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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse komisjoni 12. märtsil 2013 avaldatud mõjuhinnangu aruannet ELi ja USA 
kaubandussuhete tuleviku kohta,

1. edastada komisjonile seoses käimasolevate Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse läbirääkimistega järgmised soovitused: 

i) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus kindlustaks 
olemasolevaid töökohti ning aitaks kindlustada ja tekitada tugevat ja 
jätkusuutlikku majanduskasvu, et maksimaalselt suurendada kõrgema 
kvalifikatsiooniga töökohtade loomise võimalusi, millega rahuldada tööturu uusi 
vajadusi ning ühtlasi luua ELis paremaid ja jätkusuutlikumaid töökohti, et 
saavutada 2020. aastaks 75 %-lise tööhõive eesmärgi täitmine, võttes arvesse 
asjaolu, et kaubandus ei ole eraldi eesmärk, vaid vahend heaolu suurendamiseks; 
täielikult tunnustada ja kaitsta üldisi tööõiguse norme; tagada, et normid, 
sealhulgas sotsiaalsed, keskkonna-, töötervishoiu ja tööohutuse normid, oleksid 
kaitstud õigusliku ja konkurentsidumpingu eest ning neid saaks täiustada;

ii) esitada Euroopa Parlamendile ajakohastatud hinnangud Atlandi-ülese kaubandus-
ja investeerimispartnerluse mõju kohta ELi tööhõivele ja majanduskasvule, 
pöörates eelkõige tähelepanu tagajärgedele, mis on seotud Kesk- ja Kagu-
Euroopas asuvate liikmesriikidega;

iii) tagada, et võetaks meetmeid koolitussüsteemide nüüdisajastamiseks, et 
soodustada uute oskuste ja parema kvalifikatsiooniga töötajate kujundamist ning 
sellega parandada inimeste juurdepääsu tööturule;

iv) tagada, et tulevase lepinguga kaasnevat keskkonna- ja sotsiaalset mõju hinnataks 
igakülgselt ja põhjalikult;

v) hinnata riski, et USAga ühiste sotsiaalkaitse ja keskkonnakaitse normide 
kindlaksmääramine nõrgendab Euroopa kollektiivseid eelistusi ning süvendab ELi 
liikmesriikide majanduslikke ja sotsiaalseid erinevusi;

vi) tagada kõigi Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse lepingu sätete 
puhul, et lepinguga mingil juhul ei nõrgestataks, rikutaks ega muudetaks 
kehtetuks ELi liikmesriikide ja ELi norme järgmistes valdkondades: töötajate 
õigused, töötingimused, sotsiaalkindlustus, sotsiaalne kaasamine ja sotsiaalkaitse, 
tööohutus ja töötervishoid, kutseõpe, kutsekvalifikatsioon, töötajate ja 
pensionäride liikumisvabadus, sotsiaalne dialoog ning diskrimineerimise 
tõkestamine töökohal ja tööturul; peale selle tagada, et Atlandi-ülene kaubandus-
ja investeerimispartnerlus sisaldaks laiaulatuslikke ja siduvaid sätteid tööõiguse ja 
-poliitika kohta valitsemise kõikidel tasanditel, mis oleksid kooskõlas 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põhikonventsioonide ja inimväärse töö 
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tegevuskavaga; tagada, et kaubandust või investeeringuid ei soodustataks 
tööõiguse nõrgestamise kaudu; vaidluste tekkimisel peavad tööõiguse sätted 
olema allutatud vaidluste lahendamise korrale, sh sanktsioonide rakendamise 
võimalusele; sellega seoses võivad teatavat osa etendada ILO järelevalveorganid; 

vii) kui Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse lepingu lõplikud sätted 
ohustavad nimetatud valdkondade norme või lähevad nendega vastuollu, tuleb 
sellest viivitamata teavitada Euroopa Parlamendi vastutavat tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni, et oleks võimalik konsulteerida ja vajalikke otsuseid langetada;

viii) lükata tagasi kõik kokkulepped, mis võivad seada ohtu Euroopa tööõiguse normid 
ja põhjustada sotsiaalset dumpingut;

ix) tagada, et töö- ja sotsiaalsätete mõõde oleks tunnustatud, kaitstud ja täielikult 
integreeritud lepingu kõikidesse tegevvaldkondadesse, et kindlustada 
kaubanduslepingus järjekindel ja terviklik lähenemine jätkusuutlikule arengule;

x) tagada, et Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimiste 
raames saavutatakse vastastikku kasulikud kokkulepped liikuvuse paketi 
korralduse kohta, pidades silmas viisalihtsustust Euroopa teenuste ja kaupade 
pakkujate jaoks, ning võimaldades töötajatel töötada USAs, kusjuures 
tunnustatakse nende kvalifikatsiooni, mis on üks keskseid elemente Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse lepingu täielikus ärakasutamises;

