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SISSEJUHATUS

Kui EL peab läbirääkimisi rahvusvahelise kokkuleppe, nagu TTIP sõlmimiseks, võib Euroopa 
Parlament kodukorra artikli 108 alusel läbirääkimiste igas etapis väljendada raporti abil oma 
seisukohta kokkuleppe kohta. Raportöör soovib kasutada võimalust hinnata läbirääkimiste 
peamisi tulemusi ligikaudu 1,5 aastat pärast arutelu algust ning väljendada EP seisukohti 
võimaliku TTIP kokkuleppe põhiküsimuste kohta. EP raport peaks aitama läbirääkimisi uue 
hooga jätkata, nüüd, kui uus komisjon on ametis ja USA vahevalimised möödas.
Käesolev raport on järg parlamendi eelmisel ametiajal (2012. aasta oktoobris ja 2013. aasta 
mais) vastu võetud resolutsioonidele USAga peetavate kaubandus- ja 
investeerimisläbirääkimiste kohta.

1. TTIP KUI VÕIMALIK JÄTKUSUUTLIKU MAJANDUSKASVU EDENDAJA JA 
SAMM MITMEPOOLSETE EESKIRJADE SUUNAS

Pole kahtlust, et elame globaliseerunud maailmas, mille osad on omavahel üha tihedamalt 
seotud. Globaalsete turgude üha suurem seotus on ümberlükkamatu fakt. Seda näitab selgelt 
asjaolu, et kuni 40 % Euroopa tööstustoodangust valmistatakse imporditud tootmisahela 
eelneva etapi toodetest. Kuna üha suurema osa kaupade ja teenustega kaubeldakse piiriüleselt 
ja investeeringuid tehakse välismaal, on väga tähtis, et poliitikakujundajad osaleksid turgude 
korraldamisel ning annaksid struktuuri iga päev toimuvatele keerukatele protsessidele ja 
vastastikmõjudele. ELi kaubanduspoliitika võib mängida olulist rolli ELi ja ka muude 
piirkondade jätkusuutliku majanduskasvu edendamises ning heade ja stabiilsete töökohtade 
loomises, kuid sihid peavad olema õigesti seatud. Korralikud kaubanduseeskirjad on Euroopa 
lisandväärtuse jaoks väga olulised, sest tootmine toimub globaalsetes lisandväärtusahelates. 
Võimalik kokkulepe USAga võib toetada Euroopa reindustrialiseerimist ning aidata tõsta 
tööstuse poolt loodava ELi SKP 2020. aasta eesmärki 15 %-lt 20 %-le. See võib aidata luua 
võimalusi eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, kes kannatavad 
mittetariifsete tõkete tõttu rohkem kui suuremad ettevõtjad. Kokkulepe maailma kahe 
suurema majandusbloki vahel võib aidata luua ka standardeid, norme ja eeskirju, mis võetakse 
kasutusele ülemaailmsel tasandil. See on kasulik isegi kolmandatele riikidele. 
Samal ajal on selge, et TTIP ei lahenda ELi majandusprobleeme ning selles mõttes ei tohiks 
tekitada põhjendamatuid ootusi ja lootusi. Majanduskriisist saab väljuda ja ELis jätkusuutliku 
majanduskasvu saavutada ainult teistsuguse ELi tasandi makromajanduspoliitika abil.
Samuti tuleb toonitada, et kahepoolsed kokkulepped, nagu võimalik TTIP, on alati halvem 
variant kui mitmepoolsed kokkulepped. Arvestades eriti positiivset arengut WTOs, peame 
tagama, et kokkulepe USAga on vaheaste laiemate kaubandusläbirääkimiste alustamiseks, 
mitte alternatiiv WTO protsessile.

