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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

kaubandus- ja investeerimistõkete kohta
(2011/2115(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Maailma Kaubandusorganisatsiooni Uruguay vooru läbirääkimiste raames 
1994. aastal vastu võetud tehniliste kaubandustõkete lepingut1,

– võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3286/94, millega 
kehtestatakse ühenduse meetmed ühise kaubanduspoliitika vallas, et tagada 
rahvusvahelistest kaubanduseeskirjadest, eeskätt Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
egiidi all kehtestatud eeskirjadest tulenevate ühenduse õiguste kasutamine2

(kaubandustõkete määrus),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi varasemaid resolutsioone, eriti 13. oktoobri 2005. 
aasta resolutsiooni ELi ja Hiina vaheliste kaubandussuhete väljavaadete kohta3, 1. juuni 
2006. aasta resolutsiooni ELi ja USA Atlandi-üleste majandussuhete kohta4, 28. septembri 
2006. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu majandus- ja kaubandussuhete kohta Indiaga5, 12. 
oktoobri 2006. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu ja Mercosuri vaheliste majandus- ja 
kaubandussuhete kohta piirkondadevahelise assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks6, 22. mai 
2007. aasta resolutsiooni globaalse Euroopa ja konkurentsivõime välisaspektide kohta7,
19. juuni 2007. aasta resolutsiooni ELi majandus- ja kaubandussuhete kohta Venemaaga8, 
19. veebruari 2008. aasta resolutsiooni ELi strateegia kohta turulepääsu tagamiseks 
Euroopa äriühingutele9, 24. aprilli 2008. aasta resolutsiooni Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni reformimise kohta10, 5. veebruari 2009. aasta resolutsiooni 
kaubandus- ja majandussuhete kohta Hiinaga11, 26. märtsi 2009. aasta resolutsiooni ELi ja 
India vahelise vabakaubanduslepingu kohta12, 21. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni 
Euroopa Liidu kaubandussuhete kohta Ladina-Ameerikaga13, 17. veebruari 2011. aasta 
resolutsiooni ELi ja Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta14, 6. 
aprilli 2011. aasta resolutsiooni Euroopa tulevase rahvusvahelise investeerimispoliitika 
kohta15, 10. mai 2011. aasta seadusandlikku resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse üleminekukord 

                                               
1 http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-trips_05_e.htm.
2 EÜT L 349, 31.12.1994, lk 71.
3 ELT C 233 E, 28.9.2006, lk 103.
4 ELT C 298 E, 8.12.2006, lk 235.
5 ELT C 306 E, 15.12.2006, lk 400. 
6 ELT C 308 E, 16.12.2006, lk 182.
7 ELT C 102 E, 24.4.2008, lk 128.
8 ELT C 146 E, 12.6.2008, lk 95.
9 ELT C 184 E, 6.8.2009, lk 16.
10 ELT C 259 E, 29.10.2009, lk 77.
11 ELT C 67 E, 18.3.2010, lk 132.
12 ELT C 117 E, 6.5.2010, lk 166.
13 ELT C 12 E, 15.1.2011, lk 256.
14 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2011)0063.
15 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2011)0141.
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liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitud investeeringuid käsitlevate 
kahepoolsete lepingute jaoks1, 11. mai 2011. aasta resolutsiooni ELi ja India vahelise 
vabakaubanduslepingu läbirääkimiste seisu kohta2, 11. mai 2011. aasta resolutsiooni ELi 
ja Jaapani kaubandussuhete kohta3, 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni ELi ja Kanada 
kaubandussuhete kohta4 ja XX septembri 2011. aasta resolutsiooni Euroopa uue 
kaubanduspoliitika kohta Euroopa 2020. aasta strateegia raames5, 

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Globaalne Euroopa: konkurentsivõime 
maailmas. Panus ELi majanduskasvu ja tööhõive strateegiasse” KOM(2006)0567,

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Kaubandus, majanduskasv ja 
maailmapoliitika. Kaubanduspoliitika – ELi 2020. aasta strateegia keskne teema“ 
KOM(2010)0612, 