xi) tagada, et kodanikuühiskond saaks anda arvestatava panuse Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse asjaomaste sätete rakendamisse; sellega 
seoses peaks tööõiguse sätete rakendamine ja nendest kinnipidamine olema 
allutatud järelevalveprotsessile, millega sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskond 
kaasatakse sotsiaalse dialoogi protsessi, milles osalevad ka nõuandekogud,
kusjuures arvesse tuleb võtta ka ELi toimimise lepingu artikli 17 lõike 1 laiemat 
mõõdet; tagada, et kodanikuühiskonnal ja üldsusel, keda asi puudutab, oleks 
vajalik teave ja juurdepääs kõigile asjaomastele läbirääkimiste tekstidele, ning et 
Euroopa Parlamendil ja nõukogul oleks juurdepääs konsolideeritud 
läbirääkimistekstidele kohe pärast nende dokumentide arutamist 
läbirääkimisvoorudes;

xii) võtta viivitamata meetmeid, et kindlustada liikmesriikidele kõikide avalike 
teenuste (sh haridus- ja sotsiaalteenused, tervishoiuteenused, veevarustus, 
reoveekäitlus, jäätmekäitlus, sotsiaalkindlustus, raudteed ja ühistransport, 
energeetika, kultuuri- ja audiovisuaalteenused jm) puhul õigus vastu võtta 
õigusakte, neid teenuseid rahastada ja korraldada, neile kvaliteedi- ja ohutusnorme 
kehtestada, neid juhtida ja reguleerida, ning tagada avalike teenuste (sh 
veevarustus-, tervishoiu-, ja sotsiaalkindlustussüsteemid ning haridus) 
väljajätmine lepingu reguleerimisalast; 

xiii) tagada ELi toimimise lepingu artiklis 14 osutatud avalike teenuste selgesõnaline 
välistamine Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
reguleerimisalast, tagamaks, et riigi ja kohalikel ametiasutustel on vabadus seoses 
avalike teenuste tellimise, korraldamise, rahastamise ja osutamisega kehtestada, 
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võtta vastu, säilitada või tühistada mis tahes meetmeid, nagu on sätestatud ELi 
toimimise lepingu artiklis 168 (rahvatervis) ja protokollis nr 26 (üldhuviteenused); 
seda erandit tuleks kohaldada vastavalt sellele, kas asjaomased teenused on 
korraldatud monopolina, kas neid osutatakse ainuõiguste alusel või muul viisil 
ning kas neid rahastatakse ja/või osutatakse avalikest või eravahenditest; sellised 
teenused hõlmavad muu hulgas tervishoiu- ja sotsiaalhooldusteenuseid, 
sotsiaalkindlustussüsteeme, avalikest vahenditest rahastatavat haridust, 
raudteeteenuseid ja avalikke transpordi-, vee-, gaasi- ja elektriteenuseid;

xiv) tagada, et liberaliseerimise ümberpööramist ja reguleerituse suurendamist 
keelavaid klausleid (ratchet and standstill clauses) ei kohaldata ühegi avaliku ja 
sotsiaalteenuse suhtes; tuleb kindlustada täielik võimalus teenuste 
taasriigistamiseks ja -munitsipaliseerimiseks;

xv) tagada, et võetaks täielikult arvesse VKEde ja mikroettevõtjate spetsiifilisi 
probleeme, näiteks seoses mittetariifsete kaubandustõketega, bürokraatiaga ning 
Atlandi-ülesest kaubandus- ja investeerimispartnerlusest tuleneva kaubavahetuse 
ümbersuunamise mõjuga; tagada, et VKEd saaksid täiel määral kasu avatud 
turust, milleks on vaja luua majanduslik raamistik, mis stimuleeriks eksporti ning 
soodsat, konkurentsivõimelist ja jätkusuutlikku ettevõtluskeskkonda; tagada, et 
võetaks täielikult arvesse spetsiifilisi probleeme, mida esineb 87 %-l ELi 
VKEdest, kes ei tegele ekspordiga, vaid sõltuvad riigisisesest nõudlusest;

xvi) lihtsustada menetlusi ja kaaluda uusi mehhanisme, et aidata VKEdel Atlandi-
ülesest kaubandus- ja investeerimispartnerlusest kasu saada;

xvii) luua stiimuleid ja edendada ettevõtja sotsiaalse vastutuse rakendamist, mis peaks 
töö- ja keskkonnaõigust täiendama, kuid mitte mingil juhul seda asendama;