2. GLOBALISEERUMISE ÕIGEL POOLEL

Seisame silmitsi reguleerimata pildiga globaliseerumisest. Globaliseerumine on halvasti 
juhitud. Reguleerimata globaliseerumine on kontrollimatu langustee. Tollide alandamine ning 
mittetariifsete tõkete ja eeskirjade kaotamine üksi tähendab liikumist vales suunas. Kuid hea 
kaubanduskokkulepe võib aidata olla globaliseerumise õigel poolel. Peame edendama 
jätkusuutlikku majanduskasvu, kuid samal ajal kaitsma töötajaid, tarbijaid ja keskkonda. 
Võime luua reguleeriva raamistiku, tugevdades eeskirju ülemaailmsel tasandil maksimaalselt, 
nii et sotsiaalne ja keskkonnaalane dumping on välistatud. Esmajoones tuleb tagada, et 
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kaubanduspoliitika teenib kodanike, tarbijate ja töötajate huve. Kaubanduskokkuleppe 
mõõdupuu peab olema tavakodanike heaolu. TTIP peab olema neile nõuete vastava hea 
kaubanduskokkuleppe mudel. Kui TTIP üle peetakse läbirääkimisi salaja, ei saa demokraatlik 
protsess kuidagi rakendada kontrolli- ja tasakaalustussüsteemi, et tagada oodatud tulemus.

3. LÄBIPAISTVUS JA KODANIKUÜHISKONNA OSALUS

Avalikus arutelus kostvad kriitilised hääled näitavad, et TTIP läbirääkimisi tuleb pidada 
läbipaistvamal ja kaasavamal viisil, võttes arvesse Euroopa kodanike väljendatud muresid. EP 
toetab täielikult nõukogu otsust kustutada läbirääkimisjuhiste salastatus ning Euroopa 
Komisjoni läbipaistvusalgatust, millele peavad nüüd järgnema sisulised tulemused. 
Samavõrra tähtis on liikmesriikide kaasatus, et tagada Euroopas ulatuslik, faktidel põhinev 
avalik arutelu TTIP üle. Selline arutelu on tingimata vajalik, et tuvastada kokkuleppega 
seotud tegelikud võimalused ja mured. EP toetab samuti komisjoni jätkuvaid jõupingutusi, et 
suurendada läbirääkimiste läbipaistvust, tehes rohkem läbirääkimiste ettepanekuid üldsusele 
kättesaadavaks, ning loodab, et pärast eri läbirääkimisvoorusid tehakse avalikuks veel rohkem 
dokumente.

Euroopa Parlament kavatseb jätkuvalt teraselt jälgida läbirääkimiste protsessi ning teha 
koostööd komisjoni, liikmesriikide, USA Kongressi ja administratsiooni ning sidusrühmadega 
mõlemal pool Atlandi ookeani, et tagada tulemus, mis on kasulik ELi, USA ja kolmandate 
riikide kodanikele.
Kokkuleppele on vaja saada Euroopa Parlamendi nõusolek, ilma milleta ei saa see jõustuda. 
Euroopa Komisjonil on seetõttu mõistlik parlamendi seisukohti arvesse võtta.

4. VÕIMALIKU KOKKULEPPE REGULEERIMISALA

TTIP läbirääkimised hõlmavad kolme peamist valdkonda: turulepääs (kaupade, teenuste ja 
hangete puhul), mittetariifsed tõkked ning regulatiivne koostöö ja eeskirjad. Kõik need 
valdkonnad on võrdselt tähtsad, et saavutada terviklik pakett, mis peaks olema mõlema 
läbirääkimiste poole eesmärk. Läbirääkimistele uue hoo andmiseks on vaja TTIP kõnelustel 
uut algust, võttes arvesse seni tehtud edusamme. 

