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ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil 

lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

edastab komisjonile seoses käimasolevate Atlandi-ülese kaubandus- ja 

investeerimispartnerluse läbirääkimistega järgmised soovitused: 

a) poliitiliste prioriteetide kohta 

i. tagada, et läbirääkimiste põhitulemuseks oleks ambitsioonikas ja laiaulatuslik leping, mis 

avab olulisel määral uusi turule juurdepääsu võimalusi ELi ettevõtjatele, eelkõige 

VKEdele, ja toob kasu kodanikele, tarbijatele ja töötajatele, säilitades samal ajal 

konkurentsivõimelise sotsiaalse turumajanduse Euroopa arengumudeli; 

ii. tagada, et leping mitte üksnes ei kõrvalda tõkkeid, vaid edendaks ja kaitseks ELi 

toimimise lepingus sätestatud Euroopa kõrgetasemelist tarbijakaitset, eelkõige teabe osas, 

ja pidada meeles, et enamikus sektorites tagavad ELi ja USA standardid ja regulatiivne 

keskkond selle kõrge taseme; märkida seetõttu, et regulatsioonide ühtlustamine peab 

seadma sihiks kehtestada kõrged kvaliteedistandardid ja eeskirjad, mis võiksid olla uueks 

üleilmseks võrdlusaluseks ja mis de facto oleksid rahvusvahelised standardid;  

iii. säilitada läbirääkimistel võimalikult kõrge läbipaistvuse tase, sealhulgas juurdepääs 

läbirääkimiste tekstidele, ja konsulteerida kodanikuühiskonnaga kogu protsessi vältel; 

b) seoses täieliku ja läbipaistva juurdepääsuga ELi teenuseosutajate jaoks ning tööalase 

liikuvuse takistuste kõrvaldamisega 

i. nõuda, kaitstes ELi liikmesriikide vabadust pakkuda, tellida ja rahastada avalikke 

teenuseid vastavalt aluslepingutele, et ELi teenuseosutajatel peab läbipaistvate, 

vastastikuste ja õiglaste eeskirjade alusel olema USAs nii föderaal- kui ka sellest 

madalamal tasandil täielik juurdepääs liberaliseeritud teenuste turule võrdsetel alustel 

kohalike teenuseosutajatega; 

ii. tagada, et lepinguga ei seataks ohtu ELi avalike teenuste kõrget kvaliteeti, ning kasutada 

nende kaitsmiseks samu kaitsemeetmeid ja määratlusi, mis sisalduvad muudes 

vabakaubanduslepingutes, näiteks laiaulatuslikus majandus- ja kaubanduslepingus, 

eelkõige selliste valdkondade puhul nagu avaliku sektori vahenditest rahastatav tervishoid, 

haridus, sotsiaalteenused, veetootmine, -jaotus ja -käitlemine, kohalikke omavalitsusi 

puudutavad meetmed ja audiovisuaalvaldkond; 

iii. tagada kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine lepinguosaliste poolt, eelkõige 

õigusliku raamistiku loomise kaudu osariikidega, millel on selles valdkonnas 

reguleerimisvolitused, ning edendada Atlandi-ülest liikuvust viisalihtsustuste tegemise 

kaudu kõigist ELi liikmesriikidest pärit spetsialistidele lepinguga hõlmatud sektorites; 

iv. propageerida paralleelselt läbirääkimistega, et lepinguosalised alustaksid kõnelusi 

täiendava kokkuleppe üle, mis kaotaks tööloanõuded, et tekiks maksimaalne spetsialistide 
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liikuvus lepinguosaliste riikide vahel; 

c) seoses õiglaste ja läbipaistvate avalike hangetega kõigil tasanditel 

i. läheneda avalike hangete peatükile ambitsioonikalt ja tagada, et Euroopa ettevõtjatel, 

eelkõige VKEdel, oleks võimalik USA turul osaleda mittediskrimineerival alusel kõigil 

valitsemistasanditel; tagada vastastikune ja läbipaistev juurdepääs, et tasakaalustada 

praegune ebavõrdne olukord, ning uurida võimalust, kuidas ELi ettevõtjatele saaks teha 

erandi riiklikest ja kohalikest ostuklauslitest föderaalsel ja võimaluse korral ka osariigi 

tasandil;  

ii. tagada, et läbirääkimistel järgitaks avalikke hankeid ja kontsessioone käsitlevaid uusi 

direktiive, võttes eriti arvesse avaliku sektori omavahelise koostöö, väljajätmiste ja 