– võttes arvesse komisjoni aruannet Euroopa Ülemkogule „2011. aasta kaubandus- ja 
investeerimistõkete aruanne. Strateegiliste majanduspartnerite kaasamine turulepääsu 
parandamisse: tegevusprioriteedid kaubandustõkete kõrvaldamiseks” (KOM(2011)0114),

– võttes arvesse Copenhagen Economicsi 30. novembril 2009. aastal avaldatud aruannet 
„Assessment of barriers to trade and investment between the EU and Japan” (Hinnang ELi 
ja Jaapani vaheliste kaubandus- ja investeerimistõkete kohta),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ja arengukomisjoni ning 
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A7-0000/2011),

A. arvestades, et eeskirjapõhine mitmepoolne kaubandussüsteem, mis on loodud Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni (WTO) raames, on kõige kohasem raamistik avatud ja õiglase 
kaubanduse reguleerimiseks ja edendamiseks;

B. arvestades, et EL peaks jätkuvalt lugema esmatähtsaks Doha arengukava tasakaalustatud 
tulemuste saavutamist, mis toetaks arengumaade lõimumist rahvusvahelisse 
kaubandussüsteemi ja aitaks kaasa mitmepoolsete kaubandusreeglite jõustamisele selle 
liikmete vahel;

C. arvestades, et WTO rahvusvahelisest kaubandusstatistikast ajavahemiku 2000–2009 kohta 
nähtub väga suur kaubavahetuse kasv nende piirkondade vahel, mis on avanud oma turud 
kaubandustõkkeid kaotades või neid oluliselt vähendades6;

D. arvestades, et komisjoni koostatud 2011. aasta kaubandus- ja investeerimistõkete aruandes 
                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2011)0206.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2011)0224.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2011)0225.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2011)0257.
5 Vastuvõetud tekstid, P6_TA-PROV(2011)XXXX.
6 Vt ka http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm.
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loetletakse näiteid selle kohta, kuidas ELi juurdepääsu maailma eri riikide, sealhulgas 
tööstusriikide ja suurte areneva turumajandusega ning WTO liikmesriikide turgudele 
piiravad rohkem eri mittetariifsed tõkked kui tollid, millest üleilmastumise käigus olulises 
mahus loobutakse;

E. arvestades, et ELi tootjad on kogenud pikaajalisi raskusi oma geograafiliste tähiste 
registreerimisel ja kaitsmisel Ameerika Ühendriikides; arvestades, et Ameerika 
Ühendriigid käsitlevad paljusid Euroopa veininimetusi pooleldi üldnimetusena (nt 
šampanja (Champagne)), vaatamata kahjule, mis see kõnealuse Euroopa geograafilise 
tähise mainele ja turuosale võib tekitada;

F. arvestades, et Euroopa tootjate raskused Jaapani autoturul tulenevad samuti aeglasest 
tempost, millega Jaapan asjakohaseid rahvusvahelisi standardeid vastu võtab, ning 
arvestades, et Jaapan on võtnud 1958. aasta lepingu kohasest 126-st ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjoni eeskirjast vastu vaid 40 ning eeskirjade vastuvõtmise aeglane tempo 
Jaapanis piirab 1958. aasta ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni lepingu vastastikuse 
tunnustamise sätetest saadavat kasu; arvestades, et Jaapanis kohaldatava katsetsükli (mille 
käigus mõõdetakse kergesõidukite tekitatud heitgaase ja kütusesäästlikkust) tõttu vastavad 
Euroopa sõidukid väiksema tõenäosusega keskkonnaohutusega seotud tulemuspõhiste 
maksusoodustuste tingimustele; 

G. arvestades, et Venemaa vase eksporditolli tõstmine 0%-lt 10%-ni ja nikli eksporditolli 
suurendamine 5%-lt 10%-ni 2010. aasta detsembris on seadnud ekspordipiirangud 
Euroopa tööstustele olulisele toorainele, eriti terasesektoris1;

