USA väldiksid oma kahepoolse koostöö raames omavahelist 

maksukonkurentsi, kuna see toob kaasa üksnes investeeringute vähenemise mõlemas 

majanduses; 

15. palub tungivalt, et EL ja USA lepiksid kokku digitaalse kaubanduse raamistiku, milles 

võetakse arvesse kummagi poole kehtivaid õigusraamistikke ja andmete puutumatuse 

eeskirju, mis on eriti oluline teenuste sektori jaoks; rõhutab sellega seoses, et EL ja 

USA peaksid tegema koostööd, et innustada kolmandaid riike järgima kõrgeid 

andmekaitsestandardeid; 

16. palub ELil ja USAl suurendada koostööd kliimamuutuste valdkonnas; palub tungivalt, 

et EL ja USA kasutaksid kõigil tasanditel ära pooleliolevaid ja tulevasi 

kaubandusläbirääkimisi, et tagada selliste rahvusvaheliselt kokku lepitud standardite 

kohaldamine nagu Pariisi kokkulepe, edendamaks kauplemist keskkonnahoidlike 

toodetega, sh tehnoloogiaga, ja et tagada energiasüsteemi üleilmne ümberkorraldamine, 

rakendades selget ja kooskõlastatud rahvusvahelist kaubanduse tegevuskava nii 

keskkonna kaitsmiseks kui ka tööhõive ja majanduskasvu võimaluste loomiseks; 

17. on seisukohal, et võimalikku uut ELi ja USA kaubandus- ja investeerimissuhete 

lepingut ei saa arutada surve all ega ohuolukorras ning et ELi huvides oleks üksnes 

laiaulatuslik, ambitsioonikas, tasakaalustatud ja põhjalik leping, mis hõlmaks 

kaubanduse kõiki valdkondi; nendib sellega seoses, et kasu võiks olla võimaliku 

konkreetse ja alalise õigusloome- ja konsulteerimisalase koostöö mehhanismi loomisest; 

kutsub komisjoni üles jätkama USAga läbirääkimisi sobivatel asjaoludel;  

18. juhib tähelepanu sellele, et kaubavoogude jaoks on üha enam vaja uusi, kiiremaid ja 

turvalisemaid kaupade ja teenuste piiriülese transpordi viise; palub tungivalt, et EL ja 

USA kui olulised kaubanduspartnerid teeksid koostööd kaubandust soodustavate 

digitaaltehnoloogia lahenduste loomiseks; 

19. tuletab meelde, kui oluline on ELi ja USA käimasolev dialoog ning koostöö teaduse ja 

tehnoloogia valdkonnas; tunnustab ELi ja USA jõupingutusi teadus- ja arendustegevuse 

valdkonnas, mis on teadmiste ja majanduskasvu olulised edendajad, ning toetab ELi ja 

USA teadus- ja tehnoloogiaalase koostöölepingu jätkamist ja laiendamist ka pärast 

2018. aastat, et edendada teadus- ja arendustegevust ning uut arenevat tehnoloogiat, 

kaitsta intellektuaalomandi õigusi ning tagada arvukamad ja paremad töökohad, kestlik 

kaubandus ja kaasav majanduskasv; 

20. jagab USA muret terase liigsete tootmisvõimsuste üle maailmas; peab samas 

kahetsusväärseks, et WTO nõuetega vastuolus olevad ühepoolsed meetmed ainult 

kahjustavad reeglitepõhise kaubanduskorra terviklikkust; toonitab, et isegi ELi alaline 

vabastamine USA tollimaksudest ei saa seda tegevussuunda seaduspärastada; kutsub 

komisjoni üles koostöös USAga G20 ülemaailmse foorumi raames suurendama 
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jõupingutusi võitluses terase liigsete tootmisvõimsuste vastu, et kasutada ära 

mitmepoolsete meetmete tohutut potentsiaali; kinnitab oma veendumust, et 

kooskõlastatud ühismeetmed on reeglitepõhistes kaubandussüsteemides parim viis 

selliseid üleilmseid probleeme lahendada;  

