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ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et kuna nii Euroopa Liidu kui ka Ameerika Ühendriikide kohtusüsteem toimib 
tõhusalt, ei ole kõnealuses lepingus erainvestorite ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise 
mehhanisme vaja;

B. arvestades, et Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides on tõhusad riiklikud 
õigusraamistikud ning et tegemist on õigusriikidega;

C. arvestades, et ELi institutsioonide sõlmitud rahvusvaheliste kaubandus- ja 
investeerimislepingute suhtes kehtivad ELi poolt garanteeritud õigused ning nende õiguste 
kaitse aluseks olevad põhimõtted ELis, nagu ettevaatuspõhimõte, mida kohaldatakse 
keskkonna-, tervishoiu- ja tarbijakaitsevaldkonnas;

D. arvestades, et üheksa ELi liikmesriiki on sõlminud Ameerika Ühendriikidega kahepoolsed 
investeerimislepingud, millega antakse USA ettevõtjatele õigus esitada kõnealuste 
liikmesriikide vastu hagi, ning arvestades, et ELi liikmesriikide vahel sõlmitud 
kahepoolsed lepingud sisaldavad mõnesid investori ja riigi vaheliste vaidluste 
lahendamise alaseid klausleid, kuid määruses nr 912/2014 on sätestatud, et olemasolevad 
kahepoolsed investeerimislepingud, milles liikmesriigid on osalised, asendatakse 
investeeringuid käsitleva peatüki lisamisega Atlandi-ülesesse kaubandus- ja 
investeerimispartnerlusse, isegi ilma investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise 
käsitlemiseta;

E. arvestades, et kõnealuste läbirääkimiste oodatav tulemus on ambitsioonikas leping, 
millega kaitstakse Euroopa sotsiaalse turumajanduse mudelit, nagu on sätestatud Euroopa 
Liidu aluslepingutes, ning mis toob kaasa märkimisväärse edasimineku üldsuse, töötajate 
ja tarbijate jaoks ning turu avamise ELis asuvate ettevõtete, sealhulgas VKEde jaoks;

F. arvestades, et rahvusvaheliste lepingute suhtes kehtivad õiguskindluse ja prognoositavuse 
põhimõtted ning et on teada arvukaid juhtumeid, mille korral EL ja muud riigid on 
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) raames kaevanud USA kohtusse, kuna USA ei 
ole väidetavalt täitnud oma rahvusvahelisi kohustusi;

G. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 1 on sätestatud, et „otsused tehakse nii 
avalikult kui võimalik ja nii kodanikulähedaselt kui võimalik”; arvestades, et Euroopa 
Liidu lepingu artikli 10 lõikes 3 on sätestatud, et „otsused tehakse nii avalikult ja nii 
kodanikulähedaselt kui võimalik”; arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 218 lõikele 10 on Euroopa Parlamendil õigus, et teda „teavitatakse 
viivitamata ja täielikult kõigil menetluse etappidel”, kui toimuvad läbirääkimised ja 
sõlmitakse kokkulepped ELi ja kolmandate riikide vahel; ning arvestades, et Euroopa 
Ombudsmani otsuses omaalgatusliku uurimise OI/10/2014/RA kohta rõhutas Euroopa 
Ombudsman, et vaja on läbipaistvust Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
üle toimuvates läbirääkimistes ning üldsuse juurdepääsu dokumentidele;

1. edastab komisjonile järgmised soovitused:
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a) märgib, et kaubandus- ja investeerimislepingute üle toimuvates läbirääkimistes tuleks 
arvesse võtta üldsuse mureküsimusi;

b) märgib, et kohalikke ja välisinvestoreid ei ole võimalik laiaulatuslikus majandus- ja 
kaubanduslepingus välja töötatud riikide ja investorite vaheliste vaidluste lahendamise 
mehhanismide alaste reformide raames võrdselt kohelda;

c) märgib, et selle tagamise, et välisinvestoreid koheldakse mittediskrimineerival viisil 
ning et neil on võrdne võimalus taotleda kaebuste lahendamist ja lahenduseni jõuda, 
saab saavutada investeeringute kaitse normide või investori ja riigi vaheliste vaidluste 
lahendamise mehhanismi Atlandi-ülesesse kaubandus- ja investeerimispartnerlusse 
lisamisega; on kindlal arvamusel, et ükski Atlandi-ülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse leping ei tohiks sisaldada investeeringute kaitse norme või 
investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise mehhanismi, kuna praegune 
investeeringute kaitse tase ELis ja USAs on õiguskindluse tagamiseks täiesti piisav;