H. arvestades, et rohkem kui aasta oli Euroopa kosmeetikatoodete, eriti uusi koostisaineid 
sisaldavate toodete registreerimine Hiinas peaaegu võimatu, kuna Hiinas puudus nende 
nõuetekohane õiguslik määratlus ja menetlust ennast puudutavad selged suunised2;

I. arvestades, et alates 2010. aasta lõpust on väljendatud muret India 
telekommunikatsioonivaldkonda reguleeriva asutuse (TRAI) soovituse üle seoses 
telekommunikatsiooniseadmete tootmise poliitikaga, mis annaks eelistatud juurdepääsu 
turule Indias toodetud toodetele/telekommunikatsiooniseadmetele, peamiselt toetuste, aga 
ka konkreetsete maksu- ning valitsuse hangetega seotud meetmete kaudu3;

J. arvestades, et ELi äriühingud on teatanud puudustest intellektuaalomandi õiguste 
kaitsmisel ja jõustamisel ning eri tooteid puudutavate registreerimist ootavate patendi- ja 
kaubamärgitaotluste märkimisväärsest kuhjumisest, sealhulgas diskrimineerivatest 
lisanõuetest farmaatsiatoodetele, Brasiilia turule sisenemisel, ning arvestades, et Madridi 
protokolli ratifitseerimisega viivitamine Brasiilias ja Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi 
Organisatsiooni (WIPO) internetialaste lepingutega ühinemata jätmine mõjutavad 

                                               
1 Vt Venemaa valitsuse väliskaubanduse kaitsemeetmete komisjoni vastu võetud otsus, Venemaa valitsuse 12. 
novembri 2010. aasta määrused nr 892 ja 893.
2 2010. aasta aprillis jõustunud Hiina riikliku toidu- ja ravimiameti 2009. aasta detsembri määrusega 856 
nõutakse kosmeetikatoodete registreerimist. Sellest ELi äriühingutele tulenevaid probleeme on käsitletud tervise-
ja tarbijakaitse peadirektoraadi ning Hiina toidu- ja ravimiameti kosmeetikatooteid käsitleva regulatiivse dialoogi 
raames.
3 TRAI 12. aprilli 2011. aasta soovitused telekommunikatsiooniseadmete tootmise poliitika kohta 
(http://www.trai.gov.in/WriteReadData/trai/upload/Recommendations/133/Recommondation%20_telecom.pdf).
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intellektuaalomandi mõjusat kaitset riigis ning sanktsioonid ei ole piisav hoiatus 
intellektuaalomandi õiguse rikkumisega võitlemiseks;

K. arvestades, et ELi eksportöörid puutuvad muudel turgudel kokku mitut liiki piirangutega, 
nt vähesed piiriületuspunktid ja nõue esitada lisadokumente veinide ja piiritusjookide, 
kosmeetikatoodete ning mobiiltelefonide importimisel Vietnami1 ja Ukraina koormav 
tolliväärtuse määramine, meelevaldne toodete ümberklassifitseerimine ning 
põllumajandus- ja toiduainetele, veinidele, piiritusejookidele, rõivastele ja masinatele 
kohaldatava käibemaksu tõstmine;

L. arvestades, et EL peaks vajadusel alati aktiivselt kaitsma oma tööstust, kui 
kaubanduspartnerid rikuvad kokkulepitud eeskirju, WTO standardeid ja põhimõtteid, 
kasutades selleks kõiki kättesaadavaid vahendeid, sealhulgas mitmepoolseid ja 
kahepoolseid vaidluste lahendamise mehhanisme ning WTO nõuetele vastavaid 
kaubanduse kaitsemeetmeid;

1. on seisukohal, et Euroopa 2020. aasta strateegias kohase uue ELi kaubanduspoliitika 
peamine reguleerimist käsitlev prioriteet peaks olema mittetariifsete kaubanduspiirangute 
ja muude regulatiivsete tõkete kaotamine või vähendamine;

2. kutsub komisjoni üles tegelema tervikliku strateegia, sealhulgas laiendatud regulatiivse 
dialoogi raames süsteemselt mittetariifsete tõkete suure erinevuse, tehnilise keerukuse ja 
poliitilise tundlikkusega ELi kõigi kaubandusparterite ja eriti strateegilise tähtsusega 
kaubanduspartnerite osas;

