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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. palub komisjonil tagada, et kõigi tulevaste kaubanduslepingutega kindlustataks võrdsed 
tingimused, eelkõige konkurentsi ja riigiabi vallas; rõhutab, et riigiabi tuleks lubada 
ainult seadusega reguleeritud erandjuhtudel ja põhjendatud juhtudel, et mitte moonutada 
konkurentsi turul, aktsepteerides samas erandeid ja põhjendusi, mis on seotud Pariisi 
kliimakokkuleppe eesmärkide täitmisega; tuletab meelde väidet, et kui ettevõtted 
globaliseeruvad, siis peavad sama teed käima ka konkurentsiasutused, eriti seetõttu et 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) levik ning digitaalmajanduse areng on 
mõnes sektoris kaasa toonud turu ja võimu liigse kontsentreerumise; usub, et 
ülemaailmsed konkurentsireeglid ja konkurentsiasutuste tegevuse maksimaalne 
kooskõlastatus, sealhulgas teabevahetus konkurentsimenetluste käigus, on ülemaailmse 
õiglase kaubanduse arengu üks eeltingimusi;

2. tuletab meelde, et rahvusvahelistes kaubandus- ja investeerimislepingutes peaks olema 
konkreetne ja tugev konkurentsiküsimusi reguleeriv osa;

3. kutsub komisjoni üles suurendama pingutusi ja näitama sihikindlust rahvusvaheliste 
riigihanketurgude avamisel ja Euroopa ettevõtetele paremate võimaluste loomisel 
kolmandates riikides avaliku ja erasektori partnerlustes osalemiseks; peab vajalikuks 
vähendada ebavõrdsust juurdepääsul liidu ja kolmandate riikide vahelistele 
riigihankelepingutele, eriti lepingutele USA ja Hiinaga; kutsub kõiki ELi 
kaubanduspartnereid üles võimaldama Euroopa ettevõtetele ja töötajatele 
mittediskrimineerivat pääsu oma riigihanketurgudele; väljendab rahulolu
rahvusvaheliste hangete instrumendi teemalise arutelu taasalustamise üle, kuna see 
instrument aitab tagada vajaliku vastastikkuse juhtudel, kus kaubanduspartnerid 
piiravad pääsu oma riigihanketurgudele, ning palub Euroopa Ülemkogul see kiiresti 
heaks kiita; toetab komisjoni püüdeid avada kolmandate riikide riigihanketurud 
kahepoolsete kaubanduspartnerluste kaudu; tuletab meelde, et mitteturumajanduslikes 
tingimustes tegutsevad ja geopoliitilistest kaalutlustest juhinduvad ettevõtted suudavad 
Euroopa riigihankepakkumistel võita tegelikult iga konkurenti; palub komisjonil jälgida 
riigihankepakkumisi ja hoida ära olukorrad, kus Euroopa ettevõtted ja töötajad 
kannatavad riiklikult suunatud ettevõtete ebaausa konkurentsi tõttu;

4. juhib tähelepanu, et võitlus ebaausate kaubandustavade vastu, sealhulgas 
konkurentsipoliitika abil, on vajalik ülemaailmselt võrdsete tingimuste loomiseks, 
millest on kasu töötajatele, tarbijatele ja ettevõtetele ning mis on üks ELi 
kaubandusstrateegia prioriteete; toonitab, et aruteludokumendis üleilmastumise 
ohjamise kohta märgitakse, et liit astuma samme õiglaste konkurentsitingimuste 
taastamiseks; on rahul, et Jaapaniga sõlmitud majanduspartnerluslepingusse ning 
Kanadaga sõlmitud laiaulatuslikku majandus- ja kaubanduslepingusse on võetud 
konkurentsi käsitlevad sätted; peab aga kahetsusväärseks, et nende sätete kohaldamisala 
jääb piiratuks ja nendega ei tagata tulemuslikku täitmist ega vaidluste lahendamist; 
juhib tähelepanu sellele, et oluline on võtta nõudlikud konkurentsi käsitlevad sätted 
kõigisse kaubanduslepingutesse ja tagada nende täitmine, pidades silmas õiglaste 
reeglite kindlustamist;
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5. rõhutab ülemaailmse koostöö tähtsust konkurentsireeglite täitmise tagamisel; kutsub 
komisjoni ja liikmesriikide konkurentsiasutusi üles aktiivselt osalema rahvusvahelise 
konkurentsivõrgustiku tegevuses;

