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ETTEPANEKUD

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

– võttes arvesse 14. juuni 2013. aasta juhiseid läbirääkimiste pidamiseks Euroopa Liidu ja 
Ameerika Ühendriikide vahelise Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse 
(TTIP) üle,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 206 ja 207,

– võttes arvesse oma 23. mai 2013. aasta resolutsiooni ELi kaubandus- ja 
investeerimisläbirääkimiste kohta Ameerika Ühendriikidega1,

– võttes arvesse petitsioone 1221-13, 1635-13, 1960-13, 2694-13, 2721-13, 2859-13, 0149-
14, 0184-14, 0195-14, 0242-14, 0589-14, 0706-14, 0722-14, 0738-14, 0783-14, 0949-14, 
0973-14, 1032-14, 1122-14, 1336-14, 1575-14, 1649-14, 2062-14, 2143-14, 2268-14, 
2314-14, 2328-14, 2647-14 ja 0033-15,

– võttes arvesse Euroopa Ombudsmani uurimist seoses Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse läbirääkimiste läbipaistvusega ja üldsuse kaasamisega 
(OI/10/2014/RA),

A. arvestades, et Euroopa Komisjon peab praegu Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi 
ulatusliku kaubandus- ja investeerimispartnerluse lepingu üle Ameerika Ühendriikidega 
(Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus ehk TTIP);

B. arvestades, et TTIP eesmärk on suurendada kaubavahetust ja investeeringuid Euroopa 
Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel;

C. arvestades, et läbirääkimised on TTIP võimaliku majandusliku, sotsiaalse ja poliitilise 
mõju tõttu pälvinud avalikkuse enneolematut huvi;

D. arvestades, et petitsioonikomisjon on saanud suure hulga petitsioone, milles tõstatatakse 
ELi ja USA vahelise kaubanduslepinguga (TTIP) seotud küsimusi; arvestades, et 
petitsioonide esitajad tunnevad peamiselt muret ohtude pärast, mis puudutavad 
imporditavate toiduainete kvaliteeti, USA poolt füüsiliste ja juriidiliste isikute kohta 
väidetavalt kogutavat teavet (ELi kodanike nn digitaalne enesemääramisõigus), 
läbipaistvust, majanduslikku mõju ning investorite kaitsmist investori ja riigi vaheliste 
vaidluste lahendamise mehhanismiga;

1. toonitab, kui tähtis on Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel arendada 
kaubandussuhteid ja kahepoolseid investeeringuid, et aidata kaasa majanduskasvule ja 
tööhõivele ning luua uusi majanduslikke võimalusi;

2. peab tervitatavaks eesmärki vähendada kaupu ja teenuseid puudutavate õigusnormide 
tarbetuid lahknevusi ELi ja USA vahel, näiteks menetluste dubleerimine, ebajärjepidevad 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0227.
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nõuded toodetele ja topeltkatsed;

3. märgib, et õigusnormide kooskõlastamine ei tohi piirata kummagi poole õigust kehtestada 
eeskirju vastavalt sellisele tervise-, ohutus-, tarbija-, töö- ja keskkonnakaitse ja kultuurilise 
mitmekesisuse tasemele, mida nad peavad asjakohaseks;

4. rõhutab liikuvuse paketi tähtsust, arvestades asjaolu, et viisalihtsustus Euroopa teenuste ja 
kaupade pakkujatele on TTIP-lepingust täiel määral kasusaamise üks olulisemaid 
elemente;

5. peab tervitatavaks, et komisjon on teinud suuri jõupingutusi TTIP läbirääkimisprotsessi 
läbipaistvamaks muutmiseks, eelkõige mis puudutab Euroopale TTIP üle läbirääkimiste 
pidamiseks juhiste andmist (1103/13 CL 1);

6. leiab, et komisjon peaks läbipaistvuse küsimusse suhtuma ennetavamalt, et muuta 
läbirääkimiste protsess kodanike silmis legitiimsemaks, ning soovitab komisjonil avaldada 
dokumente ja teha kohtumisi puudutav teave kättesaadavaks;

7. palub komisjonil tagada, et tema kaubanduspoliitikale pühendatud veebisaidil 
avaldatavate TTIPga seotud dokumentide nimekiri oleks terviklik;

8. on seisukohal, et TTIP ei tohi kahjustada ELi kodanike digitaalset enesemääramisõigust 
ega andmekaitsealaste Euroopa õigusaktide täitmist;

9. rõhutab, et läbirääkimiste teatavad valdkonnad on tundlikud, nt põllumajandussektor, 
mille puhul geneetiliselt muundatud organismide, kloonimise ja tarbijate tervise küsimusi 
tajutakse ELis ja USAs erinevalt;

10. rõhutab, et tarbijakaitse ning toiduainetele ja kaupadele kehtestatud kõrgemate Euroopa 
kvaliteedinõuete täitmine peaksid olema TTIP üle peetavate läbirääkimiste keskmes.


