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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Parlamendi soovitustega komisjonile Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse üle peetavateks läbirääkimisteks
(2014/2228 (INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 14. juunil 2013 nõukogus vastu võetud ELi juhiseid läbirääkimiste 
pidamiseks Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise transatlantilise 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse üle1, mille salastatuse nõukogu kustutas ja mille 
ta avaldas 9. oktoobril 2014,

– võttes arvesse 26. märtsil 2014 toimunud ELi-USA tippkohtumisel tehtud ühisavaldust2,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 26.–27. juuni 2014. aasta järeldusi3,

– võttes arvesse president Junckeri 15. juuli 2014. aasta poliitilisi suuniseid järgmisele 
komisjonile „Euroopa uus algus: minu tegevuskava töökohtade loomiseks ning 
majanduskasvu, õigluse ja demokraatlike muutuste tagamiseks”4,

– võttes arvesse 16. novembri 2014. aasta ühisavaldust, mille tegid USA president Barack 
Obama, komisjoni president Jean-Claude Juncker, Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman 
Van Rompuy, Ühendkuningriigi peaminister David Cameron, Saksamaa kantsler 
Angela Merkel, Prantsusmaa president François Hollande, Itaalia peaminister Matteo 
Renzi ja Hispaania peaminister Mariano Rajoy pärast kohtumist Austraalias Brisbane’is 
toimunud G20 tippkohtumise raames5,

– võttes arvesse nõukogu 21. novembri 2014. aasta järeldusi Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse kohta6,

– võttes arvesse komisjoni 25. novembri 2014. aasta teatist komisjonile Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimiste läbipaistvuse kohta 
(C(2014)9052) ning komisjoni 25. novembri 2014. aasta otsuseid komisjoni liikmete 
ning organisatsioonide ja füüsilisest isikust ettevõtjate vahelisi kohtumisi käsitleva teabe 
avaldamise kohta (C(2014)9051) ning komisjoni peadirektorite ning organisatsioonide 
ja füüsilisest isikust ettevõtjate vahelisi kohtumisi käsitleva teabe avaldamise kohta 
(C(2014)9048),

– võttes arvesse ELi-USA energianõukogu 3. detsembri 2014. aasta ühisavaldust7,

                                               
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/et/pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141920.pdf
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/et/pdf
4 http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_et.pdf
5 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145906.pdf
7 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2341_en.htm
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– võttes arvesse komisjoni 13. jaanuari 2015. aasta aruannet, milles käsitletakse 
veebipõhist avalikku konsultatsiooni investeeringute kaitse ning investori ja riigi 
vaheliste vaidluste lahendamise kohta Atlandi-üleses kaubandus- ja 
investeerimispartnerluses (SWD(2015)0003),

– võttes arvesse kirjalikke ettepanekuid, mille EL esitas USAga peetavaks aruteluks 
Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimisvoorudes, eeskätt 
ettepanekuid, mille salastatuse on komisjon kustutanud ja mille ta on avaldanud, muu 
hulgas ELi seisukohti käsitlevaid dokumente „TTIP regulatory issues - engineering 
industries”1, „Test–case on functional equivalence: proposed methodology for 
automotive regulatory equivalence”2 ja „Trade and sustainable development 
chapter/labour and environment: EU paper outlining key issues and elements for 
provisions in the TTIP”3, ning kirjalikke ettepanekuid tehniliste kaubandustõkete 4, 
sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete5, tolli ja kaubanduse lihtsustamise6, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 7, konkurentsivõimet käsitlevate võimalike 
sätete8, riigiettevõtteid ja eri- või ainuõiguse või privileegidega ettevõtjaid käsitlevate 
võimalike sätete9, toetusi käsitlevate võimalike sätete10 ning vaidluste lahendamise 
kohta11, 

– võttes arvesse komisjoni jaoks koostatud ECORYSi 28. aprilli 2014. aasta algetapi 
lõpparuannet kaubanduse mõju kohta säästvale arengule, millega toetatakse Euroopa 
Liidu ja USA laiaulatusliku kaubandus- ja investeerimislepingu läbirääkimisi („Trade 
Sustainability Impact Assessment on the Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP) between the European Union and the United States of America”)12,

