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ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. Esitab komisjonile järgmised soovitused:

a. tagada, et jõutakse kokkuleppele sõlmida põhjalik ja ambitsioonikas Atlandi-ülene 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) leping, mis edendab ausat konkuretsi 
mõlemal pool Atlandi ookeani ning mille puhul võetakse ühtlasi arvesse Euroopa 
sotsiaalse turumajanduse väärtusi, tagatakse kasu tarbijatele, tööstusele ja 
investoritele, suurendatakse kvaliteetsete töökohtade loomist ja majanduskasvu ning 
kantakse hoolt selle eest, et õigusalane koostöö ei kahjustaks mingil moel 
demokraatlikku kontrolli mõlemal pool Atlandi ookeani, ning mille abil püütakse üle 
minna jätkusuutlikumale ühiskonnale;

b. võtta viivitamata meetmeid tagamaks, et finantsjuhtimises osalejate kaubandustegevus 
ja investeerimine Atlandi ookeani mõlemal kaldal, samuti võrdne turulepääs kõigi 
teenuseosutajate jaoks USAs ja Euroopas oleks reguleeritud kõige kõrgemate 
standardite alusel, samal ajal tuleks tööd teha selle nimel, et saavutada 
kõrgetasemeline kaitse eelkõige sellistes valdkondades nagu tervis ja ohutus, 
tarbijakaitse, töötajate õigused, sotsiaalsed õigused, finantsteenuste reguleerimine, 
keskkonnaalased õigusaktid, toiduohutus ja andmekaitse; tagada, et selliste standardite 
edaspidist karmistamist ei välistataks mingite eeskirjadega ei sisulises plaanis ega 
regulatiivseid takistusi luues; tagada, et TTIPi leping sisaldaks eraldi VKEde peatükki;

c. esindada seisukohta, et regulatiivseid standardeid käsitlev hea leping võib 
ülemaailmsel tasandil toimida eeskujuna tulevaste kaubandus- ja investeerimislepete 
sõlmimiseks, millega kogu maailmas vähendatakse äriühingute, eriti VKEde kulusid;

d. tunnistada, et TTIPst saavad kõige enam kasu VKEd, sest suured äriühingud 
saavutavad mastaabisäästu, mis võimaldab neil hõlpsasti pääseda turule Atlandi 
ookeani mõlemal kaldal, ning et VKEdel pole finantsilisi, õiguslikke või muid 
vahendeid, et toime tulla regulatiivsete erinevuste ja muude kaubandustõketega;

e. tagada suurem läbipaistvus ja teabevahetus seoses riigiabi eeskirjade ja riigiabi 
eraldamisega, kindlustades samal ajal üldist majandushuvi pakkuvate teenuste 
osutamise ning konkurentsiametite tihedama koostöö sellistes valdkondades nagu 
ühinemised, monopolidevastane võitlus, riigiettevõtted ja subsiidiumid; võtta 
viivitamata meetmeid selle tagamiseks, et leping sisaldaks konkurentsi peatükki;

f. võtta viivitamata meetmeid tagamaks, et finantsteenuste turule juurdepääsu üle 
peetavad läbirääkimised oleksid seotud vastastikuse tunnustamisega ja 
finantseeskirjade ühtlustamisega rangemate nõuete suunas, kusjuures üheks peamiseks 
eesmärgiks oleks kõrgemate standardite ja üldiste huvide edendamine; toetada 
käimasolevate koostööpüüdluste raames teistel rahvusvahelistel foorumitel veelgi 
kõrgemaid rahvusvahelisi standardeid, see puudutab ka Basel III reegleid, ilma et see 
piiraks ELi ja liikmesriikide ametiasutuste võimalust oma regulatiivsete ja 
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järelevalvekohustuste täitmisel reguleerida finantstooteid ja -tavasid ning nende üle 
järelevalvet teostada;

g. kasutada täielikult ära TTIP läbirääkimistega avanenud võimalus liikuda 
finantsteenuste alal koos edasi positiivsel ja konstruktiivsel moel, võttes samal ajal 
arvesse seda, mida kumbki pool on selles vallas juba saavutanud; aruteluteemad 
võiksid hõlmata kahepoolseid konsultatsioone enne uute õigusaktide vastuvõtmist, 
läbipaistvust huvirühmade jaoks, kui kahepoolselt arutatakse finantsküsimusi, ja 
suuremat aruandekohustust valitud organite ees;