d) kutsub komisjoni üles tegema avalikult kättesaadavaks tervikteksti versioonid, milles 
oleksid ühendatud ELi ja USA seisukohad eelnõu peatükkide kohta ning tagama 
seeläbi kõikidele huvitatud sidusrühmadele läbirääkimiste kõikidel etappidel võrdse 
juurdepääsu teabele;

e) märgib, et vaidluste lahendamise mehhanismides esineb tõsiseid puuduseid nii 
menetluse kui ka sisu osas;

f) kutsub komisjoni üles olema vastu investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise 
hõlmamisele Atlandi-üleses kaubandus- ja investeerimispartnerluses, võttes arvesse 
ELi ja USA arenenud kohtusüsteeme ning asjaolu, et riikidevaheline vaidluste 
lahendamise süsteem ning riiklike õigus- ja kohtusüsteemide kasutamine kõige 
sobivam vahend investeerimisvaidluste käsitlemiseks;

g) rõhutab, et ELi kaubanduspoliitika demokraatlikku legitiimsust tuleb tugevdada;
kutsub komisjoni üles võtma arvesse enda korraldatud avaliku konsultatsiooni 
tulemusi ning eriti seda, et 97% oli investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise 
korrale vastu;

h) kutsub komisjoni üles tagama, et välisinvestoreid koheldakse mittediskrimineerival 
viisil ning et neil on võrdne võimalus taotleda kaebuste lahendamist ja lahenduseni 
jõuda, saades samal ajal kasu samaväärsetest õigustest kui kohalikud investorid, ning 
olema vastu investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise menetluse lisamisele 
Atlandi-ülesesse kaubandus- ja investeerimispartnerlusse, sest olemas on ka muud 
investeeringute kaitse jõustamise võimalused, nagu riigisisesed õiguskaitsevahendid;

i) kutsub komisjoni üles tagama, et juhul kui vaidluste lahendamise mehhanism võetakse 
vastu, siis üksikjuhtumite suhtes tehtavad otsused ei asenda ega muuda tühiseks 
lepinguosaliste kehtivat siseriiklikku õigust, ning et tulevase õigusloome käigus (seni 
kui see ei toimu tagasiulatuvalt) tehtavad muudatused ei saa muutuda niisuguse 
vaidluste lahendamise mehhanismi esemeks;

j) kutsub komisjoni üles tagama, et austatakse täielikult mõlemal pool Atlandi ookeani 
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kehtestatud õigussüsteeme ja Euroopa Parlamendi rolli ELi otsustamisprotsessis ning 
tema kontrollimisvolitusi ELi õigusalaste protsesside üle tulevase koostöö raamistiku 
loomisel;

k) palub komisjonil teha läbirääkimispartnerile selgeks, et ettevaatuspõhimõte on üks 
Euroopa keskkonna-, tervishoiu- ja tarbijakaitse poliitika aluspõhimõtteid ja see on 
kiirete ja ennetavate läbirääkimiste aluseks, et mitte seada ohtu inimeste, loomade ja 
taimede tervist ega kahjustada keskkonda, ning tagada, et läbirääkimiste tulemusel ei 
eirata ELis kehtivat ettevaatuspõhimõtet, eelkõige keskkonna- tervishoiu-, toidu- ja 
tarbijakaitse valdkonnas;

l) kutsub komisjoni üles tagama, et riiklike õigusaktide vastuvõtmisega tegelevad ka 
edaspidi vaid ELi õiguspärased seadusandlikud organid, edendades inimeste kaitse 
kõrgemaid standardeid, sealhulgas tervishoiu, ohutuse, tarbija ja töötajate õiguste ning 
avalike üldhuviteenuste valdkonnas; peab väga oluliseks, et hoitakse alles liikmesriigi 
suveräänne õigus taotleda avalike ja kollektiivsete teenuste (nagu veevärk, tervishoid, 
haridus, sotsiaalkindlustus, kultuuri- ja meediaküsimused, tootekvaliteet ning 
munitsipaal- ja kohalike ametiasutuste iseotsustamisõigus) väljajätmist Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse reguleerimisalast; nõuab tungivalt, et komisjon 
tagaks, et iga õigusalase koostöö raames läbiviidava menetluse puhul austatakse 
täielikult Euroopa Parlamendi ja nõukogu seadusandlikke pädevusi, järgides rangelt 
ELi aluslepinguid, ning ei pidurdata otseselt ega kaudselt Euroopa seadusandlikku 
protsessi;

