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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 varasemaid resolutsioone, sealhulgas 23. oktoobri 2012. aasta 

resolutsiooni kaubandus- ja majandussuhete kohta Ameerika Ühendriikidega1, 23. mai 

2013. aasta resolutsiooni ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimiste kohta Ameerika 

Ühendriikidega2 ning 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooni USA Riikliku 

Julgeolekuagentuuri jälgimisprogrammi ja ELi liikmesriikide jälgimisasutuste ning nende 

mõju kohta ELi kodanike põhiõigustele ja Atlandi-ülesele koostööle justiits- ja 

siseküsimustes3, 

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2015. aasta resolutsiooni Euroopa Ombudsmani 

2013. aasta tegevust käsitleva aastaaruande kohta, 

– võttes arvesse petitsioone nr 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), 

– võttes arvesse komisjoni poolt seoses TTIPs sisalduvate investeeringute kaitset ning 

investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamist (ISDS) käsitlevate sätetega algatatud 

avaliku konsultatsiooni tulemusi, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu pealäbirääkija Ignacio García-Bercero 5. juuni 2014. aasta 

kirja USA pealäbirääkijale Daniel Mullanyle, kus märgitakse, et „kõik läbirääkimistega 

seotud dokumendid jäävad avalikkusele kättesaamatuks kuni 30 aastaks”, 

A. arvestades, et Euroopa Komisjon peab praegu Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi 

põhjaliku, kõikehõlmava ja rangete nõuetega kaubandus- ja investeerimispartnerluse 

lepingu üle Ameerika Ühendriikidega (Atlandi-ülene kaubandus- ja 

investeerimispartnerlus ehk TTIP), mille eesmärk on edendada ja soodustada kaupade ja 

teenuste vahetamist ärilistel eesmärkidel ja suurendada investeeringuid muu hulgas 

kaubandustõkete kaotamise kaudu; arvestades, et märkimisväärne arv ELi kodanikke on 

                                                 
1 ELT C 68 E, 7.3.2014, lk 53. 
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0227. 
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0230. 
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väljendanud õigustatud muret, et selle lepinguga ohustatakse ELi peamisi eeskirju, eriti 

tööõiguse, keskkonnakaitse ning toiduainete ja ohutusstandardite valdkonnas; 

B. arvestades, et Euroopa Komisjoni president Juncker kutsus kõiki tulevase komisjoni 

liikmeid üles „tegema avalikuks kõik kontaktid ja kohtumised kutseorganisatsioonide ja 

füüsilisest isikust ettevõtjatega mis tahes teemadel, mis on seotud ELi poliitika 

kujundamise ja rakendamisega” seoses ulatusliku kaubandus- ja investeerimispartnerluse 

lepinguga Ameerika Ühendriikidega (Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus 

ehk TTIP), mille üle komisjon praegu Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi peab; arvestades, 

et ainus tulemuslik viis avalikkuse segadust ja vääritimõistmist vältida on läbipaistvuse 

suurendamine ja suuremad jõupingutused avalikkuse teavitamiseks ning arutelu 

edendamiseks; 

C. arvestades, et TTIP eesmärk on suurendada kaubavahetust ja investeeringuid Euroopa 

Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel, ohustamata sealjuures liidu õigustikus sätestatud 

põhimõtteid, säästvat majanduskasvu, inimväärsete töökohtade loomist või Euroopa 

sotsiaalse mudeli edendamist; 

D. arvestades, et läbirääkimised on TTIP võimaliku majandusliku, sotsiaalse ja poliitilise 

mõju ning läbirääkimiste salastatuse tõttu pälvinud avalikkuse enneolematut huvi; 

E. arvestades, et Euroopa Komisjoni endine president José Manuel Barroso kutsus 

kodanikuühiskonda üles täitma TTIP üle peetavates läbirääkimistes konstruktiivset ja 

aktiivset osa; 

F. arvestades, et kodanikuühiskond on väljendanud muret TTIP üle; 

G. arvestades, et komisjon keeldus 10. septembril 2014 registreerimast Euroopa 

kodanikualgatust „Stop TTIP“, leides, et aluslepingute rakendamiseks vajaliku liidu 

