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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu praktikat, eelkõige kohtuasja C-350/121 ning 
arvamusi 2/132 ja 1/093,

A. arvestades, et Lissaboni lepinguga laiendati ühise kaubanduspoliitika ulatust 
välismaistele otseinvesteeringutele, ja arvestades, et sellega suurendati märkimisväärselt 
Euroopa Parlamendi volitusi rahvusvaheliste kaubanduslepingute valdkonnas, 
tugevdades tema õigust saada regulaarselt teavet ja suurendades tema otsustuspädevust, 
kuna läbirääkimiste lõpus on nüüd vaja parlamendi nõusolekut, ning seega nähti ette 
kodanike otsene esindatus rahvusvaheliste lepingute vastuvõtmisel;

B. arvestades, et oma arvamuses 2/13 märkis Euroopa Liidu Kohus, et liidu pädevus 
rahvusvaheliste suhete valdkonnas ja tema õigus sõlmida rahvusvahelisi lepinguid 
hõlmab nimelt tingimata õigust allutada end sellise lepinguga loodud või määratud 
kohtu otsustele, mis on seotud asjaomase lepingu sätete tõlgendamise või 
kohaldamisega; arvestades, et kohus siiski ka täpsustas, et rahvusvaheline leping võib 
Euroopa Kohtu enda pädevust mõjutada üksnes juhul, kui on täidetud olulised 
tingimused tema pädevuse olemuse säilitamiseks ning kui seega ei kahjustata liidu 
õiguskorra autonoomsust;

1. edastab komisjonile käimasolevateks Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse läbirääkimisteks järgmised soovitused:

d) seoses eeskirjadega:

i) hinnata TTIP mõju, et tagada poliitikavaldkondade sidusus ja eelkõige kooskõla liidu 
välistegevuse eri valdkondade vahel ning nende ja muude poliitikavaldkondade vahel;

ii) täpsustada regulatiivse koostöönõukogu roll ja volitused ning tema järelduste õiguslik 
kvaliteet, võttes arvesse, et regulatiivses koostöös tuleks austada ELi kehtivat 
põhiseaduslikku ja institutsioonilist raamistikku ning Euroopa, riiklike ja kohalike 
ametiasutuste õigusloomepädevust, eelkõige sotsiaal- ja keskkonnapoliitika valdkonnas, 
ning et regulatiivse koostöönõukogu soovituste mis tahes otsene kohaldamine 
asjaomastele ELi asutustele tähendaks aluslepingutes sätestatud õigusloomemenetluse 
rikkumist ning õõnestaks seega demokraatlikku protsessi ja Euroopa avalikku huvi;

iii) tagada, et Euroopa õigusraamistikus ei kehtestataks leebemaid norme;

iv) kuna eeldatavasti on TTIP nn elav leping, millele võib edaspidi lisada täiendavaid 

                                               
1 Kohtuasi C-350/12: Euroopa Liidu Nõukogu vs. Sophie in’t Veld.
2 Arvamus 2/13: Euroopa Liidu ühinemine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga –
Eelnõu kooskõla EL lepingu ja EL toimimise lepinguga.
3 Arvamus 1/09: Kokkuleppe eelnõu – Ühtse patendivaidluste lahendamise süsteemi loomine – Euroopa patendi 
ja ühenduse patendi kohus – Nimetatud eelnõu kooskõla aluslepingutega.
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valdkonnalisasid, tuleks tagada, et see mehhanism kindlustab parlamentaarse kontrolli 
võimaluse, mille puhul Euroopa Parlamenti ja USA Kongressi hoitakse arengutega 
kursis ning nad saavad algatada, kujundada ja juhtida TTIPga ette nähtud regulatiivset 
dialoogi, austades õigusloomealaseid parlamentaarseid õigusi;

v) peab ELis kehtivaid, demokraatlike protsesside kaudu kokku lepitud kaitsemeetmete ja 
normide väga kõrget taset saavutuseks, mis väärib parimat kaitset, ning nõuab, et ELis 
ja liikmesriikides kehtivaid õigusnorme, näiteks seoses tooteohutuse, tervishoiu, 
sotsiaalvaldkonna, keskkonna, kliima, toiduainete, loomakaitse ning tarbija- ja 
andmekaitseõigustega, mingil juhul ei alandataks;