VKEde juurdepääsu määratlemist ning majanduslikult soodsaima pakkumuse 

kriteeriumide kasutamist; 

iii. täpsustada, et teenuste osutamise vormi üle otsustamise õigus jääb kehtima ning et 

teenuste peatükis sisalduvat nn sillaklauslit ei tohi seetõttu kohaldada teenuste suhtes, 

mida tellija tellib erasektori kolmandalt isikult hankelepingu teel ning mida kõnealune 

tellija hakkab pärast lepingu lõppu oma ettevõttesiseselt ise osutama; 

iv. lähtuda reguleerimisala, eeskirjade ja valdkondade osas riigihangete lepingu (GPA) 

tulemustest ning sellest, et see lihtsustaks menetlusi ja muudaks need sujuvamaks, 

pakkudes samal ajal suuremat läbipaistvust; 

v. pidades silmas, et avalikud hanked moodustavad märkimisväärse osa ELi ja teiste 

kaubanduspartnerite majandusest ning pakuvad seetõttu ELile väga suurt majanduslikku 

huvi, rõhutada, et need peavad olema osa lõplikust laiaulatuslikust lepingust; 

d) seoses Atlandi-üleste standarditega ülemaailmsete standarditena 

i. rõhutada, et tagades kaitse, mis on saavutatud ELi standardite ja tehniliste 

regulatsioonidega, peaks leping seadma kõrgemaid eesmärke kui need, mis on ette nähtud 

WTO tehniliste kaubandustõkete lepinguga, eelkõige sellistes valdkondades nagu 

vastavushindamine, toodetele esitatavad nõuded või tootestandardid, ning nägema ette 

läbipaistvuse tehniliste normide ettevalmistamisel ja kättesaadavusel; 

ii. tagada sel eesmärgil, et Euroopa ettevõtjad saaksid konsulteerida ühtse USA 

teabepunktiga, mis annaks teavet kõigi valdkondade standardite kohta; kaitsta kindlalt ELi 

standardimise valdkonnas tehtavat tööd ja edendada selle põhimõtteid, nagu ühtsus, 

läbipaistvus, avatus, konsensus, kohaldamise vabatahtlikkus, erihuvidest sõltumatuks 

jäämine ja tõhusus; 

iii. luua ambitsioonikas, läbipaistev ja tõhus koostöö- ja dialoogimehhanism, mille eesmärk 

on võimaluse korral ühiste standardite loomine, ja tagada, et lepinguga hõlmatud 

põhisektorites ei tekiks tulevaste standarditega seoses tahtmatuid lahknevusi, olles 

seisukohal, et sellised standardid tuleks kokku leppida ja neid tuleks propageerida 

eelkõige uuenduslikes valdkondades ja kõigil rahvusvahelistel foorumitel; võtta arvesse 

probleeme, mis tekivad erineva ülesehituse ja huvidega USA standardimissüsteemi 
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ühildamisest Euroopa mehhanismiga; 

iv. rõhutada, et USA ja EL peaksid näiteks elektroonikaseadmete sektoris rakendama 

olemasolevaid ja ajakohastatud ISO ja IEC standardeid, mis on rahvusvaheliselt kokku 

lepitud; 

e) seoses tehniliste kaubandustõkete kaotamisega Atlandi-üleses kaubanduses 

i. seada eesmärgiks tooteohutuse kõrge taseme tagamine kogu liidus ning hoida samal ajal 

eelkõige madala riskiastmega toodete puhul ära tarbetu testimiste dubleerimine, mille tõttu 

raisatakse vahendeid; tagada, et USA tunnustaks ettevõtja kinnitust toodete vastavuse 

kohta, kui ELi õigus seda lubab; 

ii. toetada kava luua autonoomset reguleerimispädevust täielikult austades kohustuslik 

struktureeritud dialoog, parimate tavade jagamine ja koostöö reguleerivate asutuste vahel 

lepinguga hõlmatud sektorites; rõhutada, et see peaks sisaldama varajase hoiatamise 

mehhanisme ja teabevahetust regulatsioonide ettevalmistamise ajal; ergutada paremat 

regulatiivset koostööd muudes sektorites ja edendada ELi turujärelevalvesüsteemi, et 

tagada ELi kõrged tarbijakaitse standardid; 

iii. püüda tagada, et regulatiivne koostöö ei suurendaks halduskoormust, pidades silmas, et 