4.1. JUURDEPÄÄS TURGUDELE

Hoolimata väga madalatest tollimaksudest mõlemal pool Atlandi ookeani, on TTIP 
turulepääsu komponent väga tähtis, arvestades ELi ja USA vahelise kaubanduse suurt mahtu 
ning piiratud hulka alles jäänud kõrgeid tariife. Läbirääkimiste eesmärk peaks olema kõikide 
tollimaksude kaotamine, tehes võib-olla erandi tundlikele toodetele, mille puhul võib 
tollimaksude või kvootide kaotamine rohkem aega võtta. Turulepääs on tööstuskaupade, 
põllumajandustoodete, teenuste ja avaliku hangete puhul võrdselt tähtis ning nende 
valdkondade eri ettepanekute vahel peaks valitsema tasakaal. Peame tagama, et eri 
valdkondade turulepääsu pakkumised on võrdselt ambitsioonikad ning vastavad mõlema 
poole ootustele.
Seoses teenustega on oluline märkida, et EL ja USA on otsustanud kasutada nn hübriidset 
lähenemisviisi (sarnane sellega, mida on kasutatud mitmepoolse teenustelepingu 
läbirääkimistel). See ei ole ELi tavapärane lähenemisviis seoses teenuste liberaliseerimisega 
kahepoolsetes vabakaubanduslepingutes.
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Teenused on ELi majanduse tähtis osa ning paljud töökohad sõltuvad teenuste ekspordist ja 
impordist, seetõttu ei ole kahtlust, et ELil on teenuste sektoris olulised aktiivsed huvid, nt 
inseneri-, transpordi- ja telekommunikatsiooniteenuste valdkonnas. Teiselt poolt on väga 
tähtis tagada sobiv ettevaatuserand tundlike teenuste puhul, nagu avalikud teenused ja 
kommunaalteenused, mis jätab kohalikele ametiasutustele piisavalt manööverandmisruumi 
seadusandlusega avalikes huvides tegutseda. Sellega seoses oleks väga kasulik läbirääkijate 
ühisavaldus kindla otsuse kohta jätta need sektorid läbirääkimiste teemade hulgast välja.

Läbirääkimised finantsteenuste turule juurdepääsu üle peaksid olema seotud finantseeskirjade 
ühtlustamisega, et toetada käimasolevaid koostööpüüdlusi muudes rahvusvahelistes 
foorumites, nagu Baseli pangajärelevalve komitee.

Kõikide turulepääsu üle peetavate läbirääkimiste oluline osa on päritolureeglid. 
Läbirääkimistel tuleks püüda leida ühisosa ELi ja USA lähenemisviiside vahel 
päritolureeglitele. Laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping (CETA) võib olla selles osas 
hea pretsedent. Arvestades CETA lepingu sõlmimist ning ELi ja Mehhiko vahelise 
vabakaubanduslepingu võimalikku süvendamist, tuleb arvesse võtta kumuleerumise võimalust 
ja ulatust. 

4.1.1. AVALIKUD HANKED

Avalikud hanked on nii Euroopas kui ka USAs majandustegevuse väga oluline osa. ELi 
avalike hangete turg on maailmas üks avatumaid, mis tähendab, et kolmandate riikide 
äriühingud saavad Euroopa hangetes osaleda. Selle asemel, et luua uusi tõkkeid ELi turu 
kaitsmiseks, võiks TTIP aidata liikuda Atlandi-üleste avalike hangete turgude ulatusliku 
liberaliseerimise poole. 
TTIP peab seetõttu tagama, et arvesse võetakse Euroopa äriühingute suurt huvi pääseda ligi 
avalikele hangetele (nt ehitusteenuste, liiklustaristu ning toodete ja teenuste valdkondades). 
See on kahtlemata tervikliku kokkuleppe otsustav osa. 
Sellega seoses on äärmiselt oluline tagada, et osariigid kaasatakse läbirääkimiste protsessi, et 
saavutada sisuline tulemus USA avalike hangete lepingute avamisel ELi äriühingute jaoks. 
On kahetsusväärne, et seni ei paista olevat läbirääkimiste selles valdkonnas tegelikke 
edusamme tehtud.
ELi vabakaubanduslepingute (nt CETA) puhul saavutatud tulemused on hea näide tervikliku 
avalike hangete peatüki ulatuse ja sügavuse kohta.

4.1.2. PÕLLUMAJANDUS

ELi ja USA põllumajandussektorid erinevad mitmes mõttes märkimisväärselt – nt tarbijate 
tervise, geneetiliselt muundatud organismide ja hormoonidega töödeldud lihaga seotud 
küsimustes. Läbirääkimiste tulemus peab austama mõlema poole huve ja põhiväärtusi, nt ELi 
ettevaatuspõhimõtet. CETA läbirääkimiste tulemus näitab, et toiduohutuse standarditesse 
erinevalt suhtuvate riikide vahelistel läbirääkimistel on selles valdkonnas võimalik saavutada 
tasakaalus ja mõlemapoolselt kasulik tulemus.