– võttes arvesse üksikasjalikku hinnangut ELi-USA Atlandi-ülest kaubandus- ja 
investeerimispartnerlust käsitleva Euroopa Komisjoni mõjuhinnangu kohta („EU-US 
Transatlantic Trade and Investment Partnership. Detailed Appraisal of the European 
Commission's Impact Assessment”), mille Euroopa Poliitikauuringute Keskus avaldas 
Euroopa Parlamendi jaoks 2014. aasta aprillis; 

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, eeskätt 23. oktoobri 2012. aasta 
resolutsiooni kaubandus- ja majandussuhete kohta Ameerika Ühendriikidega13, 23. mai 
2013. aasta resolutsiooni ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimiste kohta Ameerika 
Ühendriikidega14, 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooni USA Riikliku 
Julgeolekuagentuuri jälgimisprogrammi ja ELi liikmesriikide jälgimisasutuste ning 

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf
2 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153023.pdf
3 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf
4 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153025.pdf
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf
6 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153027.pdf
7 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf
8 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153029.pdf
9 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153030.pdf
10 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153031.pdf
11 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153032.pdf
12 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152512.pdf
13 ELT C 68 E, 7.3.2014, lk 53.
14 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0227.
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nende mõju kohta ELi kodanike põhiõigustele ja Atlandi-ülesele koostööle justiits- ja 
siseküsimustes1 ning 15. jaanuari 2015. aasta resolutsiooni Euroopa Ombudsmani 
2013. aasta tegevust käsitleva aastaaruande kohta2,

– võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 4 ja artiklit 52,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning väliskomisjoni, 
arengukomisjoni, majandus- ja rahanduskomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, 
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, transpordi- ja 
turismikomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, kultuuri- ja
hariduskomisjoni, õiguskomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni, 
põhiseaduskomisjoni ja petitsioonikomisjoni arvamusi (A8-0000/2015),

A. arvestades, et ulatuslik leping USAga võib toetada Euroopa reindustrialiseerimist ning 
aidata saavutada 2020. aastaks ettenähtud eesmärki suurendada ELi tööstusest tulenevat 
SKPd 15 %-lt 20 %-le; arvestades, et see võib luua võimalusi eelkõige VKEdele, kes 
kannatavad mittetariifsete tõkete tõttu rohkem kui suuremad ettevõtjad; arvestades, et 
leping maailma kahe suurima majandusruumi vahel võib aidata luua ka ülemaailmsel 
tasandil kasutusele võetavaid standardeid, norme ja eeskirju, millest võidavad ka 
kolmandad riigid;

B. arvestades, et ülemaailmsete turgude aina suuremat omavahelist seotust arvesse võttes –
kuni 40 % ELi tööstustoodetest valmistatakse imporditud eelneva etapi toodetest –, on 
hädavajalik, et poliitilised otsustajad kujundaksid nende turgude kokkupuuteviise; 
arvestades, et nõuetekohased kaubanduseeskirjad on Euroopa lisaväärtuse loomise jaoks 
väga olulised, sest tööstuslik tootmine toimub ülemaailmsetes väärtusahelates;

C. arvestades, et me peame tulema toime üleilmastumisele iseloomuliku reguleerimatusega 
ja hästi väljatöötatud kaubandusleping aitaks liberaliseerimist ära kasutada; arvestades, 
et sellise lepingu puhul ei tohiks keskenduda üksnes tariifide ja mittetariifsete tõkete 
vähendamisele, vaid aidata ka kaitsta töötajaid, tarbijaid ja keskkonda; arvestades, et 
kindel ja ulatuslik kaubandusleping on võimalus luua raamistik, tugevdades 
reguleerimist vastavalt kõrgeimatele standarditele ülemaailmsel tasandil eesmärgiga 
takistada sotsiaalset ja keskkonnaalast dumpingut;

D. arvestades, et kuigi ühised kõrged standardid teenivad tarbijate huve, tuleb märkida, et 
need on mõistlikud ka majanduslikust vaatepunktist, sest kõrgematest standarditest 
tulenevaid suuremaid kulusid kompenseerib suurem mastaabisääst 850 miljoni tarbijaga 
turul;