21. toonitab, kui oluline on ELi ja USA jaoks kooskõlastatult ja konstruktiivselt tegeleda 

WTO vajaliku kaasajastamisega, et muuta see tõhusamaks, läbipaistvamaks ja 

usaldusväärsemaks ning tagada, et rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade ja 

rahvusvahelise kaubanduspoliitika protsessi oleks piisavalt integreeritud soolise 

võrdõiguslikkuse, sotsiaalne, keskkonnaalane ja inimõiguste mõõde; 

22. juhib tähelepanu sellele, et EL pooldab moonutamata turumajandust, selgeid väärtusi 

ning reeglitepõhist ja ausat kaubandust; kinnitab oma toetust strateegiale, mida 

komisjon rakendab vastusena Ameerika Ühendriikide praegusele kaubanduspoliitikale, 

järgides samas mitmepoolse kaubandussüsteemi eeskirju; nõuab, et kõik ELi 

liikmesriigid tegutseksid üksmeelselt, ja palub komisjonil välja töötada üldine 

lähenemisviis selle olukorra lahendamiseks; rõhutab, kui oluline on selles olukorras 

säilitada ELi liikmesriikide ühtsus, kuna ELi ühismeetmed rahvusvahelisel tasandil 

ühise kaubanduspoliitika ja ELi tolliliidu raames, samuti kahepoolselt USAga, on 

osutunud palju tõhusamaks kui üksikute liikmesriikide tehtud mis tahes algatused; 

kordab, et EL on valmis tegema Ameerika Ühendriikidega mõlemale poolele huvi 

pakkuvates kaubandusküsimustes koostööd mitmepoolse kaubandussüsteemi eeskirjade 

piires; 

23. peab kahetsusväärseks president Trumpi otsust katkestada USA osalemine ühises 

laiaulatuslikus tegevuskavas, samuti mõju, mida see otsus avaldab Iraaniga kauplevatele 

ELi ettevõtjatele; toetab kõiki ELi jõupingutusi Iraani investeerivate ELi ettevõtjate 

huvide kaitseks, eriti komisjoni otsust rakendada blokeerimisstatuut, mis näitab ELi 

pühendumist ühisele laiaulatuslikule tegevuskavale; on seisukohal, et seda statuuti 

tuleks vajaduse korral kasutada; 

24. palub tungivalt, et EL ja USA tugevdaksid koostööd ja jõupingutusi, et rakendada ja 

laiendada ettevõtjate hoolsuse süsteeme, tugevdamaks rahvusvahelist inimõiguste 

kaitset, sh konfliktipiirkondadest pärit maavarade ja metalliga kauplemise valdkonnas; 

25. peab taunimisväärseks, et USA ei panusta aktiivselt keskkonnakaitsesse; peab sellega 

seoses kahetsusväärseks president Trumpi otsust kõrvaldada keeld elevandijahitrofeede 

impordilt teatavatest Aafrika riikidest, sh Zimbabwe ja Sambia, pidades silmas asjaolu, 

et USA on selliste trofeede suurim importija; 

26. palub tungivalt, et EL ja USA jätkaksid ja tugevdaksid Atlandi-ülest parlamentaarset 

koostööd, mis võiks kaasa tuua täiuslikuma ja ulatuslikuma poliitilise raamistiku ELi ja 

USA vaheliste kaubandus- ja investeerimissidemete parandamiseks; 

27. avaldab muret, et USA ja Hiina võivad teha kokkuleppe, mis ei ole WTOga täielikult 

vastavuses ja võib kahjustada ELi huve ning ohustada Atlandi-üleseid 

kaubandussuhteid; rõhutab seepärast vajadust kõikehõlmavama lepingu järele meie 

peamiste kaubanduspartneritega, pidades silmas ühiseid huve kogu maailmas. 
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