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Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek läbirääkimiste alustamise kohta 
mõnepoolse teenustelepingu üle

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma viimast raportit teenuste kohta, eelkõige oma 4. septembri 2008. aasta 
resolutsiooni teenuskaubanduse kohta1,

– võttes arvesse oma varasemaid raporteid Doha arengukava olukorra ja WTO tuleviku 
kohta, eelkõige oma 16. detsembri 2009. aasta resolutsiooni Doha arengukava 
väljavaadete kohta pärast Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) seitsmendat 
ministrite konverentsi2 ja oma 14. septembri 2011. aasta resolutsiooni Doha arengukava 
üle peetavate läbirääkimiste seisu kohta3,

– võttes arvesse oma 13. detsembri 2011. aasta resolutsiooni kaubandus- ja 
investeerimistõkete kohta4,

– võttes arvesse teenustekaubanduse üldlepingut (GATS), mis jõustus 1. jaanuaril 1995,

– võttes arvesse teenustekaubanduse mõnepoolse lepingu üle läbirääkimiste pidamiseks 
koostatud läbirääkimisjuhiste eelnõu, mille komisjon esitas 15. veebruaril 2013,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Kaubandus, majanduskasv ja maailmapoliitika. 
Kaubanduspoliitika – ELi 2020. aasta strateegia keskne teema”5,

– võttes arvesse komisjoni aruannet Euroopa Ülemkogule pealkirjaga „2012. aasta aruanne 
kaubandus- ja investeerimistõkete kohta”6,

– võttes arvesse teenustekaubanduse nõukogu esimehe, suursaadik Fernando de Mateo 
poolt kaubandusläbirääkimiste komiteele esitatud WTO 21. aprilli 2011. aasta aruannet 
teenustekaubandust käsitlevate läbirääkimiste eriistungi kohta7, 

– võttes arvesse rühma „Really Good Friends” (RGF) 5. juulil 2012 tehtud avaldust,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 120,

A. arvestades, et teenused moodustavad peaaegu kolmveerandi ELi SKPst ja tööhõivest ning 
on ELi konkurentsivõime säilitamise ja suurendamise seisukohast suure tähtsusega;

B. arvestades, et teenused andsid 2011. aastal 27,4% ELi ekspordist ning pool ELi 
                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0407.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2009)0110.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0380.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0565.
5 COM(2010)0612.
6 COM(2012) 070 lõplik.
7 TN/S/36.
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välismaistest otseinvesteeringutest kolmandatesse riikidesse;
C. arvestades, et ELil on maailma suurima teenuste eksportijana teenustekaubanduses 

oluline osa, mis moodustab 28% teenuste koguekspordist maailmas;
D. arvestades, et 129 WTO liiget on võtnud endale kohustusi teenustekaubanduse üldlepingu 

(GATS) raames, kuid enamus nendest riikidest ei ole võtnud kohustusi kõikides 
sektorites; 

E. arvestades, et WTO kuuenda ministrite konverentsi toimumise ajal 2005. aastal 
Hongkongis olid üksnes 30 riiki esitanud uusi teenustealaseid pakkumisi ning et 
mitmepoolsed teenustealased läbirääkimised ei ole 2008. aasta juulist saadik peaaegu 
üldse edenenud; 

F. arvestades, et 2008.–2009. aasta majanduskriisi järel võeti teenustekaubanduse 
piiramiseks uusi kaitsemeetmeid;

G. arvestades, et 2012. aastal peeti rühma „Really Good Friends of Services” (RGF) liikmete 
vahel esialgseid kõnelusi teenustekaubanduse lepingu (TISA) kuju ja ülesehituse üle; 

H. arvestades, et ELiga läbirääkimisi pidavad 21 WTO liiget1 on enamasti arenenud riigid, 
kelle osakaal on 70% ülemaailmsest piiriülesest teenustekaubandusest (jättes välja ELi 
sisese teenustekaubanduse) ning 58% ELi äriteenuste kaubandusest; arvestades, et 
nimetatud läbirääkimistel ei ole seni osalenud ükski BRICS-riik, ASEANi liige ega 
Aafrika riik; 