E. arvestades, et mitmesse Atlandi-ülest kaubandus- ja investeerimispartnerlust 
käsitlevasse majandusliku mõju uuringusse tuleks suhtuda ettevaatusega, sest need 
tuginevad kalkuleeritavatele üldise tasakaalu majanduslikele mudelitele, mida 
iseloomustavad väga optimistlikud prognoosid ELi ja USA suutlikkuse kohta 
vähendada kaubanduse õiguslikke takistusi; arvestades, et Atlandi-ülene kaubandus- ja 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2014)0230.
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2015)0009.
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investeerimispartnerlus üksinda ei lahenda ELi majandusprobleeme ning selle suhtes ei 
tohiks tekitada tühje lootusi ja ootusi;

F. arvestades, et kaubanduslepingu puhul tuleb lähtuda tavainimeste, töötajate ja tarbijate 
heaolust; arvestades, et Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus peaks 
olema neile nõuetele vastava hea kaubanduslepingu eeskuju;

G. arvestades, et läbirääkimiste varasem salajasus on toonud kaasa läbirääkimisprotsessi 
demokraatliku kontrolli puudujäägi;

H. arvestades, et president Juncker on oma poliitilistes suunistes selgelt korranud, et –
kuigi EL ja USA saaksid astuda üksteise tootestandardite tunnustamises või Atlandi-
üleste standardite väljatöötamises olulise sammu edasi – , ei ohverdata Euroopa ohutus-, 
tervishoiu-, sotsiaal- ja andmekaitse nõudeid ja kultuurilist mitmekesisust, tuletades 
meelde, et ei toiduohutuse ega eurooplaste isikuandmete kaitse küsimuses kavatseta 
teha järeleandmisi;

I. arvestades, et president Juncker on oma poliitilistes suunistes lisaks selgelt märkinud, et 
ei kavatse leppida sellega, et liikmesriikide kohtute pädevust piiravad erikorrad, mida 
kohaldatakse investoritega seotud vaidlustes; arvestades, et nüüd, kui investeeringute 
kaitset ning investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamist Atlandi-üleses kaubandus-
ja investeerimispartnerluses käsitleva avaliku konsultatsiooni tulemused on 
kättesaadavad, peavad kolm Euroopa institutsiooni eraldi ja koos arutama – võttes 
arvesse kriitilisi ja asjalikke tähelepanekuid – parimat viisi, kuidas saavutada 
investeeringute kaitse ja investorite võrdne kohtlemine;

J. arvestades, et avalikus arutelus kostvad rohked kriitilised hääled on näidanud, et 
Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimisi tuleb pidada 
läbipaistvamalt ja kaasavamalt, võttes arvesse Euroopa kodanike väljendatud muresid; 
arvestades, et Euroopa Parlament toetab täielikult nõukogu otsust kustutada 
läbirääkimisjuhiste salastatus ja komisjoni läbipaistvusalgatust;

K. arvestades, et USA ja ELi vahelised kõnelused on kestnud alates 2013. aasta juulist, 
kuid praeguseni ei ole ühises tekstis kokku lepitud ja nüüd on just õige aeg olukorda 
arutada; 

1. edastab komisjonile käimasolevate Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
läbirääkimiste raames järgmised soovitused:

a) seoses käsitlusala ja laiema kontekstiga

i) tuleb tagada, et Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
läbirääkimiste tulemusel sõlmitakse põhjalik, laiahaardeline, ulatuslik, 
tasakaalustatud ja kõrgetasemeline kaubandus- ja investeerimisleping, millega 
edendatakse jätkusuutlikku majanduskasvu, toetatakse kvaliteetsete töökohtade 
loomist Euroopa töötajatele, tuuakse Euroopa tarbijatele otsest kasu, 
suurendatakse rahvusvahelist konkurentsivõimet ja luuakse ELi ettevõtjatele, 
eeskätt VKEdele, uusi võimalusi; lepingu sisu on läbirääkimiste kiirusest 
olulisem;
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ii) tuleb rõhutada, et kuigi Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
läbirääkimised hõlmavad läbirääkimisi kolme peamise valdkonna üle –
vastastikuse turulepääsu ulatuslik parandamine (kaupade, teenuste, 
investeeringute ja riigihangete puhul kõikidel valitsuse tasanditel), mittetariifsete 
tõkete vähendamine ja õiguskordade kooskõla suurendamine ning ühiste 
eeskirjade väljatöötamine ülemaailmse kaubanduse ühiste probleemide ja 
võimaluste käsitlemiseks –, on kõik need valdkonnad põhjalikku paketti 
lisamiseks võrdselt olulised; Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus 
peaks olema ulatuslik ja siduv kõikidel valitsuse tasanditel mõlemal pool Atlandi 
ookeani ning lepinguga peaks kaasnema kestev tegelik vastastikune turu avatus ja 
kohapealne kaubanduse lihtsustamine ning selles tuleks pöörata erilist tähelepanu 
suurema Atlandi-ülese koostöö saavutamise struktuursetele vahenditele, järgides 
samal ajal õigusalaseid standardeid ning takistades sotsiaalset ja keskkonnaalast 
dumpingut;