3. on veendunud, et mittetariifseid tõkkeid tuleb komisjon tegevuskavas käsitleda 
esmatähtsana, eelkõige tehniliste eeskirjade ühtlustamise kaudu rahvusvaheliste 
standardite alusel;

4. kutsub komisjoni üles käsitlema neid laialt levinud ja püsivaid probleeme kõigis mitme- ja 
kahepoolsetes kaubanduslepingutes, eriti vabakaubanduslepingutes, ning tagama selle, et 
mittetariifsetele tõketele pööratakse vähemalt sama palju tähelepanu, kui praegu 
pööratakse tollide kaotamisele, eriti läbirääkimistel tööstus- ja kiirelt areneva 
majandusega riikidega;

5. on seisukohal, et Euroopa Parlament peaks keskenduma edaspidi kaubanduslepingute 
hindamisel sellele, kuidas mittetariifseid tõkkeid on käsitletud, et tagada Euroopa 
eksportööride ja investorite, eelkõige VKEde juurdepääs kolmandate riikide turgudele;

6. on arvamusel, et kuigi praegu ei ole võimalik näha otsest seost ühelt poolt konkreetsete 
mittetariifsete tõkete ja muude regulatiivsete takistuste, millega ELi äriühingud 
välisturgudele pääsu üritades kokku puutuvad, ja teiselt poolt tegeliku töökohtade 
kadumise vahel ELi liikmesriikides, oleks soovitatav, et komisjon uuriks muude 
asjakohaste rahvusvaheliste organisatsioonidega konsulteerides, kas on olemas seos 
konkreetsete mittetariifsete tõkete ja tegeliku töökohtade kadumise vahel;

                                               
1 Vietnamis 6. mail 2011 avaldatud teatis, millega kehtestatakse veinide ja piiritusejookide, kosmeetikatoodete ja 
mobiiltelefonide impordile kahte liiki nõuded, mis jõustusid 1. juunil 2011.
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7. juhib tähelepanu sellele, et komisjon peaks uurima nõuetekohaselt võimalust töötada välja 
ja kehtestada varase hoiatamise süsteem mittetariifsete tõkete välja selgitamiseks ja 
tugevdama olemasolevaid analüütilisi töövahendeid nende tõkete kvalitatiivseks 
hindamiseks;

8. nõuab komisjonilt regulatiivse koostöö parandamist ja regulatiivsete nõuete ühtlustamist 
rahvusvaheliste standardite alusel ning võimaluse korral regulatiivse dialoogi alustamist 
olemasolevate või võimalike tulevaste kaubandustõketega tegelemiseks eesmärgiga 
vähendada vaidlusi ja sellega seotud kaubanduskulusid;

9. nõuab komisjonilt, et ta edendaks rahvusvahelistele standarditele tugineva riigihankekorra 
levitamist, mis on välja töötatud riigihankelepinguga, ning kasutaks või laiendaks 
olemasolevaid regulatiivseid dialooge, et edendada koosööd regulatiivse raamistiku osas 
ja lõpetada praegune otsene või kaudne diskrimineeriv tegevus;

10. julgustab ELi äriühinguid ja eksportööre kasutama olemasolevaid kanaleid, sealhulgas 
kaubandustõkete määruse alusel esitatud kaebusi või kaebuste registrit turulepääsu 
andmebaasis, et teatada kõigist kaubandustõketest tingitud olulisest kahjust;

11. märgib lõpetuseks, et selleks et täielikult väärtustada kaubanduse liberaliseerimise eeliseid 
riikides, mis avavad oma turud, kaotavad tollid ja mittetariifsed kaubandustõkked, peaksid 
kaubanduspartnerid leppima vastastikku kokku järkjärgulise ülemineku ajas turule 
juurdepääsu andmisel teatud tundlikes valdkondades ja sinna investeerimisel või –
erandjuhtudel – need valdkonnad täiesti välja jätma;

12. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

I Sissejuhatus

Aastate jooksul on raportöör muutunud järjest teadlikumaks rahvusvahelist kaubandust 
pärssivate eri tõkete suhtes. Raportöör on keskendunud oma tegevuses Euroopa Parlamendi 
liikmena võitlusele protektsionismi kõigi vormide vastu. Avatud ja õiglane kaubandus on 
parim vahend, millega tagada ülemaailmselt konkureerivatele Euroopa äriühingutele võrdsed 
tingimused ja neid säilitada. Raportöör on alati jõuliselt toetanud mitmepoolset 
kaubandussüsteemi ja WTO raamistikus välja töötatud eeskirju kui parimat vahendit tagada 
kõigi globaalsete kaubandusarterite võrdne kohtlemine.

Seetõttu otsustas raportöör käsitleda põhjalikult mittetariifsete tõkete probleemi, kuna 
Euroopa äriühingud ja eksportöörid, kaubandusanalüütikud ning ka Euroopa Komisjon 
näevad neis tõketes järjest suurenevat takistust vabale juurdepääsule partnerriikide turgudele. 
Probleemi teravuse selgitamiseks esitab raportöör kõigepealt mõiste määratluse, seejärel 
kutsub üles mõtisklema selle üle, kui raske on seda küsimust partnerriigiga käsitleda, ning 
palub siis kaaluda raportis esitatud soovitusi.

II Mittetariifsete tõkete mõiste1

Mittetariifsed tõkked (või mittetariifsed meetmed) on kõik importi vähendavad kaubandust 
piiravad meetmed, v. a imporditollid. Mittetariifseid meetmeid käsitleti esmakordselt WTO 
mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Tokyo voorus 1973. aasta septembrist 1979. aasta 
aprillini.

Mittetariifseid meetmeid on kahte peamist liiki. Esimesed hõlmavad otseseid hinnamõjutajaid, 
nagu eksporditoetused või maksutagastused, tasakaalustavad ja dumpinguvastased 
tollimaksud, valuutakursiga manipuleerimine, impordiväärtuse määramise meetodid, 
täiendavad tollimaksud, pikk tollimenetlus, sanitaareeskirjad, minimaalsete impordihindade 
kehtestamine, põhjendamatud standardid ja kontrollimenetlused. Teine rühm hõlmab kaudseid 
hinnamõjutajaid, nagu impordilitsentsid, impordikvoodid ja nn vabatahtlikud 
ekspordipiirangud. Sellega võivad kaasneda levitamise piiramine või muud 
konkurentsivastased meetmed ja keelud, mis võivad samuti kaubavahetust moonutada.

III Probleemi keerukus

Mittetariifsed tõkked on tehnilised, keerulised ja poliitiliselt tundlikud, kuna osasid neist 
meetmetest rakendavad valitsused nn avalikku huvi silmas pidades. Näiteks ei ole tervise- ja 
tarbijaohutust puudutavad tehnilised normid, miinimumstandardid ja sertifitseerimissüsteemid 
iseenesest kaubandustõkked, kuna neid võib rakendada õigustatud poliitiliste eesmärkide 
täitmiseks. Paraku kuritarvitatakse selliseid poliitikavahendeid mõnedel asjaoludel just nende 
potentsiaalselt õiguspärase iseloomu tõttu ja neid on keeruline kõrvaldada. Mittetariifsed 
                                               
1 Täiendava teabe saamiseks vaadake WTO veebisõnastikku aadressil 
http://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/ntbs_e.htm või OECD sõnastikku aadressil 
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1837 või veebipõhist ärisõnastikku aadressil
http://www.businessdictionary.com/definition/non-tariff-barrier-NTB.html.
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tõkked on ülemaailmse kaubanduse kõige keerulisem probleem. 