I. arvestades, et komisjon esitas 15. veebruaril 2013 nõukogule läbirääkimisjuhiste eelnõu 
ning sai volituse osaleda 18. märtsil 2013 TISA läbirääkimistel;

1. on seisukohal, et WTO raames toimiv mitmepoolne kaubandussüsteem on kõige tõhusam 
raamistik avatud ja õiglase kaubanduse saavutamiseks ülemaailmsel tasandil; on siiski 
nõus, et pärast 2011. aasta detsembris toimunud WTO kaheksandat ministrite konverentsi 
tekkinud ummikseisu tõttu oli vaja uusi kahe- ja mõnepoolseid algatusi, mis annaksid 
hoogu Genfi kaubandusläbirääkimistele; 

2. peab kahetsusväärseks, et Doha vooru algusest saadik on teenustekaubandusele pööratud 
vähe tähelepanu; rõhutab, et teenused on 21. sajandil majanduse ja kaubanduse 
nurgakiviks, kuna ülemaailmsete väärtusahelate tekkimine põhineb teenuste osutamisel;

3. taunib asjaolu, et GATSi osalisriikide GATSi loendid on aegunud ega kajasta nende 
riikide teenustekaubanduse piirangute de facto autonoomset taset ning et WTO liikmete 
poolt teenustekaubandusega seoses võetud kohustuste osas on liberaliseerimine ja 
põhimõtted ikka veel väga erineva ja ebaselge tasemega; 

4. peab tervitatavaks TISA läbirääkimiste alustamist ning nõuab, et Euroopa Liit võtaks 
nendest kõnelustest algusest peale osa, et edendada ELi huve ja kaitsta oma seisukohti 
lepingu vormi ja ülesehituse küsimustes; arvab, et Euroopa Liidu osalemine võib
suurendada TISA ja mitmepoolse süsteemi vahelist sidusust ning aidata kindlustada 
läbirääkimisprotsessi nõuetekohast parlamentaarset kontrolli;

                                               
1 Austraalia, Costa Rica, Euroopa Liit, Hiina Taipei, Hongkong (Hiina), Iisrael, Island, Jaapan, Kanada, Korea 
Vabariik, Mehhiko, Norra, Pakistan, Panama, Paraguay, Peruu, Šveits, Tšiili, Türgi, USA ja Uus-Meremaa.
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5. on seisukohal, et kriitilist massi, mis lubaks laiendada tulevasest TISA lepingust tekkivat 
kasu kõikidele WTO liikmetele, ei ole saavutatud ning et sellest tulenevalt ei tuleks 
GATSi enamsoodustusklauslit1 selle suhtes kohaldada; 

6. märgib samas murega, et läbirääkimistel osalejate hulgas ei ole tekkivaid turge, kus 
peitub kaubanduse ja teenustesse investeerimise kasv ning kus tõkked on eriti 
välismaistele investeeringutele kõige suuremad; kutsub seetõttu Hiinat ja teisi tärkava 
turumajandusega riike läbirääkimistest osa võtma;

7. on seisukohal, et kui teistele riikidele, sealhulgas tärkava turumajandusega riikidele,
jäetakse võimalus nendest läbirääkimistest osa võtta, ei peaks see vähendama kõnealuse 
lepingu nõudlikkuse taset, kuna nimetatud riike võib läbirääkimistel osalemiseks veenda 
vaid suur liberaliseerimine ja põhimõtete lähendamine;

8. soovitab jätta tulevase TISA puhul alles selle mitmepoolseks muutmise võimalus, 
mistõttu tuleks TISA koostamisel järgida GATSi vormi ja ülesehitust, lisades lepingusse 
kohustuste positiivse loetelu mõiste ning võttes üle GATSi peamised määratlused ja 
põhimõtted ning reeglid riikide võrdse kohtlemise, turulepääsu ja põhimõtete kohta;