iii) tuleb meeles pidada ELi ja USA majanduslike suhete ja eeskätt Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse strateegilist tähtsust muu hulgas 
võimalusena edendada põhimõtteid ja väärtusi, mida EL ja USA jagavad ja 
hindavad, ning kavandada ülemaailmse kaubanduse, investeeringute ja 
kaubandusega seotud küsimustes ühiseid lahendusi, nagu kõrged standardid, 
normid ja eeskirjad, eesmärgiga töötada välja laiaulatuslikum Atlandi-ülese 
tegevuse kontseptsioon ja ühised strateegilised eesmärgid;

iv) arvestades eriti positiivseid arengusuundumusi WTOs, tuleb tagada, et USAga 
sõlmitav leping oleks vaheaste laiemate kaubandusläbirääkimiste alustamiseks, 
mitte alternatiiv WTO protsessile; kahepoolsed kaubanduslepingud on alati 
paremuselt teine võimalus, mis ei tohi takistada edusamme mitmepoolsel tasandil;

b) seoses turulepääsuga

i) tuleb tagada, et turulepääsu pakkumine eri valdkondades on võrdselt ulatuslik ja 
arvestab mõlema poole ootustega, sest tööstuskaupade, põllumajandustoodete, 
teenuste ja avaliku hankega seotud turulepääs on kõikidel juhtudel võrdselt oluline 
ja nende valdkondade kohta tehtud eri ettepanekute vahel tuleb saavutada 
tasakaal;

ii) tuleb püüda kaotada kõik tollimaksud, võttes samas arvesse mõlema poole 
tundlikke tooteid;

iii) tuleb meeles pidada, et ELil on teenuste sektoris, näiteks tehnoloogia-, 
telekommunikatsiooni- ja transporditeenuste sektoris, olulised aktiivsed huvid; 

iv) teenuste puhul tuleb suurendada turulepääsu vastavalt nn positiivse loetelu 
põhimõttele, mille alusel nimetatakse sõnaselgelt teenused, mille turg avatakse 
välisettevõtjatele, ning välistatakse uued teenused, tagades samas, et võimalikud 
kavandatud meetmete rakendamiskeelud ja sillaklauslid kehtivad üksnes 
mittediskrimineerivate sätete suhtes ning võimaldavad piisavat paindlikkust, et 
viia teenused tagasi riikliku kontrolli alla;
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v) läbirääkimiste käigus tuleb tõsiselt tegeleda praeguste piirangutega, mille USA on 
kehtestanud ELi ettevõtetele mere- ja õhutransporditeenuste valdkonnas, sh seoses 
välismaise osalusega lennuettevõtetes ja vastastikkuse põhimõttega kabotaaži 
puhul, samuti merekaubavedude jälgimisega;

vi) tundlike teenuste, näiteks avalike teenuste ja kommunaalteenuste (sealhulgas vesi, 
tervishoid, sotsiaalkindlustussüsteemid ja haridus) suhtes tuleb tagada piisavad 
erandid, mis annavad riigi ja kohalikele asutustele piisavalt tegevusruumi, et 
tegeleda avalikke huvisid teeniva õigusloomega; sellega seoses oleks väga 
kasulik, kui läbirääkijad esitaksid ühisavalduse kindla otsuse kohta jätta need 
sektorid läbirääkimiste käsitlusalast välja;