6. toetab ettepanekut luua Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute 
taustauuringute raamistik; on seisukohal, et see on kasulik vahend, mis aitab 
strateegiliselt tähtsaid Euroopa ettevõtteid kaitsta ebaausate kaubandustavade eest, mis 
võivad ohustada julgeolekut ja avalikku korda, ning tagada ausa konkurentsi põhimõtete 
järgimine ELis;

7. rõhutab subsiidiumidevastase vahendi tähtsust ebaausa üleilmse konkurentsi vastases 
võitluses ning võrdsete tingimuste loomises kooskõlas ELi riigiabi eeskirjadega; peab 
sellega seoses kahetsusväärseks, et 2017. aastal kehtestas Hiina Rahvavabariik taas kord 
kõige rohkem uusi kaubandustõkkeid Euroopa ettevõtetele ja töötajatele ning oli osaline 
enamikus Euroopa subsiidiumivastes asjades;

8. tunneb muret USA tollipoliitika ja selle mõju pärast Euroopa ettevõtjate 
konkurentsivõimele; rõhutab, et komisjoni püüded tasakaalustada kaubavahetust USAga 
peaksid olema kindlad, kuid tasakaalustatud, proportsionaalsed ja vastavuses WTO 
nõuetega;

9. kutsub komisjoni üles rohkem pingutama ausa konkurentsi edendamiseks, sealhulgas 
võideldes tariifsete tõkete ja subsiidiumide põhjendamatu kasutamise vastu 
maailmaturul, tugevama koostöö kaudu teiste riikidega sellistes foorumites nagu WTO, 
OECD, ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverents (UNCTAD), G20 ja Maailmapank; 
tuletab meelde WTO tegevust ajavahemikul 1996–2004 kaubandus- ja 
konkurentsipoliitika vastasmõju valdkonnas, ning peab kahetsusväärseks, et see teema 
ei ole hiljem WTO tööprogrammi kuulunud; rõhutab, et sellised WTO lepingute sätted 
nagu IX artikkel teenustekaubanduse üldlepingus (GATS) on aluseks WTO liikmete 
edasisele koostööle; nõuab seetõttu WTO 12. ministrite konverentsilt uusi samme 
õiglase rahvusvahelise konkurentsi tagamise suunas;

10. uskudes küll kindlalt, et WTO täidab põhjapaneva tähtsusega rolli, on mures, et 
väidetavalt ei suuda see organisatsioon ohjeldada mitteturumajanduslikke riike ning 
võidelda konkurentsimoonutustega, mis on tingitud subsiidiumidest ja riiklikust 
sekkumisest, peab seetõttu õigeks USA, Jaapani ja ELi ühist tegevust WTO 
reformimiseks;

11. kutsub komisjoni üles suurendama oma toetust ELi väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele, et need saaksid ebaausate kaubandustavade, st kolmandate riikide poolse 
dumpingu ja subsideerimise korral oma õigusi kaitsta ja nende täitmise tagada; 
tunnistab sellega seoses komisjoni pingutusi võitluses ebaausa konkurentsiga laia 
kõlapinnaga juhtumitel, mis puudutavad tuntud ettevõtteid, kuid rõhutab, et järelevalve 
ausa konkurentsi reeglite järgimise üle on äärmiselt oluline ka väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete puhul;

12. rõhutab, et kaubanduslepingute kestliku arengu sätete tulemuslik rakendamine on 
oluline selleks, et parandada elamistingimusi partnerriikides ja kaitsta Euroopa 
ettevõtteid ebaausa konkurentsi eest; peab õigeks keskkonna- ja sotsiaalkriteeriumide 
võtmist subsiidiumide ja dumpingu vastaste meetmete reformimise kavva.
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