9. kutsub komisjoni tungivalt üles koostama algpakkumise, mis sarnaneks tema viimasele 
GATSi loendite pakkumisele, ning võtma turulepääsukohustuste läbirääkimistel sihiks 
järgmised eesmärgid:

– tagada võrdsemad konkurentsitingimused, vähendades GATSi kohustuste 
tasakaalustamatust lepinguosaliste, teenindusalade ja tarneviiside vahel ning 
sidudes tõkked kõige madalamate olemasolevate tasemetega; 

– edendada kaugelepürgivat ja jõulist tegevuskava eelkõige finants- ja 
õigusteenuste, transpordi, keskkonnateenuste, turismi ja ehituse valdkonnas;

– kaitsta Euroopa jaoks tundlikke küsimusi avalike teenuste ja 
audiovisuaalteenuste puhul, eelkõige mitte pakkuda täiendavaid kohustusi riiklikus 
haridus- ja tervishoiusektoris; 

– suhtuda ettevaatlikult 4. tarneviisi kohta esitatavatesse pakkumistesse, jättes 
läbirääkimistest välja viisaeeskirjad, mis ei ole WTO teema; 

– suhtuda erapooletult sellesse, kas kohustustega hõlmatud ettevõtjate omandivorm 
on avalik-õiguslikku või eraõiguslikku laadi;

10. märgib, et EL on mõnede läbirääkimistel osalevate partnerriikidega (sealhulgas Jaapaniga 
ja peagi USAga) juba sõlminud kahepoolseid kaubanduslepinguid, mis hõlmavad rangeid 
teenustealaseid peatükke, milles käsitletakse paremini riigipõhiseid kahepoolseid 
küsimusi, või on alustanud läbirääkimisi nende sõlmimiseks; on arvamusel, et 
turulepääsu küsimuses on ELi jaoks nendel läbirääkimistel kõige kaalukamad teised 
partnerid (nt Mehhiko, Tšiili, Taiwan, Türgi jne); 

                                               
1 GATSi II artikkel.
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11. rõhutab, et loenditesse paigalseisu ja edasiliikumise põhimõtete lisamine peaks 
võimaldama siduda lepinguosaliste kohustused praeguste tasemetega ning viia edaspidi 
turgude üha ulatuslikuma avamiseni; 

12. on seisukohal, et TISA peaks sisaldama rangemaid regulatiivseid põhimõtteid 
läbipaistvuse, konkurentsi, litsentsinõuete ja sektoripõhise reguleerimise kohta, sõltumata 
riikide õigusest võtta vastu nõuetekohaselt põhjendatud eeskirju avaliku poliitika 
eesmärkidel1;

13. rõhutab, et käesolevad läbirääkimised annavad võimaluse parandada reegleid teenustega 
seotud riigihangete2 ja subsiidiumide3 küsimuses, milles GATSi läbirääkimised 
takerdusid; 

14. on seisukohal, et TISA peaks sisaldama ühinemisklauslit, sätteid, milles määratakse 
kindlaks tingimused ja menetlused lepingu mitmepoolseks muutmiseks, et see laieneks 
kõikidele WTO liikmetele, ning eraldi vaidluste lahendamise mehhanismi, ilma et see 
piiraks võimalust kasutada üldist WTO vaidluste lahendamise mehhanismi;

15. tunneb heameelt komisjoni kavatsuse üle anda võimalikult kiiresti jätkusuutlikkuse 
mõjuhinnang ning nõuab, et komisjoni läbirääkijad võtaksid viivitamatult arvesse 
sotsiaal- ja keskkonnaprobleeme, mis selle hinnangu tulemusel ilmneda võivad; 

16. peab selliste läbirääkimiste lõpetamiseks seatud kahe aasta pikkust tähtaega väga 
pingeliseks, kuid jagab seisukohta, et kõnealune leping tuleks sõlmida võimalikult 
kiiresti, tingimusel et see täidab eelnimetatud eesmärgid;

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

                                               
1 GATSi XIV ja XIVa artiklid.
2 GATSi XIII artikkel.
3 GATSi XV artikkel.