vii) tuleb ühendada finantsteenuste turulepääsu käsitlevad läbirääkimised ja 
finantseeskirjade lähendamine kõrgeimal tasemel, et toetada vajalike eeskirjade 
kehtestamist finantskriiside ennetamiseks ja toetada seniseid koostööpüüdlusi 
muudel rahvusvahelistel foorumitel, nagu Baseli Pangajärelevalve Komitee;

viii) tuleb tagada, et andmevahetuse liberaliseerimine, eeskätt e-kaubanduse ja 
finantsteenuste valdkonnas, ei sea ohtu andmekaitset käsitlevat liidu õigustikku; 
tuleb tagada, et enne Euroopa andmekaitsealaste õigusaktide kehtestamist ei võeta 
andmevahetusega seotud kohustusi;

ix) tuleb tagada, et eeskätt digitaalvaldkonnas järgitakse nõuetekohaselt Euroopa 
konkurentsialaseid õigusakte; 

x) tuleb arvestada asjaoluga, et leping ei tohiks ohustada liidu kultuurilist ja keelelist 
mitmekesisust, muu hulgas audiovisuaal-ja kultuuriteenuste valdkonnas, ning et 
praegused ja tulevased sätted ja poliitikameetmed kultuurisektori toetamiseks, 
eeskätt digitaalvaldkonnas, jäetakse läbirääkimiste käsitlusalast välja;

xi) tuleb tagada, et arvesse võetakse riigihangete turgude avatuse erinevusi mõlemal 
pool Atlandi ookeani ja Euroopa ettevõtjate ülisuurt huvi saavutada juurdepääs 
USA riigihangete lepingutele nii föderaalsel kui ka riigi tasandil, näiteks 
ehitusteenuste, liiklustaristu ning kaupade ja teenuste valdkonnas, järgides samas 
mõlemapoolselt hangete jätkusuutlikkuse kriteeriume, muu hulgas 2016. aastal 
jõustuvat uut ELi hanke- ja kontsessioonipaketti;

xii) tuleb soodustada ELi ja USA koostööd rahvusvahelisel tasandil, et edendada 
riigihangete jätkusuutlikkuse standardeid, muu hulgas hiljuti läbivaadatud 
riigihankeid käsitleva lepingu rakendamisel;

xiii) tuleb tagada USA osariikide kaasamine läbirääkimisprotsessi, et USA 
riigihankelepingute avamine ELi ettevõtjatele annaks sisukaid tulemusi;

xiv) tuleb tagada, et läbirääkimistes päritolureeglite üle püütakse kooskõlastada ELi ja 
USA käsitlusviise; arvestades ELi ja Kanada vahelise laiaulatusliku majandus- ja 
kaubanduslepingu läbirääkimiste lõpetamist ning ELi ja Mehhiko vahelise 
vabakaubanduslepingu võimalikku uuendamist, tuleb arvesse võtta 
kumuleerumise võimalust ja ulatust;
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c) seoses mittetariifsete tõketega

i) tuleb tagada, et õigusalase koostöö peatükiga edendatakse kaubanduse 
lihtsustamise ja investeeringutega tõhusat konkurentsi soodustavat 
majanduskeskkonda, töötades samal ajal välja tervishoidu ja ohutust, tarbijaid, 
tööd ja keskkonda käsitlevad õigusaktid ning tagades nende ja ELi kultuurilise 
mitmekesisuse kõrgetasemelise kaitse; mõlema poole läbirääkijad peavad 
jätkuvate arutelude 1,5 aasta pikkusele kogemusele tuginedes tegema kindlaks ja 
väljendama väga selgelt, missugused õigusalased meetmed ja standardid on 
esmatähtsad ning mille suhtes ei saa järeleandmisi teha, mille jaoks võib leida 
ühiseid lahendusi, missugustes valdkondades on soovitatav rakendada ühistel 
kõrgetel standarditel põhinevat vastastikust tunnustamist ja tugevat turujärelevalve 
süsteemi ning missugustes valdkondades on võimalik ainult parem teabevahetus;