õigusakti ettepaneku esitamine ei kuulu komisjoni pädevusse; arvestades, et algatus „Stop 

TTIP” käivitati seejärel väljaspool määrusega (EL) nr 211/2011 ettenähtud menetlust ning 

on juba kogunud üle miljoni allkirja; arvestades, et petitsioonikomisjon on saanud suure 

hulga petitsioone, milles tõstatatakse TTIPga seotud küsimusi; arvestades, et petitsioonide 

esitajad tunnevad peamiselt muret ohtude pärast, mis puudutavad imporditavate 

toiduainete ohutust ja kvaliteeti, andmete edastamist ELilt USA-le, eriti seoses USA poolt 

füüsiliste ja juriidiliste isikute kohta kogutava teabega (ELi kodanike nn digitaalne 

enesemääramisõigus), läbirääkimiste läbipaistmatust, TTIP võimalikku kahjulikku 

majanduslikku mõju, eriti seoses tööhõive ja töötasuga, ning riigiasutuste 

reguleerimisõiguse üleandmist ettevõtetele ISDSi mehhanismi kaudu;  

H. arvestades, et ELi kodanike juurdepääsuõigus ELi institutsioonide dokumentidele on 

põhiõigus, mille eesmärk on tagada, et kodanikud saaksid ELi otsuste tegemises osaleda 

ning nõuda ELilt ja tema institutsioonidelt tegude eest vastutamist, parandades liidu 

demokraatlikku olemust;  

I. arvestades, et ELi kodanike esitatud petitsioonides, millel on kümneid tuhandeid allkirju, 

väljendatakse selgelt kriitilist suhtumist TTIP läbirääkimistesse ja hoiatatakse ohu eest, 

mida selline leping endast kujutaks Euroopa eluviisile, eelkõige sotsiaal-, majandus-, 

keskkonna ja demokraatia valdkonnas; 
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J. arvestades, et Euroopa Ombudsman kontrollis 2014. aasta juulis TTIP läbipaistvust 

käsitleva uurimise raames tähtsate dokumentide varjamist ja väiteid teatavatele 

sidusrühmadele eelisjuurdepääsu võimaldamise kohta; arvestades, et ombudsman on 

saanud TTIPd käsitleva avaliku konsultatsiooni vastuseks rohkem kui 6 000 e-kirja;  

K.  arvestades, et sotsiaalvaldkonnas väljendatakse mitmesugustes petitsioonides sügavat 

muret lepingu võimaliku kahjuliku mõju pärast rahvatervisele, ELi tervishoiusüsteemidele 

ja avalikele teenustele üldiselt ning ka pensioniskeemidele; arvestades, et kardetakse 

töötingimuste halvenemist, pidades silmas töösuhete reguleerimatust ja kollektiivlepingute 

kultuuri puudumist USAs; 

L. arvestades, et pärast uurimist väljendas Euroopa Ombudsman muret TTIP üle peetavate 

läbirääkimiste läbipaistmatuse ja üldsuse osavõtu puudumise pärast; 

M. arvestades, et enamikus saadud petitsioonides nõutakse sõnaselgelt läbirääkimiste 

peatamist komisjoni poolt või lepingu lõplikku tagasilükkamist Euroopa Parlamendi poolt; 

1. toonitab, kui tähtis on arendada Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel 

tasakaalustatud kaubandus- ja investeerimissuhteid, mis hõlmavad piisavaid 

kaitsemeetmeid kõrgeimate töö-, sotsiaal-, tervishoiu- ja keskkonnastandardite tagamiseks 

üleilmsel tasandil, et toetada majanduskasvu ja tööhõivet, luua uusi majanduslikke 

võimalusi ja reguleerida üleilmastumist, nii et sotsiaalne ja keskkonnadumping oleks 

välistatud; 

2. peab tervitatavaks eesmärki kaotada ELi ja USA vahelise kaubavahetuse tehnilised tõkked 

ja vähendada õigusnormide tarbetuid lahknevusi, mida ei õigusta erinev lähenemisviis 

kaitsele ja riskijuhtimisele, näiteks menetluste dubleerimine, järjekindlusetud nõuded 

toodetele ja topeltkatsed; 