4.1.3. ENERGIA JA TOORAINED

Tulevane TTIP kokkulepe peaks kaotama kahe partneri vahel kõik energia ekspordipiirangud 
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ja toetama seeläbi energiaallikate mitmekesistamist. Nii stabiilne partnerlus nagu Atlandi-
ülene partnerlus seda on, pakub mõlemale partnerile usaldusväärseid energiaallikaid. 
Kokkulepe ei puuduta partnerite õigust energiaallikaid otsida ja kasutusele võtta, ent kui 
kasutusele võtmine on otsustatud, kohaldatakse mittediskrimineerimise põhimõtet. Nii ELi 
kui ka USA ettevõtjatele peaks olema tagatud mittediskrimineerival alusel juurdepääs 
toorainetele ja energiale.
TTIP peaks samuti toetama keskkonnahoidlike toodete ja teenuste kasutamist ja edendamist, 
kasutades ära Atlandi-ülese majanduse märkimisväärset keskkonnaalase ja majandusliku kasu 
potentsiaali.
TTIP võiks olla foorum ühiste energiatootmisstandardite väljaarendamiseks, võttes alati 
arvesse ja lähtudes mõlema poole olemasolevatest standarditest.

4.2. REGULATIIVNE KOOSTÖÖ JA MITTETARIIFSED TÕKKED

Regulatiivne koostöö ja mittetariifsete tõkete kaotamine on läbirääkimiste see valdkond, kus 
on võimalik kaubandusvoogude suurenemise abil kõige enam kasu lõigata. Kuid regulatiivne 
koostöö ei tohiks mingil viisil puudutada ELi olemasolevat kaitsetaset tervishoiu ja ohutuse, 
tarbijakaitse, töötajate kaitse, keskkonna ja kultuurilise mitmekesisuse valdkonnas, nagu on 
toonitatud president Junckeri poliitilistes suunistes. Mõlema poole läbirääkijad peavad 
kindlaks tegema ja selgelt välja tooma, millised eeskirjad on esmatähtsad ja mille puhul ei saa 
kompromisse teha ning milliste eeskirjade puhul on võimalik bürokraatiat vähendada. Tuleb 
teha selged otsused, kus on võimalik ühtlustamine, kus vastastikune tunnustamine ja kus 
üksnes teavitamine. Tundub, et näiteks autotööstuses on suur potentsiaal uuteks 
kaubandusvõimalusteks, kuid seda tuleks käsitleda ettevaatlikult ning see ei pruugi olla 
võimalik kõikide sektorite ja tehniliste meetmete puhul. Peame võtma arvesse tegelike 
läbirääkimisvoorude tulemusi. Näiteks üks tulemus on see, et keemiasektoris ei ole võimalik 
vastastikust tunnustamist ega ühtlustamist saavutada.
Tehniliste kaubandustõkete ning sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete puhul tuleks 
läbirääkimistel lähtuda tehniliste kaubandustõkete lepingus ning sanitaar- ja 
fütosanitaarmeetmete rakendamise lepingutes sisalduvatest põhimõtetest. Läbirääkimistel 
sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete üle tuleks arvestada mõlema poole õigust juhtida riske 
vastavalt sellele, mida ta peab õigeks, et kaitsta inimeste, loomade ja taimede elu ja tervist. 
ELi ettevaatuspõhimõtte osas ei tohiks järeleandmisi teha.
Mõlema peatüki üle peetavatel läbirääkimistel peaks eesmärgiks olema läbipaistvuse ja 
avatuse suurendamine, reguleerijatevahelise koostöö tugevdamine ning tehniliste 
kaubandustõkete puhul rahvusvaheliste standardeid kehtestavate asutuste koostöö 
tugevdamine.
Tehniliste kaubandustõkete ning sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete läbirääkimiste kõrval 
keskendutakse regulatiivsete küsimuste läbirääkimistel ka reale läbivatele küsimustele seoses 
reguleerimise sidususe ja läbipaistvusega, sh varased konsultatsioonid, mõjuhinnangute 
kasutamine ja hea reguleerimistava. Regulatiivne sidusus on osa komisjoni enda parema 
õigusloome tegevuskavast ning TTIP läbirääkimiste ja ELi tasandi parema reguleerimise 
arutelude vahel on võimalik luua sünergiat. Sellega seoses on väga tähtis austada täielikult 
Euroopa Parlamendi rolli ELi otsustamisprotsessis ja tema demokraatlikku kontrolli ELi 
reguleerivate protsesside üle. Samal ajal on vaja nendesse reguleerivatesse protsessidesse 
tasakaalustatult kaasata sidusrühmad.