xviii) tagada, et kokkuleppes investeeringute kaitsega seotud vaidluste lahendamise 
mehhanismi kohta võetaks arvesse investori ja riigi vahelise vaidluse 
lahendamiseks peetava avaliku konsultatsiooni tulemust, et see kokkulepe oleks 
täielikult läbipaistev ja demokraatlikult kontrollitav, kinnitaks selgesõnaliselt 
liikmesriikide õigust reguleerida ning mingil juhul ei piiraks ega takistaks 
seadusandjaid oma riigi tööhõive- ja sotsiaalpoliitika seaduste vastuvõtmisel ja 
rakendamisel; riikidevaheliste vaidluste lahendamise süsteem ELi ja USA vahel –
kummalgi poolel on oma täielikult toimiv õigussüsteem ja piisaval tasemel 
investeeringute kaitse, mis tagab õiguskindluse – on veel üks sobilik 
investeerimisvaidluste käsitlemise vahend; eravahekohtute mis tahes vormis 
sidumine Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerlusega peab olema 
välistatud; 

xix) võtta meetmeid, et hoida lepingu teenusekaubandust ja ettevõtlust käsitleva 
peatüki puhul nn positiivse loetelu meetodit, kus selgelt määratakse kindlaks 
välisettevõtjate jaoks avatavad teenused; 

xx) arvestades, et komisjon tunnistas oma mõjuhinnangu aruandes, et ELi tööturul 
võib esineda pikaajalisi ja olulisi kohanemiskulusid – tagada, et sellest mõjutatud 
sektorites ja igas liikmesriigis oleksid realistlikud statistilised prognoosid
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töökohtade kadumise ja lisandumise kohta ning et neid pidevalt uuendataks ja 
avaldataks, nii et komisjon saaks õigel ajal võtta meetmeid vastavate sektorite, 
piirkondade või liikmesriikide toetamiseks; võtta arvesse välismõjusid ja 
prognoosides ette näha võimalikke kriise; seda toetust oleks võimalik saavutada 
ELi poolse rahastamisega, mis hõlmaks ka kohandatud Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi, millel peaks olema vajadustele vastav eelarve; 

xi) tagada kaubandustingimuste range vastastikkus, et tugevdada ELi tööstuse 
struktuuri, kaitsta VKEsid, luua töökohti ja takistada igasugust ebaausat 
konkurentsi, eelkõige seoses sotsiaalsete normidega;

xxii) võtta meetmeid tagamaks, et reguleerimisalane koostöö ei piira valitsuste ja 
Euroopa Parlamendi õigust võtta vastu õigusakte üldsuse huvides; tuleb võtta 
meetmeid, et tagada, et reguleerimisalane koostöö ei põhjustaks tööõigusnormide, 
sh tervishoiu- ja ohutusnormide nõrgenemist; tuleb tagada, et töö- ja 
sotsiaalnorme ei käsitataks mittetariifsete või tehniliste kaubandustõketena; 
sidusrühmad, sh sotsiaalpartnerid, tuleks tasakaalustatud esindatuse alusel kaasata 
regulatiivse koostöö protsessi;

xxiii) tagada, et käimasolevate läbirääkimiste raames hoitaks ja arendataks edasi uusi 
ELi reegleid, mis võeti vastu riigihankedirektiivide muutmise kaudu ning mis on 
eelkõige seotud VKEde juurdepääsuga avalikule turule, parimal väärtusel, mitte 
madalaimal hinnal põhinevate lepingu sõlmimise kriteeriumitega, 
sotsiaalmajanduses osalejate turgudega, avaliku sektori hankijate omavahelise 
koostöö ja partnerluse loomise võimalustega ning piirmääradega, millest allapoole 
jäävate hankemenetluste suhtes ei kohaldata ELi või rahvusvahelisi eeskirju;

xxiv) tagada Euroopa sotsiaalmudeli kaitse võistluses angloameerika kapitalismiga ning 
tagada see, et ei ohverdataks kollektiivselt rahastatavaid avalikke teenuseid ja 
sotsiaalkindlustussüsteeme; Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus 
ei tohi suurendada survet liikmesriikidele avalike kulude vähendamiseks, mis 
oleks lihtne moodus majandusliku konkurentsivõime saavutamiseks ja 
investoritele atraktiivse ärikliima pakkumiseks;

xxv) tagada, et valitsustel oleks võimalus rakendada sotsiaalselt ja 
keskkonnakaitseliselt vastutustundlikku hankepoliitikat; hankesätted ei tohiks 
valitsustel takistada ühiskonna ja keskkonna vajadusi rahuldamast ning leping ei 
tohiks piirata sotsiaalsete nõudmiste esitamise võimet, nagu on sätestatud uutes 
ELi riigihankedirektiivides; peale selle peaks riigihankepoliitika olema kooskõlas 
ILO konventsiooniga nr 94, mis käsitleb tööõiguslikke klausleid 
riigihankelepingutes;

xxvi) kiiresti võtta meetmeid, et tagada agressiivse maksuplaneerimise (nt peakorterite 
üleviimine Atlandi ookeani teisele kaldale, et saada kasu konkurentsi 
moonutavatest ja tööhõivet negatiivselt mõjutavatest tingimustest) piiramine.
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