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ETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval rahvusvahelise 

kaubanduse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab Atlandi-ülese turu tähtsust ELi ja USA kodanike ja tööstuse jaoks; rõhutab, et 

läbirääkimiste peamiseks tulemuseks peaks olema põhjalik, kõikehõlmav, edasipüüdlik, 

kõrgetasemeline vabakaubandus- ja investeerimisleping, mis austab ja edendab 

euroopalikke väärtuseid, ergutab jätkusuutlikku kasvu, teaduskoostööd, innovatsiooni ja 

kvaliteetsete töökohtade loomist ning panustab Euroopa kodanike heaolusse, seades nende 

huvid Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) lepingus kesksele 

kohale; märgib, et TTIP eesmärk on tollitariifide, tollimaksude ja kvootide kaotamine, aga 

ka õigusalane koostöö ja kõrgete ühiste standardite kehtestamine ülemaailmsel turul; 

märgib, et tollitariifide kaotamiseks ja õigusnormide ühtlustamiseks tehtavad 

jõupingutused peavad olema tasakaalus; kutsub komisjoni üles tugevdama kodanike ja 

kõigi asjaomaste sidusrühmade kaasamise protsessi, et võtta nende arvamusi võimaluse 

korral arvesse, pidada läbirääkimisi võimalikult läbipaistvalt ning avaldada kõik 

võimalikud läbirääkimistega seotud tekstid ja dokumendid, sealhulgas dokumendid, mis 

on seotud võimaliku energia- ja VKE-peatükiga, võimaldades seeläbi Euroopa kodanikele 

maksimaalset läbipaistvuse taset; 

2. palub komisjonil jääda eesmärgi juurde pühendada TTIPs eraldi peatükk energiale, 

sealhulgas tööstuslikule toorainele, eesmärgiga luua konkurentsivõimeline, läbipaistev ja 

mittediskrimineeriv turg, mis võib oluliselt suurendada ELi energiajulgeolekut, parandada 

energiaallikate mitmekesistamist ja tuua kaasa madalamad energiahinnad; rõhutab sellega 

seoses taastuvate energiaallikate ja energiatõhususe olulisust energiajulgeoleku 

suurendamisel; rõhutab, et see eripeatükk peab sisaldama selgeid tagatisi, et ELi 

keskkonnastandardeid ja kliimaalaseid eesmärke ei tohi kahjustada ning et ELile peab 

jääma vabadus tegutseda sõltumatult tulevaste standardite ja eesmärkide kehtestamisel; 

3. tuletab meelde, et kõnealusele TTIP-lepingule on vaja saada Euroopa Parlamendi 

nõusolek, ilma milleta ei saa see jõustuda; 

4. rõhutab, et EL peab võtma kasutusele mitmekesised ja usaldusväärsed energiatarneallikad; 

nõuab sellega seoses, et komisjon tagaks kütuste, sealhulgas veeldatud maagaasi ja 

toornafta puhul vabakaubanduspoliitika ja edendaks investeeringuid ning säilitaks 

seejuures ELi õiguse liigitada kütuseid vastavalt nende olelusringi CO2 mõjule ja pidades 

silmas ELi oma kliimaalaseid eesmärke; 

5. palub komisjonil vaadata ekspordipiirangutest kaugemale ning töötada vajaduse korral 

selliste kõrgete ühiste standardite ja õigusnormide Atlandi-ülese ühtlustamise ja 

lähendamise nimel, millega määratletakse erinevatele energiaallikatele antava avaliku 

sektori toetuse põhimõtted, et vähendada konkurentsi moonutamise ohtu, näiteks biomassi 

kasutamisel koostootmise määratlemine; ergutab komisjoni uurima viise, kuidas 

parandada koostööd energiaalaste teadusuuringute, arendus- ja uuendustegevuse ning 

puhtama tehnoloogia edendamise valdkonnas; 

6. juhib tähelepanu praegustele erinevustele USA ja ELi energiahindade ja tooraine 
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kättesaadavuse vahel, aga ka CO2 heite määra vahel elaniku kohta, mis toovad kaasa 

ebavõrdsed tingimused konkurentsivõime ja keskkonnakaitse osas; palub sellepärast 

komisjonil lisada lepingusse kahepoolne kaitseklausel, et anda ELi suure 

energiakasutusega ja süsinikdioksiidi lekkega sektorite, sealhulgas keemia-, tooraine- ja 

terasetööstusele sobivad meetmed, millega säiliksid praegused tollitariifimäärad 

asjakohaseks kindlaksmääratud üleminekuajaks pärast TTIP jõustumist koos kohustusliku 

läbivaatamise klausliga; on veendunud, et nii USA kui ka ELi äriühinguid tuleks ergutada 

suurendama oma ressursi- ja energiatõhusust; palub komisjonil võtta nõuetekohaselt 

arvesse vajadust edendada töötlevat tööstust kui Euroopa taasindustrialiseerimise 

tõukejõudu; 

7. kutsub komisjoni üles lisama meie Atlandi-üleste partneritega käimasolevatesse 

läbirääkimistesse keskkonnasäästlikud teenused, nagu keskkonnasäästlike kaupade 

väljatöötamine, paigaldamine, parandamine ja haldamine; märgib, et Euroopa Liit on 

keskkonnasäästlike kaupade ja teenuste impordi ja ekspordi valdkonnas maailmas juhtival 

kohal, aga sellest hoolimata seisab Euroopa keskkonnasäästlike teenuste pakkujate ees 

veel mitmeid tõkkeid; märgib, et kõnealune sektor on Euroopa Liidu jaoks 

märkimisväärse majandusliku potentsiaaliga; 