ii) läbirääkimistes sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete ning tehniliste kaubandustõkete 
üle tuleb lähtuda sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete ning tehniliste 
kaubandustõkete mitmepoolsete kokkulepete peamistest põhimõtetest; 
esmajärjekorras tuleb püüda suurendada läbipaistvust ja avatust, suurendades 
reguleerivate asutuste vahelist dialoogi ja tõhustades koostööd rahvusvahelistes 
standardeid kehtestavates asutustes; läbirääkimistes sanitaar- ja 
fütosanitaarmeetmete ning tehniliste kaubandustõkete üle tuleb tunnustada 
mõlema poole õigust juhtida riske vastavalt sellele, mida ta peab õigeks, et kaitsta 
inimeste, loomade ja taimede elu ja tervist; tuleb austada mõlema poole tundlikke 
teemasid ja põhiväärtusi, nt ELi ettevaatusprintsiipi;

iii) horisontaalse õigusalase koostöö peatükiga seoses tuleb seada esikohale 
reguleerivate asutuste vahelise kahepoolse koostöö edendamine parema 
teabevahetuse kaudu ning soodustada rahvusvaheliste õigusaktide vastuvõtmist, 
tugevdamist ja õigeaegset rakendamist, tuginedes edukale rahvusvahelisele 
kogemusele, nagu ISO standardid või tegevus ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni 
(UNECE) sõidukeid käsitlevate eeskirjade ühtlustamise ülemaailmse foorumi 
(WP.29) raames; tuleb näha ette, et õigusalast koostööd käsitlevates 
horisontaalsetes sätetes määratletud õigusaktile eelnevas mõjuhinnangus tuleks 
lisaks kaubandusele ja investeeringutele avaldatavale mõjule hinnata ka mõju 
tarbijatele ja keskkonnale; võimalust edendada õigusalast kooskõla tuleb käsitleda 
ülimalt ettevaatlikult ja üksnes õiguspäraseid regulatiivseid ja poliitilisi eesmärke 
ohtu seadmata;

iv) edaspidise õigusalase koostöö raames tuleb määratleda selgelt, missugused 
meetmed on seotud tehniliste kaubandustõkete ning üleliigse halduskoormuse ja -
toimingutega ning missugused on seotud põhistandardite ja eeskirjadega ning 
mida ei tohiks muuta;

v) edaspidise koostöö raamistikku luues tuleb austada täielikult mõlemal pool 
Atlandi ookeani kehtestatud õigussüsteemi ning Euroopa Parlamendi rolli ELi 
otsustamisprotsessis ja selle demokraatlikku kontrolli ELi õigusalaste protsesside 
üle tulevase koostöö raamistiku loomisel, jälgides samal ajal valvsalt 
sidusrühmade tasakaalustatud kaasamist õigusakti ettepaneku väljatöötamise 
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raames toimuvatesse konsultatsioonidesse;

d) seoses eeskirjadega

i) tuleb ühendada läbirääkimised turulepääsu ja õigusalase koostöö üle, kehtestades 
ulatuslikud eeskirjad ja põhimõtted, muu hulgas säästva arengu, energia, VKEde, 
investeeringute ja intellektuaalomandi kohta;

ii) tuleb tagada, et säästva arengu peatüki eesmärk oleks Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) kaheksa põhikonventsiooni ja nende sisu, ILO 
inimväärse töö tegevuskava ja põhiliste rahvusvaheliste keskkonnalepingute 
täielik ja tulemuslik ratifitseerimine, rakendamine ja jõustamine; sätetega tuleks 
püüda parandada töö- ja keskkonnastandardite kaitsetaset; ulatuslik kaubanduse ja 
säästva arengu peatükk peaks hõlmama ka ettevõtja sotsiaalse vastutuse eeskirju, 
mis põhinevad Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) suunistel 
rahvusvahelistele ettevõtetele, ja selgelt struktureeritud kodanikuühiskonna 
kaasamist;

iii) tuleb tagada, et töö- ja keskkonnastandardid ei piirdu üksnes kaubanduse ja 
säästva arengu peatükiga, vaid et need sisalduvad võrdselt ka lepingu teistes 
osades (investeeringud, teenuskaubandus, õigusalane koostöö ja riigihanked);

iv) tuleb tagada, et töö- ja keskkonnastandardid muudetakse õiguslikult jõustatavaks, 
kasutades ära ELi ja Korea vahelise vabakaubanduslepingu häid kogemusi ning 
USA vabakaubanduslepingute ja siseriikliku õiguse häid ja tõhusaid tavasid;