Õigustatud turvameetmete ja varjatud protektsionismi eristamiseks peaks kaubanduse ja 
investeeringute osas ainupädevust omav Euroopa Liit käsitlema tervikliku strateegia raames 
ka mittetariifseid tõkked, ühendades Euroopa välisteenistusega tihedas koostöös tehtavad 
diplomaatilised pingutused jõulisema regulatsiooni käsitleva dialoogiga ELi 
kaubandusparteritega, eriti strateegiliste partneritega, et mittetariifsetest tõketest saaks keskne 
teema rahvusvahelistel läbirääkimistel, kus põimuvad kaubandus ja poliitika.

IV Soovitused probleemi ennetamiseks ja lahendamiseks

A. Ennetusmeetmed

Eesmärk on panna komisjon tegutsema ennetavalt või vähemalt vähendama mittetariifsete 
tõkete piiravat mõju Euroopa äriühingute suutlikkusele välisturgudele pääseda. Sellest peaks 
saama Euroopa 2020. aasta strateegia kohaselt uue ELi kaubanduspoliitika peamine prioriteet. 
Komisjon peaks tõstatama mittetariifsete tõkete küsimuse kõnelustel kõigi ELi 
kaubanduspartneritega, eelkõige strateegiliste partneritega, kelle arvele langeb enamus ELi 
kaubavahetusest. 

Ka peaks EL vaatama põhjalikult läbi oma kaubandusmeetmed, et kaotada kõik 
mitteseaduspärased takistused avatud ja vabale kaubandusele ning kujunema tõeliseks 
eestvedajaks võitluses mittetariifsete tõkete vastu. Ühtlasi peaks komisjon selle probleemiga 
oma WTO tegevuskava raames tegelema. Kehtiva WTO tehniliste kaubandustõkete lepingu1

(millega edendatakse iga riigi õiguspäraste huvide kaitsmist võimaldavaid rahvusvahelisi 
reguleerivaid standardeid) perioodilist ümberhindamist tuleks kasutada uue võimalusena 
uurida uute rahvusvaheliste standardite ja hea reguleerimistava võimalikkust.
 Seda eesmärki silmas pidades tundub asjakohane näha ette ka tehniliste normide ühtlustamise 
või vastastikuse tunnustamise põhimõtte edendamine. 

Üheaegselt meetmetega WTO tasandil oleks soovitav, kui komisjon ja Euroopa välisteenistus 
kaasaksid EL kaubanduspartnerid ühiselt aktiivsesse võitlusse mittetariifsete tõketega. See on 
keeruline ülesanne, aga see ei ole vabandus sellest loobumiseks rahvusvahelistel kaubandust 
käsitlevatel läbirääkimistel nii kahe- kui mitmepoolset tasandil. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata kõigile ELi osalusel toimuvatele käimasolevatele ja tulevastele 
vabakaubanduslepingu läbirääkimistele. Euroopa Parlament ise peab kaheldamatult kinni 
võetud kohustusest hoida see küsimus kaubanduslepingute hindamisel ja enne neile nõusoleku 
andmist oma poliitilises tegevuskavas olulisel kohal. 

B. Parandusmeetmed

Vabakaubanduslepingute sõlmimisel ELi ja kolmandate riikide vahel on väga oluline näha 
                                               
1 Tehniliste kaubandustõkete leping võeti vastu 1994. aastal WTO läbirääkimiste Uruguay vooru raames. Sellega 
ajakohastati varasemat 1979. aastal Tokyo voorus sõlmitud lepingut, mida nimetati standardite koodeksiks ja mis 
jõustus 1 jaanuaril 1980. Tehniliste kaubandustõkete lepinguga võib tutvuda WTO veebilehel: 
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf.
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ette see, et nendega oleks tagatud piisav kahepoolsus turule juurdepääsu osas ning mõlema 
osapoole vastastikune kasu. Ka tundub asjakohane näha igas vabakaubanduslepingus ette 
kahepoolne kaitsemehhanism, mis hõlmaks asjakohaseid WTO standarditega ühtivaid 
parandusmeetmeid, et hoida ära Euroopa äriühingute või kaubanduspartnerite õiguspäraste 
huvide kahjustamine või kahjustamise oht, edendades seejuures järk-järgult vabakaubanduse 
põhimõtet. 