Neidsamu küsimusi on vaja silmas pidada TTIP nn sisseehitatud tegevuskava käsitlemisel, 
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mille eesmärk on luua institutsionaalne alus tulevaseks koostööks. 

Valdkondlikud algatused regulatiivse koostöö, kemikaalide, ravimite ja kosmeetika kohta 
võivad pakkuda olulisi lisavõimalusi kaotada mõttetuid mittetariifseid tõkkeid ning luua uusi 
võimalusi turulepääsuks. Kuid ka nendes valdkondades tuleks regulatiivset koostööd käsitleda 
väga ettevaatlikult, et mitte kahjustada kummagi poole suveräänset õigust reguleerida (nt 
kliiniliste katsete, toiduohutuse ja kemikaalide märgistamise valdkonnas).

4.3. EESKIRJAD

4.3.1. INTELLEKTUAALOMANDIÕIGUSED

Intellektuaalomandiõigused on nii ELi kui ka USA teadmistepõhise majanduse nurgakivi ning 
seepärast on tähtis, et TTIP sisaldaks ambitsioonikat intellektuaalomandiõiguste peatükki.
Arvestades nii ELi kui ka USA kõrget patentide kaitsetaset (andmete ainuõigus, 
patenditähtaegade taastamine), peaks TTIP intellektuaalomandiõiguste peatükk peegeldama 
ELi ja USA kõige ambitsioonikamaid vabakaubanduslepingu sätteid selles valdkonnas, 
jätkates samal ajal intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide (TRIPS) olemasoleva 
paindlikkusse kinnitamist, eriti rahvatervise valdkonnas.
ELi intellektuaalomandiõiguste peatükk ei tohiks sisaldada selliseid sätteid, mis Euroopa 
Parlament on varem tagasi lükanud (nt kriminaalkaristused).
Ambitsioonikas intellektuaalomandiõiguste peatükk peaks samuti sätestama Euroopa 
geograafiliste tähiste suurema kaitse ja tunnustamise. CETA leping võib olla siin hea näide.

4.3.2. INVESTEERINGUTE LIBERALISEERIMINE JA KAITSE

Tulevane TTIP peaks sisaldama investeeringute kohta terviklikku peatükki, mis hõlmaks 
sätteid nii investeeringute liberaliseerimise kui ka kaitse kohta. Investeeringute 
liberaliseerimise peatüki eesmärk peaks olema tagada mittediskrimineeriv kohtlemine 
Euroopa ja Ameerika äriühingute asutamisel teineteise territooriumil ning kaotada võimalikult 
suur osa praegusi piiranguid, võttes siiski arvesse mõne konkreetse sektori tundlikku 
iseloomu. 
Investeeringute kaitse peaks piirduma asutamisjärgsete sätetega ning keskenduma muu hulgas 
mittediskrimineerimisele, õiglasele ja võrdsele kohtlemisele ning hüvitisele (kaudse) 
sundvõõrandamise puhul.
Arvestades ELi ja USA arenenud kohtusüsteeme, on riikidevaheline vaidluste lahendamise 
süsteem ning riiklike kohtute kasutamine kõige sobivam vahend investeerimisvaidluste 
käsitlemiseks. 
Kui TTIPs peaksid sisalduma investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamist käsitlevad 
sätted, tundub selge, et praegust mudelit on tingimata vaja reformida, et vältida probleeme, 
mis on tekkinud olemasolevate vabakaubanduslepingute ja kahepoolsete 
investeerimislepingute sätete alusel. Nüüd, kui avalike konsultatsioonide tulemused on 
kättesaadavad, peavad Euroopa institutsioonid üksi ja omavahel aru pidama, milliseid reforme 
on vaja. Välisinvestoreid tuleb kohelda mittediskrimineerival viisil ning neil peaks olema 
võimalus kaebusi esitada ja neile lahendus leida. Seda on võimalik TTIPs saavutada ilma 
investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamist käsitlevate säteteta. 