v) tuleb tagada, et Atlandi-üleste ettevõtete töötajatel on kooskõlas Euroopa 
töönõukogu direktiiviga juurdepääs teabele ja konsulteerimisele;

vi) tuleb tagada, et Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnamõju uuritakse põhjaliku hinnanguga 
kaubanduse mõju kohta säästvale arengule, millesse on kindlasti kaasatud 
sidusrühmad ja kodanikuühiskond;

vii) tuleb tagada, et läbirääkimiste käigus uurivad kaks poolt maagaasi ja nafta 
ekspordi hõlbustamise viise, nii et Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerlusega kaotatakse kõik kahe kaubanduspartneri vahelised 
kehtivad energia ekspordipiirangud, toetades nii energiaallikate mitmekesistamist;

viii) tuleb tagada, et lepinguga ei mõjutata 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 ning 
järgida tuleb energiatoodete kvaliteedistandardeid;

ix) tuleb tagada, et Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerlusega toetatakse 
ka keskkonnahoidlike toodete ja teenuste kasutamist ning edendamist, kasutades 
ära Atlandi-ülese majanduse märkimisväärset keskkonnaalase ja majandusliku 
kasu potentsiaali;
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x) tuleb tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus oleks foorum 
ühiste energiatootmise jätkusuutlikkuse standardite väljatöötamiseks, kus 
võetakse alati arvesse ja järgitakse mõlema poole kehtivaid standardeid;

xi) tuleb tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus hõlmab 
VKEsid käsitlevat konkreetset peatükki ning et sellega püütakse luua Euroopa 
VKEdele USAs uusi võimalusi, näiteks kaotades kahekordse sertifitseerimise 
nõuded, võttes kasutusele veebipõhise teabesüsteemi eri eeskirjade kohta, 
kehtestades kiirmenetluse piiril või kaotades praegu jätkuvalt kehtivad teatavad 
kõrged tariifid; sellega tuleks näha mõlema poole jaoks ette koostöömehhanismid, 
millega hõlbustada VKEde osalemist Atlandi-üleses kaubanduses, näiteks ühise 
VKEde ühtse kontaktpunkti kaudu;

xii) tuleb tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus hõlmab 
põhjalikku peatükki investeeringute kohta, sealhulgas sätteid nii turulepääsu kui 
ka investeeringute kaitse kohta; investeeringuid käsitleva peatüki eesmärk peaks 
olema tagada mittediskrimineeriv kohtlemine Euroopa ja USA äriühingute 
asutamisel teineteise territooriumil, võttes siiski arvesse mõne konkreetse sektori 
tundlikku iseloomu;

xiii) tuleb tagada, et investeeringute kaitset käsitlevad sätted piirduvad 
asutamisjärgsete sätetega ja neis keskendutakse mittediskrimineerimisele ning 
õiglasele ja erapooletule kohtlemisele; kaitsestandardid ning investori ja 
investeeringu määratlused tuleks vormistada täpselt; vaba kapitalisiire peaks 
olema kooskõlas ELi aluslepingute sätetega ja hõlmama usaldatavusnõuete kohast 
erandit finantskriiside korral;

xiv) tuleb tagada, et välisinvestoreid koheldakse mittediskrimineerival viisil ning et 
neil on võrdne võimalus taotleda kaebuste lahendamist ja lahenduseni jõuda, 
kaasamata sellesse investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise mehhanismi; 
võttes arvesse ELi ja USA arenenud õigussüsteeme, ei ole selline mehhanism 
Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse raames vajalik; 
riikidevaheliste vaidluste lahendamise süsteem ning riiklike kohtute kasutamine 
on kõige sobivamad vahendid investeerimisvaidluste käsitlemiseks;

xv) tuleb tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus hõlmab 
ulatuslikku intellektuaalomandi õiguste peatükki, mis sisaldab 
intellektuaalomandi õiguste täpselt ja selgelt määratletud valdkondade jõulist 
kaitset, sealhulgas Euroopa geograafiliste tähiste tõhustatud kaitset ja 
tunnustamist, ning väljendab õiglast ja tõhusat kaitsetaset, nagu on sätestatud ELi 
ja USA vabakaubanduslepingu asjaomase valdkonna sätetes, kinnitades samal ajal 
jätkuvalt intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingus sisalduvat 
praegust paindlikkust, eelkõige rahvatervise valdkonnas;