õiguslikud erinevused on peamised mittetariifsed kaubandustõkked, eelkõige 

tehnikasektoris, mis hõlmab mehaanilisi ja elektrilisi masinaid, aparaate ja seadmeid, ning 

et reguleerivad asutused peaksid otsima võimalusi, kuidas edendada kooskõla ja 

regulatiivset sümmeetriat, nagu vastastikust tunnustamist, nõuete ühtlustamist või 

vastavusse viimist; 

iv. rõhutada asjaolu, et leping ei tohi piirata kummagi poole õigust kehtestada eeskirju 

vastavalt sellisele tervise-, ohutus-, tarbija-, töö- ja keskkonnakaitse ja kultuurilise 

mitmekesisuse tasemele, mida nad peavad asjakohaseks; sellega seoses rõhutada ELi 

toimimise lepingu artiklis 191 sätestatud ettevaatuspõhimõtte tähtsust; rõhutada, et 

regulatiivne koostöö peab olema läbipaistev ning et Euroopa Parlament peaks aitama 

kaasa tulevaste institutsioonide tööle; 

v. pidada meeles, et lepingu üheks kõige olulisemaks saavutuseks oleks see, kui võimalikult 

palju sõidukite ohutuseeskirju tunnustataks samaväärseks, ning et selleks on vaja 

kontrollida, et ELi ja USA eeskirjad tagaksid samasuguse kaitsetaseme ELi kaitsetaset 

vähendamata; rõhutada, et see peab olema samm selles suunas, et antud sektoris saavutada 

täielikult õigusnormide lähendamine; juhtida siiski tähelepanu, et USA ja ELi toodete 

vahel on eriti autoohutuse osas suured erinevused, ja nõuda, et EL ja USA tihendaksid 

eelkõige uute tehnoloogiate vallas koostööd ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE), 

aga ka muude rahvusvaheliste standardeid kehtestavate kokkulepete raames; 

f) tolliprotseduuride ja kaubanduse lihtsustamise kohta eelkõige VKEde jaoks 

i. võttes arvesse, et mittetariifsed kaubandustõkked mõjutavad rohkem VKEsid ja et leping 

peaks püüdma neid vähendada või need täielikult kaotama, nõuda, et loodaks ühtne 

raamistik, sh lepingu eripeatükk VKEde kohta, mis võimaldaks VKEdel pöörduda 

mittetariifseid kaubandustõkkeid käsitlevates küsimustes asjaomaste asutuste poole; 
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ii. tagada, et leping, millega ajakohastatakse, digiteeritakse, lihtsustatakse ja sujundatakse 

menetlusi, kaotatakse kahekordse sertifitseerimise nõuded ja suurendatakse 

miinimumkünnist tollimaksu määramisel ja plaanipäraseid kontrolle, lihtsustab VKEde 

osalust Atlandi-üleses kaubanduses ja vähendab nende kulusid; 

iii. toetada jõuliselt mõtet luua VKEde jaoks tasuta veebipõhine USA kasutajatugi, nagu see 

on ELis, mille vahendusel väiksemad firmad saaksid kogu vajaliku teabe seoses USAsse 

eksportimise, sealt importimise või sinna investeerimisega, sealhulgas tollimaksude, 

lõivude, eeskirjade, tolliprotseduuride ja turuvõimaluste kohta; 

iv. käsitleda WTO kaubanduse lihtsustamise lepinguga hõlmamata küsimusi tolli valdkonnas 

ning rõhutada, et halduskoormuse kaotamiseks tuleb tolli valdkonnas ning piiridega 

seotud poliitika ja tegevuse puhul püüda jõuda regulatiivse vastavuse minimeerimiseni; 

g) selgete päritolureeglite kohta 

i. kehtestada ühised toodete päritolu kindlaksmääramise eeskirjad, mis peaksid olema selged 

ja ettevõtjate jaoks hõlpsasti kohaldatavad, ning arvestada praeguseid ja tulevasi 

suundumusi tootmises, samuti võimalikku kumulatsiooni edaspidi riikidega, kellega 

lepinguosalistel on vabakaubanduslepingud;  

ii. tagada, et leping sisaldaks sätteid, millega hoitakse ära ELi päritolunimetuste ja 

geograafiliste tähiste ebaseaduslik kasutamine, mis oleks tarbijate jaoks eksitav, ning 

kaitsta selliseid süsteeme, mis on aidanud märkimisväärselt kaasa tarbijate kaitsmisele 

ning selge ja kokkuvõtliku teabe esitamisele toote päritolu kohta; näha läbirääkimistes 

võimalust liikuda edasi toodete päritolu kohustuslikule märkimisele esitatavate rangete 

ühiste nõuete kehtestamise suunas, mis pakuvad tarbijatele kindlaid tagatisi ja ettevõtjatele 

võrdseid võimalusi seoses juurdepääsuga mõlemale turule. 
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