h. hoiduda täiendavatest kohustustest seoses juurdepääsuga finantsteenuste turule, sest 
vastastikune seotus, keerukus ja ülemäära suured üksused tekitavad ja levitavad 
süsteemseid riske ja kujutavad endast ohtu finantsstabiilsusele;

i. esitada OECD tööd arvesse võttes direktiiv meetmetega maksubaasi kahanemise ja 
kasumi ümberpaigutamise vastu, et lõpetada kahjulik konkurents mõnede ettevõtete, 
eriti rahvusvaheliste ettevõtete poolt, kes sageli Atlandi-üleselt korraldavad oma 
ülemaailmseid maksuandmeid viisil, mis võimaldab kasumi ümberpaigutamist 
madalama maksudega riikidesse; tagada, et offshore fondidelt, mille fondijuhid 
tegutsevad Atlandi ookeani mõlemal kaldal, nõutaks peakorteri rajamist onshore; võtta 
viivitamata meetmeid, et tagada automaatne teabevahetus ja riigipõhine aruandlus 
maksuküsimustes, tehes siinkohal erandi VKEdele; kindlaks määrata maksuparadiisi 
määratlus ja koostada maksuparadiiside nimekiri ELi tasandil, võttes seejuures arvesse 
OECD tööd;

j. astuda viivitamata samme, et hõlmata TTIPga õiguslikke meetmeid võitluseks 
agressiivse maksuplaneerimise vastu, milleks kasutatakse Atlandi-ülest süstemaatilist 
kapitali liikumist, ning seista selle eest, et kapitali aluseks oleks pigem 
majandustegevus ning et eesmärgiks ei seataks vältida maksude maksmist tootjariigis; 
tagada suurem läbipaistvus ja üksikasjalikkus, mis puudutab Atlandi-ülest 
maksebilansi statistikat;

k. võtta viivitamata meetmeid, et tagada Euroopa ettevõtetele, sh VKEdele, aus 
konkurents ja võrdne turulepääs seoses avaliku hanke lepingute ja riigihangetega 
Ameerika Ühendriikides ning tagada, et riigihankelepingud sisaldaksid kohustuslikus 
korras sotsiaalsete, eetiliste ja keskkonnaalaste kriteeriumide täitmist; tunnistada, et 
praegune tasakaalustamatus, mis puudutab turulepääsu seoses avaliku hanke lepingute 
ja riigihangetega Ameerika Ühendriikides võrreldes ELiga, kujutab endast ebaausat 
konkurentsi; tõdeda, et 85 % avalikest pakkumistest ELis on juba avatud Ameerika 
Ühendriikide tarnijatele, samas kui üksnes 32 % Ameerika Ühendriikide pakkumistest 
on avatud ELi tarnijatele; tagada, et hiljuti vastu võetud ELi riigihanke-eeskirjadest 
kinni peetakse;

l. tagada, et hiljuti vastu võetud ELi riigihanke-eeskirju kaitstakse ja toetatakse 
läbirääkimiste raames, eelkõige mis puudutab VKEde juurdepääsu 
riigihankelepingutele, valikukriteeriume, mis põhinevad kõige madalama hinna asemel 
kvaliteedi ja hinna suhtel, sotsiaalmajanduse ettevõtetele reserveeritud turge, lepingut 
sõlmiva asutuse võimalust edendada ühendusesisest koostööd ning nende künniste 
säilitamist, mille alusel hankemenetluste suhtes ei kohaldata ELi ja rahvusvahelisi 
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eeskirju; tagada, et ELi ettevõtjaid ei diskrimineeritaks, kui nad taotlevad 
riigihankelepingute sõlmimist Ameerika Ühendriikides, ning et neil oleks samasugune 
läbipaistev juurdepääs, nagu on Ameerika Ühendriikide ettevõtjatel Euroopas 
vastavalt riigihanke-eeskirjadele ELis;

m. võtta viivitamata ennetavaid meetmeid protektsionismi vastu ja käsitleda õigusakte, 
millega takistatakse Euroopa ettevõtete turulepääsu Ameerika Ühendriikides;

