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 ET 

ETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval rahvusvahelise 

kaubanduse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

annab komisjonile käimasolevate teenustekaubanduse lepingu läbirääkimistega seoses 

järgmised soovitused: 

 

Üldine lähenemisviis 

 

1. tagada järgmine: võimalikult suur läbipaistvus ja vastutus, juurdepääs 

läbirääkimisdokumentidele ning konsulteerimine kodanikuühiskonna, äri- ja 

sotsiaalpartneritega; et täpselt samad reeglid kehtivad ELi mittekuuluvate riikide ja ELi 

teenuseosutajate suhtes; osaliste vaheline, ühte eesmärki kajastav vastastikkus kõigil 

tasanditel; õigeaegsed ja põhjalikud mõjuhinnangud; võimalikult suured pingutused, et 

muuta teenustekaubanduse leping tõeliselt mitmepoolseks, pidades läbirääkimisi 

lepinguga ühinemise klausli üle ning võttes vastu need, kellel on muude osalistega 

sarnased eesmärgid; 

2. tagada järgmine: liikmesriikide takistamatu suutlikkus reguleerida, pakkuda ja rahastada 

olemasolevaid ja tulevasi avalikke teenuseid ning üldist majandushuvi pakkuvaid 

teenuseid kõigil tasanditel; erilise tähelepanu pööramine telekommunikatsiooni- ja 

energiateenustele, mis on kodanikele ja ettevõtetele erakordselt olulised ning aitavad 

kaasa ühtekuuluvuse suurendamisele, e-kaubanduse ja ettevõtluse jaoks soodsa kliima 

tekitamisele ning kvaliteetsete töökohtade loomisele; ELi andmekaitset ja eraelu 

puutumatust käsitlevate õigusaktide järgimine; 

Telekommunikatsiooniturg 

3. tagada järgmine: et teenustekaubanduse lepinguga kaasnevad selged eelised ELi 

tarbijatele ja äriühingutele, eriti VKEdele ja ettevõtjatele; et ELi mittekuuluvate riikide 

oligopoolsetel turgudel tegutsevad ettevõtted ei kasuta ära ELi turu killustatust; võrdsed 

tingimused kõigile ettevõtjatele; 

4. tagada järgmine: et teenustekaubanduse lepingule alla kirjutanud riikides tegutsevatel ELi 

ettevõtjatel on õiglane ja sümmeetriline turulepääs, mida ei takista mittetariifsed ja 

piiritagused tõkked, sealhulgas regulatiivsed ja litsentsimise nõuded, standardite 

asümmeetria, tehnoloogilised nõuded ja piirangud ning infrastruktuuri ühiskasutamise 

reeglid (eriti võrgustiku viimase lõigu puhul), mis pooldavad turgu valitsevaid ettevõtjaid; 

et teenustekaubanduse lepingule allakirjutanud austavad põhimõtet, mille kohaselt on 

teenuseosutajatele tagatud avatud ja mittediskrimineeriv juurdepääs internetile; 

5. vältida uute kohustuste võtmist, millega rikutaks ELi õigusakte; säilitada ELi 

reguleerivate asutuste pädevus; järgida interneti avatud juhtimistava põhimõtet; tagada, et 

kõikidel teenustekaubanduse lepingule allakirjutanutel on sõltumatu 

telekommunikatsioonisektorit reguleeriv asutus.  
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