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 ET 

ETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. teeb teenustekaubanduse lepingu käimasolevate läbirääkimiste kontekstis komisjonile 

alljärgnevad soovitused: 

i) pidada meeles transpordi-, turismi ja kättetoimetamisteenuste tähtsust Euroopa 

majandusele ja tööhõivele, arvestades, et Euroopa laevaomanikud kontrollivad 

40 % maailma kaubalaevastikust, lennundussektor annab tööd enam kui viiele 

miljonile inimesele, Euroopa raudteetööstus moodustab üle poole kogu maailma 

raudteeseadmete tootmisest ja raudteeveoteenustest ning maanteetransport on 

ELi logistika jaoks jätkuvalt oluline; tunnistada transporditeenuste potentsiaali 

töötuse taseme vähendamiseks Euroopas; tunnistada teenustekaubanduse 

liberaliseerimise mõju turismisektorile; 

ii) tagada, et läbirääkimisel peetakse silmas transpordisektori kiiret arengut ja 

ühistarbimise transpordiliikide kasvavat tähtsust eurooplaste igapäevaelus; 

iii) rõhutada, et ELi ja liikmesriikide õigusaktidega tagatakse töötajatele kasu muu 

hulgas ohutuse ja turvalisuse näol; rõhutada, et kõik – nii kohalikud kui ka 

välismaised – teenusepakkujad peavad ELis neid õigusakte järgima; tunnistada, 

et teenuste kvaliteet on lahutamatult seotud tööhõive kvaliteedi ja kehtiva 

õigusraamistikuga; võtta arvesse lepingu sotsiaalset ja keskkonnaalast 

jätkusuutlikkust; vältida tööturu ebaõiglaseid moonutusi, tagades samas 

olemasolevate sotsiaalsete õiguste austamise; 

iv) võtta arvesse seda, kui olulised on transpordisektoris üldhuviteenused ja avaliku 

teenindamise kohustus, aga ka sektori panust sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse saavutamisse; 

v) tugevdada kõigi transpordivahenditega seotud reisijate õigusi käsitlevaid 

klausleid, et leping oleks kasulik ka tarbijatele; 

vi) püüelda pikas perspektiivis transporditeenuste kõrgemate kvaliteedi- ja 

ohutusstandardite poole, vähendades samal ajal transportimise aega, edendades 

sellega kõnealuses sektoris tõhusust ja innovatsiooni; 

vii) tagada, et läbirääkimistel käsitletaks transpordi- ja turismisektorit mõtestatult ja 

vastastikuse kasu vaimus; tagada poliitiline mänguruum, et reageerida arengutele 

transpordi-, posti- ja kulleriteenuste sektoris; järgida mittediskrimineerimise 

põhimõtet; jätta avalik transporditeenus kõnealusest lepingust välja; 

viii)  pidada meeles negatiivseid liberaliseerimiskogemusi, näiteks kahjulikku mõju 

teenuste kvaliteedile, töötingimustele ning transpordi ohutusele ja turvalisusele; 

ix) edendada läbirääkimisi õigusaktide üle, mis käsitlevad selliseid küsimusi nagu 

läbipaistvus, tähtajad, nõuetekohane menetlemine, ebavajalik koormus, 
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mittediskrimineerimine ja õiguskaitse, nõudes samas jätkuvalt, et välismaised 

ettevõtted, kes soovivad pakkuda transpordi- või kättetoimetamisteenuseid ELis, 

järgiksid ELis kehtivaid regulatiivseid standardeid; kutsuda kolmandaid riike 

üles konkreetsete teabedokumentide abil avalikustama oma seaduseid selles 

küsimuses, et edendada lihtsamat ja tõhusamat dialoogi; 

x) jätta teenustekaubanduse lepingu kohaldamisalast välja kõik teenused, mis on 

seotud ühistranspordi- ja postiteenusega, juhul kui viimased on avalikud; 

xi) tegeleda teatavate riikide kehtestatud piirangutega lennuettevõtjate välisomandi 

või -kontrolli ning kabotaažiõiguste suhtes; võtta pikaajaliseks eesmärgiks jõuda 

siduvate rahvusvahelise kaubanduse eeskirjadeni lennundussektoris, tunnistades 

samal ajal Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni vastutust 

majandus- ja ohutusküsimuste reguleerimisel; juhul kui olulised 

kaubanduspartnerid ei soovi selles valdkonnas koostööd teha, uurida muid 

võimalusi Euroopa vedajatele õiglaste konkurentsitingimuste kindlustamiseks; 

xii) tuletada meelde meretranspordi tähtsat rolli maailmamajanduses, seda nii 

sektorina kui ka rahvusvahelise kaubanduse edendajana; võtta eesmärgiks 

kindlate kohustustega selge tekst selle kohta, et rahvusvahelistele 

mereveoteenustele oleks tagatud juurdepääs nii sadamatele kui ka turgudele ning 

võrdne kohtlemine; 

xiii) haarata kinni võimalusest integreerida praegused meretranspordi õigusaktid ja 

tavad õiguslikult siduvasse rahvusvahelisse dokumenti, mis hoiab tulevikus ära 

osapoolte kehtestatavad protektsionistlikud eeskirjad, tagades samal ajal 

kooskõla asjakohaste rahvusvaheliste, näiteks Rahvusvahelise 

Mereorganisatsiooni ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni sätestatud 

standarditega; 

xiv) tegeleda praeguste piirangutega mereveoteenustele ja need kõrvaldada ning 

rõhuda vastastikkuse põhimõttele, kuna ELi ettevõtetele ei anta välisriikides 

sageli juurdepääsu teatavatele turusegmentidele, mis on ELis välisettevõtjatele 

avatud, näiteks lähimereveo ja kabotaaži sektoris; 

xv) säilitada liikmesriikide õigused seoses kehtivate või tulevaste siseriiklike 

õigusnormidega ning kahe- või mitmepoolsete maanteetranspordilepingutega, 

mis sisaldavad transiidiloa nõudeid; 

xvi) loobuda kõigist turulepääsuga seotud kohustustest maanteetranspordiga seoses, 

eelkõige teenustekaubanduse 4. viisi osas, sest see võib viia töötajate piiriülese 

liikuvuseni ilma töökaitseta ning kõrgema tööõiguse alandamiseni 

vastuvõtjariigis; 

xvii) tagada, et kättetoimetamisteenuste suurem juurdepääs kolmandate riikide 

turgudele ei kahjusta kehtivaid universaalteenuse osutamise kohustusi 

postisektoris; tunnistada universaalsete postiteenuste olulist rolli sotsiaalse, 

majandusliku ja territoriaalse sidususe edendamisel; tugevdada neid 

universaalteenuseid; 
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2. peab kahetsusväärseks ilmnenud läbipaistvuse puudumist ja asjaolu, et Euroopa 

Parlamendil ei olnud võimalik oma seisukohta esitada enne, kui nõukogu kinnitas tema 

läbirääkimisvolitused; 

3. nõuab, et kõik Euroopa Parlamendi liikmed saaksid kõik teenustekaubanduse lepingu 

läbirääkimisi käsitlevad dokumendid, ja nõuab, et kõik läbiräägitavad dokumendid tehtaks 

avalikuks.  
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