n. tagada, et kõik TTIP raames kehtestatavad vaidluste lahendamise mehhanismid 
oleksid täielikult läbipaistvad ning nende suhtes kohaldataks demokraatlikke 
põhimõtteteid ja kontrolli ning nad ei sekkuks valitsuste reguleerimisõigusesse;

o. võtta viivitamata meetmeid selle tagamiseks, et valitakse positiivsel nimekirjal 
põhinev lähenemisviis, nii et kõik TTIPga hõlmatud avalikud teenused oleksid selgelt 
positiivses tähenduses lepingus loendatud ning et leping ei sisaldaks rakendamiskeeldu 
või sillaklausleid;

p. tunnistada ja rõhutada riigile kuuluvate ettevõtete ja riigiomanduse muude vormide 
tähtsust oluliste avalike teenuste ja üldhuviteenuste osutamisel ning nõuda nende 
lepingust väljajätmist; tagada, et kooskõlas volitustega, mis liikmesriigid on andnud 
komisjonile, ei mõjuta TTIP avalike teenuste korraldamist;

q. tunnistada, et TTIPst saavad VKEd rohkem kasu kui suured ettevõtted; võtta 
teadmiseks, et tariifide kaotamine, tolliprotseduuride lihtsustamine ja tootestandardite 
lähendamine hõlbustab eelkõige VKEde osalust Atlandi-üleses kaubanduses ning et 
TTIPst saab esimene vabakaubandusleping, milles on eraldi VKEde peatükk; teha 
tööd selleks, et tugevdada VKEde alast koostööd Ameerika Ühendriikide ja ELi vahel; 
teha tööd selleks, et luua veebisaidid, kus nii Euroopa kui ka Ameerika Ühendriikide 
VKEd leiaksid teavet tariifide, tolliprotseduuride ja toodete suhtes kehtivate kõikide 
regulatsioonide kohta föderaal- ja osariigi tasandil USAs ning liidu ja liikmesriikide 
tasandil ELis; 

r. tagada, et Euroopa konkurentsiõigust järgitakse nõuetekohaselt kõigis valdkondades, 
pöörates erilist tähelepanu digitaalsele turule;

s. tagada, et lepingus järgitakse täielikult töötajate õigusi ja kaitset, mida ei tohiks 
kahjustada suurema turulepääsu ja konkurentsiga;

t. mõista tõsiasja, et see leping on nii poliitilise kui ka majandusliku tähtsusega, sest 
sellele kirjutavad alla Atlandi-ülesed pooled ja see hõlmab ala, kus jagatakse 
julgeolekut ning selliseid väärtusi nagu vabadus, võrdsus, demokraatia, inimõigused ja 
sotsiaalne turumajandus;

u. teadvustada ebakindlust, mis on seostub TTIP läbirääkimistega, ning selle 
hajutamiseks muuta läbirääkimised võimalikult läbipaistvaks ja käivitada 
üleeuroopaline teabekampaania;

v. võtta lisameetmeid, et muuta läbirääkimised veelgi läbipaistvamaks, eelkõige mis 
puudutab piirkondlikul ja kohalikul tasandil otsest juurdepääsu teabele;
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w. tagada läbirääkimiste läbipaistvus kogu protsessi vältel tulenevalt komisjoni ELi 
toimimise lepingu artikli 218 lõike 10 kohasest kohustusest, mille seaduslikku jõudu 
on kinnitatud Euroopa Kohtu hiljutises otsuses ja mis näeb ette, et Euroopa Parlamenti 
teavitatakse viivitamata ja täielikult kõigis läbirääkimisetappides; töötada selle nimel, 
et saavutada USA administratsiooniga kokkuleppe, et kõigil parlamendiliikmetel oleks 
juurdepääs läbirääkimiste terviktekstidele; tagada üldsuse juurdepääs kõigi osapoolte 
olulistele läbirääkimisdokumentidele, välja arvatud nendele, mis on liigitatud iga 
üksikjuhtumit eraldi kaaludes ja selge põhjendusega konfidentsiaalseks vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrusele (EÜ) nr 1049/2001 
üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele;

x. teha ettepanekuid VKEdele suunatud algatusteks, mis käsitlevad küsimusi, kuidas 
Atlandi-üleselt saada turulepääs ja teha investeeringuid;

y. tagada, et pärast lepingu ratifitseerimist täidab Euroopa Parlament nõuetekohast rolli 
otsuste tegemisel õigusnormide lähendamiseks. 
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