vi) olla vastu sellele, et TTIP hõlmaks investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise 
mehhanismi, arvestades ELi ja USA arenenud õigussüsteeme ning arvestades asjaolu, et 
riikidevaheline vaidluste lahendamise süsteem ning riiklike kohtute kasutamine on 
kõige sobivamad vahendid investeerimisvaidluste käsitlemiseks;

vii) võttes arvesse asjaolu, et USA ja ELi jurisdiktsioonide puhul puudub oht, et esineks 
poliitilist sekkumist kohtusüsteemi või et välisinvestorid jäetaks kohtuliku kaitseta, võib 
investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamine eravahekohtus kahjustada õigust 
reguleerida Euroopa Liidu ning liikmesriikide riiklike, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste avalikes huvides, eelkõige seoses sotsiaal- ja keskkonnapoliitikaga, ning 
seega ei järgitaks ELi põhiseaduslikku raamistikku; esitada ettepanek investori ja riigi 
vaheliste vaidluste lahendamise püsiva korra kohta, mille raames pädevad kohtunikud 
käsitlevad võimalikke juhtumeid läbipaistvalt avalike kohtumenetluste käigus, mille 
järel võib esitada vähemalt ühe apellatsioonkaebuse;

e) seoses läbipaistvuse, kodanikuühiskonna kaasamise ja üldsuse teavitamisega:

iii) kuigi nii suure majandusliku ja poliitilise tähtsusega kaubanduslepingu üle 
läbirääkimiste pidamisel on teatud konfidentsiaalsus vastuvõetav ja mõistetav, tuleks 
jätkata ja suurendada jõupingutusi, et muuta TTIP läbirääkimised läbipaistvamaks ja 
üldsusele juurdepääsetavamaks, avalikustades muu hulgas kõik ELi läbiräägitavad 
tekstid, mida komisjon juba liikmesriikide ja parlamendiga jagab, kuna ELi 
institutsioonid peaksid olema läbipaistvuse edendamisel eeskujuks;

iv) teavitada parlamenti viivitamata ja täielikult kõikidest menetluse etappidest vastavalt 
Euroopa Liidu Kohtu otsusele kohtuasjas C-358/11; tagada kõikidele Euroopa 
Parlamendi liikmetele juurdepääs kõikidele piiratud kasutusega dokumentidele ja lisada 
konsolideeritud tekstid Euroopa Parlamendi liikmetele konsulteerimiseks mõeldud 
dokumentide nimekirja;

v) rakendada Euroopa ombudsmani 6. jaanuari 2015. aasta soovitusi suurendada veelgi 
läbirääkimiste protsessi legitiimsust ja läbipaistvust, järgides täielikult, ennetavalt ja 
kõikehõlmavalt eeskirju, mis käsitlevad dokumentide kõigis ELi ametlikes keeltes 
veebisaidi kaudu üldsusele kättesaadavaks tegemist, ning tagades üldsuse 
tasakaalustatud ja läbipaistva osaluse liikmesriikide parlamentide kaudu;

vi) kutsub seetõttu komisjoni üles toetama ja jätkama läbirääkimisi nõukoguga, et lõpetada 
ummikseis seoses määruse (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta 
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dokumentidele) muutmisega;

vii) kontrollida segalepingu õiguslikku mõju; kaasata riikide parlamendid täielikult 
arutelusse TTIP üksikasjade üle ning teavitada neid regulaarselt läbirääkimiste käigust, 
pöörates tähelepanu nende tagasisidele, eriti kuna kõige suurema tõenäosusega saab 
sellest segaleping, mistõttu peavad riikide parlamendid selle ratifitseerima;

viii) luua viivitamata kohustuslik läbipaistvusregister, mida kasutaksid kõik ELi 
institutsioonid, et tagada täielik ülevaade TTIP läbirääkimistega seotud lobitööst.
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