Kahe- ja mitmepoolsed läbirääkimised annavad ühtlasi komisjonile hea võimaluse tugevdada 
regulatiivset koostööd ELi peamiste kaubanduspartneritega kõrgetasemeliste dialoogide 
raames, mida tuleks kasutada rahvusvaheliste standardite samaväärsuse ja ühilduvuse 
edendamiseks kõigis valdkondades, sealhulgas avalike hangete puhul. Lõppeesmärk on 
vähendada vaidlusi ja sellest Euroopa äriühingutele tulenevaid kulusid, ilma et see kahjustaks 
kujuneva regulatiivse keskkonna kvaliteeti.

Selleks et suurendada üldsuse teadlikkust mittetariifsete tõkete kohta ja motiveerida 
äriühinguid ning riigiasutusi nende vastu võitlema, peaks komisjon ühtlasi koguma WTO-lt, 
OECD-lt ja muudelt asjakohastelt rahvusvahelistelt kaubandusorganisatsioonidelt teavet 
tehtud või käimasoleva töö kohta eesmärgiga selgitada välja võimalik seos mittetariifsete 
tõkete ja selles tuleneva võimaliku turuosa kaotuse vahel ja selle kohta, kuidas see mõjutab 
töökohtade potentsiaalset või tegelikku kadumist. Sellega seoses võiks komisjon kaaluda 
mittetariifsete tõkete välja selgitamiseks varase hoiatamise mehhanismide väljatöötamist ja 
loomist eesmärgiga tugevdada olemasolevaid analüütilisi vahendeid selle probleemi kohta 
kvalitatiivse mõjuhinnangu tegemiseks. See võiks aja jooksul viia tulemustabeli koostamisele, 
milles kasutatakse näitajaid mittetariifsete tõkete kahjulikkuse mõõtmiseks, tuginedes näiteks 
teguritele, mida määratletakse kaubandustõkete määruse1 artiklis 10 ja mida loetakse 
toetavateks tõenditeks kaubandustõkete määruse kohase kaebuse esitamisel.

Komisjon, nimelt selle kaubanduse peadirektoraat, peaks korraldama teavituskampaania ja 
tegema korrapäraselt ELi äriühingutele ja eksportööridele seminare, et aidata neil esitada 
kaubandustõkete määruse kohaseid kaebusi, kui see on asjakohane. Selline kaebus on sobiv 
vahend esialgsete tõendite esitamiseks kaubandustõkete või muu ebaõiglase 
kaubanduspraktika (nt mittetariifsete tõkete) kehtestamise kohta teises riigis, mis põhjustavad 
Euroopa äriühingule ärilist kahju kas ELis või nimetatud välisriigis2.

V Järeldused

Kokkuvõttes võib öelda, et kaubanduse liberaliseerimise eeliseid kogevad eelkõige need 
riigid, mis on kaotanud tollid ja mittetariifsed tõkked, et täielikult ära kasutada avatud turu 
võimalusi, tasakaalustades samas ulatusliku liberaliseerimise negatiivset välismõju, leppides 
oma kaubanduspartneritega vastastikku kokku teatud üleminekuaja erandites. Seda võib teha 
asjakohaste üleminekuperioodidega, millega kaitstakse iga partneri teatud tundlikke 

                                               
1 Nõukogu 22. detsembri 1994. aasta määrus (EÜ) nr 3286/94.
2 Vajaliku teabe kaubandustõkete määruse kohase kaebuse kohta leiab komisjoni veebilehelt (kaubanduse 
peadirektoraat) aadressil http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-barriers/complaints/.
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majandusvaldkondi selliselt, et lastakse valdkonnal järk-järgult kohaneda ja valmistuda 
ülemaailmseks konkurentsiks enne selle tegelikku avamist konkurentsile. Õige tasakaalu 
leidmine kaubanduse avatuse ja ajutise turu sulgemise vahel on keeruline ülesanne, mille ELi 
kaubandusläbirääkimiste pidajad peavad püüdma lahendada kõigil kaubandusläbirääkimisel, 
eriti vabakaubanduslepingute puhul.