xvi) tuleb tagada, et intellektuaalomandi õiguse peatükk ei hõlma sätteid 
kriminaalkaristuse kui jõustamisvahendi kohta, sest Euroopa Parlament on selle 
eelnevalt tagasi lükanud;

e) läbipaistvuse, kodanikuühiskonna kaasamise ja tutvustamistegevusega seoses
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i) tuleb jätkuvalt püüda suurendada läbirääkimiste läbipaistvust, tehes suuremal 
hulgal läbirääkimisettepanekuid üldsusele kättesaadavaks;

ii) nende läbipaistvuspüüdlustega tuleks saavutada sisukaid praktilisi tulemusi, muu 
hulgas jõudes USAga läbipaistvuse parandamise nimel sisukatele kokkulepetele, 
mis hõlmavad juurdepääsu kõikidele läbirääkimisdokumentidele, et võimaldada 
Euroopa Parlamendi liikmetel ja liikmesriikidel pidada sidusrühmade ja üldsusega 
edasiviivaid arutelusid;

iii) liikmesriikidega tuleb edendada veelgi tihedamaid sidemeid, et soodustada nende 
aktiivset kaasamist paremasse teavitamisse lepingu kohaldamisalast ja Euroopa 
elanikele pakutavast võimalikust kasust ning tagada Euroopas laiaulatuslik 
faktipõhine avalik arutelu Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
üle eesmärgiga vaadelda lepinguga kaasnevaid tegelikke probleeme;

iv) kogu läbirääkimisprotsessi vältel tuleb suurendada oma järjepidevat ja läbipaistvat 
seotust mitmesuguste sidusrühmadega, sealhulgas ettevõtete, keskkonna, 
põllumajanduse, tarbijate, töö ja muude valdkondade esindajatega; kutsub kõiki 
sidusrühmi aktiivselt osalema, pakkuma välja algatusi ja esitama teavet, mis on 
läbirääkimiste seisukohalt asjakohane; 

f) tuleb taotleda veelgi tihedamate sidemete loomist Euroopa Parlamendiga, mis kavatseb 
jätkuvalt teraselt jälgida läbirääkimiste protsessi ning teha omalt poolt koostööd 
komisjoni, liikmesriikide, USA Kongressi ja valitsusega ning sidusrühmadega mõlemal 
pool Atlandi ookeani, et tagada tulemus, mis toob kasu ELi, USA ja kolmandate riikide 
kodanikele; 

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev Euroopa Parlamendi soovitusi sisaldav 
resolutsioon komisjonile ja teavitamise eesmärgil nõukogule, liikmesriikide valitsustele 
ja parlamentidele ning USA valitsusele ja USA Kongressile.
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SELETUSKIRI

Kui EL peab läbirääkimisi rahvusvahelise lepingu, näiteks Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse lepingu sõlmimiseks, võib Euroopa Parlament kodukorra artikli 108 
lõike 4 alusel läbirääkimiste igas etapis väljendada kokkuleppe kohta oma seisukohta. 
Raportöör soovib kasutada võimalust hinnata läbirääkimiste peamisi tulemusi pärast rohkem 
kui 1,5 aastat kestnud arutelu ning väljendada Euroopa Parlamendi seisukohti võimaliku 
Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse lepingu põhivaldkondade kohta. 
Euroopa Parlamendi 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. Raportöör püüdis olla võimalikult põhjalik ja anda 
Euroopa Parlamendi eri komisjonide liikmetele võimaluse protsessile arvestatavalt kaasa 
aidata. ELi ja kolmandate riikide vaheliste kaubanduslepingute ratifitseerimisel on viimane 
sõna Euroopa Parlamendil. Leping ei saa Euroopa Parlamendi nõusolekuta jõustuda. 
Võltsimisvastase kaubanduslepingu (intellektuaalomandi kaitse, muu hulgas 
digitaalvaldkonnas) tagasilükkamine on tõestanud, et Euroopa Parlament suhtub oma rolli 
kaubanduspoliitikas väga tõsiselt. 

Arvestades Euroopa avalikkuse seast 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.