m) rõhutab, et kuigi ei ELi liikmesriigid ega Euroopa Liit ei ole teinud otsust 
intellektuaalomandi õiguse (sealhulgas autoriõigus, kaubamärgid ja patendid) 
kõikehõlmava ühtlustamise kohta, ei peaks komisjon nende huvide üle laiaulatusliku 
majanduse- ja kaubanduslepingu ning Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse raames läbirääkimisi pidama;

n) peab eriti oluliseks asjaolu, et EL ja USA on jätkuvalt seotud rahvusvahelistes 
organites toimuvate aruteludega patentide mitmekülgse ja ülemaailmse ühtlustamise 
üle ning et nad võtavad nendest osa, ning hoiatab seega püüdluste eest kehtestada 
Atlandi-üleses kaubandus- ja investeerimispartnerluses sätted materiaalse 
patendiõiguse kohta, eriti seoses patentsuse ja ajapikendusega seotud küsimustega;

o) kutsub komisjoni üles tagama, et Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
üle toimuvatel läbirääkimistel käsitletakse ka vajadust parema tunnustamise järele 
seoses teatavate toodetega (mille päritolu on väga oluline), ning kutsub üles säilitama 
selliste toodete kaitset; juhib seetõttu tähelepanu asjaolule, et ELi geograafiliste tähiste 
kohaldamise tõhus tagamine on väga oluline, et saaks jõustada kõnealuseid eeskirju; 
kutsub komisjoni sellega seoses üles tagama, et läbirääkimisvolitustest jäetakse 
jätkuvalt välja kultuuri puudutavate eranditega seotud eeskirjad;

p) kutsub komisjoni seoses turulepääsuga üles tagama, et tundlike teenuste, näiteks 
avalike teenuste ja kommunaalteenuste (sealhulgas vesi, tervishoid, 
sotsiaalkindlustussüsteemid ja haridus) suhtes kohaldatakse piisavalt erandeid, mis 
annavad riiklikele ja kohalikele asutustele piisavalt tegevusruumi, et tegeleda avalikke 
huvisid teeniva õigusloomega; märgib, et kõnealuste teenuste puhul tuleb lepingusse 
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lisada selgesõnaline erand, mis põhineb ELi toimimise lepingu artiklil 14 koos 
protokolliga 26, vaatamata sellele, kes neid teenuseid pakub, millisel viisil ning kuidas 
neid rahastatakse; märgib, et sellega seoses oleks väga kasulik koostada 
ühisdeklaratsioon, milles väljendatakse selget soovi jätta need valdkonnad 
läbirääkimistest välja;

q) palub komisjonil eelkõige tagada, et kultuuri puudutavate eranditega seotud 
eeskirjadesse lisatakse kõik aspektid, millest saavad kasu Euroopa kunstnikud ja 
tootjad;

r) kutsub komisjoni üles andma tagatisi selle kohta, et kultuuri puudutavate eranditega 
seotud eeskirjadesse lisatakse kirjastussektor; 

s) märgib, et riigihangete valdkonnas ei tohi sotsiaalsete ja keskkonnaalaste riigihangete 
kriteeriume ega nende võimalikku laiendamist kahtluse alla seada;

t) kutsub komisjoni üles tagama, et mõlemad lepinguosalised võtavad kohustuseks 
eelkõige ILO tööõiguse põhireeglite ja OECD rahvusvahelistele ettevõtetele suunatud 
suuniste järgimise ja rakendamise; on seisukohal, et konflikti korral tuleb tõhusalt 
tagada töö- ja sotsiaalsete õiguste järgmine;

u) rõhutab, et mitte ühelgi juhul ei tohi õigust koostööle töökohas, õigust töö 
põhiseadusele ning õigust vabadele kollektiivläbirääkimistele või muid töötajaid, 
keskkonda ja tarbijaid kaitsvaid õigusi tõlgendada mittetariifsete kaubandustõketena;

v) märgib veel, et ulatuslikus majandus- ja kaubanduslepingus ning Atlandi-üleses 
kaubandus- ja investeerimispartnerluses tuleb tagasi lükata õigusalaste terminite 
ebaselged määratlused, nagu „õiglane ja erapooletu kohtlemine” ning „kaudne 
sundvõõrandamine”.
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