8. rõhutab ELi energiamärgistuse ja ökodisaini direktiivides kirjeldatud protsessi ja 

standardeid, mida ei tohiks ohustada; 

9. rõhutab TTIP märkimisväärseid potentsiaalseid eeliseid VKEde jaoks; kutsub komisjoni 

üles tagama, et TTIP läbirääkimistel võetakse täiel määral arvesse VKEde prioriteete ja 

probleeme vastavalt põhimõttele „kõigepealt mõtle väikestele”, kasutades selleks näiteks 

ulatuslikke mõjuhinnanguid, suunatud avalikke konsultatsioone ja Euroopa VKEde 

esindajate kaasamist; soovitab komisjonil püüda luua VKEde jaoks ühtse kontaktpunkti 

infosüsteem ja pühendada VKEdele eraldi peatükk, milles tuleks kaaluda halduskoormuse 

vähendamist kooskõlas asjaomase õigusraamistikuga; palub komisjonil hoolitseda 

VKEsid toetavate poliitikavaldkondade ja toetusmehhanismide kaitse ja tõhustamise eest; 

10. kutsub komisjoni üles tagama kasutajasõbralikke päritolureegleid, mida ELi eksportijad 

saavad kergesti kohaldada, ja vähendama päritolureeglitest tingitud ebavajalikke 

kaubandustõkkeid ja bürokraatiat, eelkõige VKEde jaoks; 

11. tuletab meelde, et ELi avalike hangete turuga võrreldes on USA turg välisfirmadele 

endiselt väga suletud; palub, et komisjon hõlbustaks vastastikkust ja ELi ettevõtete, kaasa 

arvatud VKEde aktiivsemat osalemist USA avaliku sektori hangetes kõigil 

valitsemistasanditel, sest see võib aidata stimuleerida innovatsiooni erasektoris ning uute 

suure arengupotentsiaaliga innovaatiliste ettevõtete ja sektorite esilekerkimist; rõhutab, et 

see võimalus ei tohi kahjustada ELi riikide valitsuste võimet säilitada oma avalikud 

teenused; 

12. märgib, et Euroopa Liidu ja USA erinevad reguleerivad lähenemisviisid on tööstusele 

kulukad mõlemal pool Atlandi ookeani; on veendunud, et nende lähenemisviiside 

ühtlustamisega saavutatakse märkimisväärne tulemuslikkus, võimaldades siiski Euroopa 

Liidu ja USA ametiasutustel säilitada ja saavutada oma kodanike jaoks kõrged kvaliteedi- 

ja ohutusstandardid; 
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13. ootab, et komisjon käsitleks läbirääkimistel teemat, mis on seotud Ameerika päritolu 

toodete ostmise, Jonesi ja omamaiste toodete aktidega, mis tegelikkuses oluliselt 

takistavad ELi ettevõtetel USA turule pääsu, eelkõige süvendustööde ja 

masinaehitussektoris; 

14. tuletab komisjonile meelde, kui tähtis on säilitada ohutuse, julgeoleku, isikuandmete 

kaitse ning interneti avatuse, neutraalsuse ja sõltumatuse praegune kõrge tase, ning tunneb 

ühtlasi heameelt turulepääsust, õigusnormide vastavusseviimisest ja vastastikusest 

tunnustamisest tulenevate võimalike eeliste üle, mis hõlmavad ka ühiste ülemaailmsete 

põhimõtete kehtestamist IKT valdkonna standardite ja tehniliste kirjelduste osas; 

15. nõuab digitaalmajanduse (mis oma olemuselt on ülemaailmne, aga mille peamised 

tugipunktid asuvad ELis ja USAs) valdkonna avatud konkurentsi ja arendamist; rõhutab, 

et digitaalmajandus peab moodustama Atlandi-ülese turu keskse osa, võimendama 

maailmamajandust ja avama veelgi rohkem ülemaailmseid turge; 

16. tuletab komisjonile seoses infoühiskonna- ja telekommunikatsiooniteenustega meelde, et 

äärmiselt oluline on tagada TTIPga teenuseid osutavatele ELi ettevõtjatele vastastikkusele 

tuginedes võrdsed tingimused koos võrdse ja läbipaistva juurdepääsuga USA turule ning 

kohustus USA teenuseosutajatele austada ja järgida Euroopas või Euroopa klientidele 

teenuseid osutades kõiki asjaomaseid tööstusharu ja tooteohutuse standardeid ning 

tarbijaõiguseid; 

17. kutsub komisjoni üles analüüsima ELi töötleva tööstuse konkurentsivõimet võrreldes USA 

analoogiliste tööstusharudega, et vältida ELi töötleva tööstuse ulatuslikku 

ümberpaigutamist ja töökohtade massilist kadumist liikmesriikides; 

18. nõuab, et intellektuaalomandiõiguste peatükk sätestaks ka Euroopa geograafiliste tähiste 

suurema kaitse ja tunnustamise; 

19. kutsub komisjoni üles tagama TTIP lepingu raames kõigi geograafiliste tähiste kehtivus, 

sealhulgas mittepõllumajanduslike toodete puhul; tuletab komisjonile meelde, millise 

majanduslikult olulise kõrgema väärtuse geograafiline tähis endaga kaasa toob. 
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