4.3.3. KAUBANDUS JA SÄÄSTEV ARENG 
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Läbirääkimistelaual olevad eri teemad kõnelevad väga ambitsioonikast majandusagendast. 
TTIP peaks olema niisama ambitsioonikas säästva arengu osas. Säästva arengu peatüki 
eesmärk peaks olema 8 peamise ILO konventsiooni ning peamiste rahvusvaheliste 
keskkonnakokkulepete täielik ja tulemuslik ratifitseerimine ja rakendamine. Sätete eesmärk 
peaks olema parandada töö- ja keskkonnastandardite kaitsetaset. Ambitsioonikas kaubanduse 
ja säästva arengu peatükk peaks samuti sisaldama eeskirju ettevõtete sotsiaalse vastutuse ning 
selge ja struktuurse kodanikuühiskonna kaasatuse kohta.
Töö- ja keskkonnastandardid ei tohiks piirduda ainult kaubanduse ja säästva arengu 
peatükiga, vaid need peaksid samuti sisalduma lepingu teistes osades (investeeringud, 
teenuskaubandus, regulatiivne koostöö ja avalikud hanked).

Töö- ja keskkonnastandardid tuleks teha paremini jõustatavaks, kasutades ära ELi ja Korea 
vahelise vabakaubanduslepingu häid kogemusi ning USA vabakaubanduslepingute ja 
siseriikliku õiguse häid ja tõhusaid tavasid.

TTIP majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnamõju tuleks uurida põhjaliku jätkusuutlikkuse 
mõjuhinnangu abil, millesse on selgelt kaasatud kodanikuühiskond.

4.4. TEEMAD, MILLE ÜLE LÄBI EI RÄÄGITA

Euroopa Parlamendi jaoks on olemas mõned reguleerimise valdkonnad, mille üle ei saa läbi 
rääkida. ELil on eriline traditsioon kaitsta liidu ja liikmesriikide kultuurilist ja keelelist 
mitmekesisust. Olemasolevad ja tulevased sätted ja poliitikad, mis toetavad kultuurisektorit, 
eelkõige digitaalses maailmas, ei kuulu läbirääkimiste teemade hulka. 
ELil on eriline traditsioon, kuidas korraldada avalikke teenuseid. Läbirääkimistel ei ole siin 
manööverdamisruumi. Sätteid, mis takistavad valitsusasutustel avalikes huvides reguleerida 
või teenuseid osutada, ei saa aktsepteerida. Me tahame garanteerida meie üldhuviteenuste 
kaitse.

5. DEMOKRAATLIKUD VÄÄRTUSED

ELi ja kolmandate riikide vaheliste kaubanduslepingute ratifitseerimisel on viimane sõna 
Euroopa Parlamendil. Leping ei saa EP nõusolekuta jõustuda. Võltsimisvastase 
kaubanduslepingu (intellektuaalomandi kaitse digitaalvaldkonnas) tagasilükkamine tõestas, et 
Euroopa Parlament võtab oma rolli kaubanduspoliitikas väga tõsiselt. 
Arvestades Euroopa avalikkusest kostvaid rohkeid kriitilisi hääli ning läbirääkimiste objektiks 
oleva lepingu vähest toetust üldsuse hulgas, jätkab Euroopa Parlament suurima võimaliku 
läbipaistvuse nõudmist ning tagab, et vastu võetakse vaid hea leping, mis esindab Euroopa 
väärtusi, edendab jätkusuutlikku kasvu ning annab panuse kõikide kodanike heaolusse.