3. kutsub komisjoni üles läbirääkimiste jätkumise korral avaldama vastuseisu investori ja 

riigi vaheliste vaidluste lahendamise mehhanismi lisamisele TTIPsse, sest on olemas ka 

muud investeeringute kaitse jõustamise võimalused, nagu riigisisesed 

õiguskaitsevahendid; 

4. märgib, et õigusnormide kooskõlastamine ei tohi piirata avalikke teenuseid ega üldist 

suveräänset õigust kooskõlas ettevaatuspõhimõttega reguleerida tervishoidu, juurdepääsu 

ravimitele, andmekaitset, tarbijaõigusi, tööõigusi, keskkonnakaitset, loomade heaolu, 

ennetavat tarbijakaitset ja kultuurilist mitmekesisust, nagu kummagi poole ametivõimud 

asjakohaseks peavad; 

5. kutsub komisjoni üles tagama, et Euroopa keskkonnastandardid jääksid praegusel tasemel 

kehtima; 

6. toonitab, et kultuuriteenuseid ja -tooteid tuleks käsitleda ja kohelda teistest äriteenustest ja 

-toodetest erinevalt, nagu nn kultuurierandiga on ette nähtud; 

7. rõhutab liikuvuse paketi ja kõigile ELi liikmesriikide kodanikele vastastikuse 

viisavabaduse kehtestamise tähtsust, tuletades meelde, et viisalihtsustus Euroopa teenuste 

ja kaupade pakkujatele on TTIP lepingust täiel määral kasusaamise üks olulisemaid 
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elemente; 

8. toonitab, et Ameerika Ühendriigid ei ole ratifitseerinud Rahvusvahelise 

Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioone, mis hõlmavad peamisi tööstandardeid, nagu 

kollektiivläbirääkimised, ühinemisvabadus ja organiseerumisõigus; 

9. rõhutab, et kui töötajate kaitset peetakse kaubandustõkkeks, tekib oht kahjustada 

demokraatlikku otsustamist töökohal; 

10. võtab teadmiseks, et komisjon on teinud tõsiseid pingutusi TTIP läbirääkimisprotsessi 

läbipaistvuse suurendamiseks, eelkõige seoses ELi juhiste avaldamisega TTIP 

läbirääkimisteks (1103/13 CL 1); märgib, et see oluline dokument avalikustati alles 

9. oktoobril 2014, samas kui läbirääkimised algasid 2013. aasta juunis; tuletab meelde, et 

komisjon on igal juhul õiguslikult kohustatud järgima määruses (EÜ) nr 1049/2001 

sätestatud eeskirju, mis käsitlevad avalikkuse juurdepääsu dokumentidele; kahetseb, et 

siiani on Euroopa Parlamendi liikmete juurdepääs TTIP läbirääkimistekstidele olnud väga 

piiratud; toonitab, et dokumendid, mis on kättesaadavad Euroopa Parlamendi turvalises 

lugemistoas, ei sisalda konsolideeritud materjali ega ühtegi USA esitatud teksti; toonitab 

vajadust tagada läbipaistvus otsese ja avatud dialoogi kaudu, mis toimub kõigi 

sidusrühmadega peetavate avalike konsultatsioonide vormis; 

11. peab kiiduväärseks Euroopa Ombudsmani järelepärimist vajaduse kohta avaldada 

dokumente ennetavamalt; kutsub komisjoni üles kiiresti rakendama ombudsmani 

soovitusi, mis käsitlevad üldsuse juurdepääsu konsolideeritud läbirääkimistekstidele, 

arvukamate TTIP dokumentide ennetavat avalikustamist ja suuremat läbipaistvust seoses 

kohtumistega, mida komisjoni ametnikud peavad TTIP teemal ettevõtjate 

organisatsioonide, lobirühmade ja vabaühendustega; on veendunud, et komisjoni 

ennetavam hoiak läbipaistvuse suhtes muudaks läbirääkimisprotsessi kodanike silmis 

demokraatlikumaks ja seaduspärasemaks, ning nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon 

avaldaks kõik läbirääkimisdokumendid, kaasa arvatud USA pakkumised ELile, kooskõlas 

kõigi Maailma Kaubandusorganisatsiooni raamistikus peetavate rahvusvaheliste 

kaubandusläbirääkimiste tavaga, ning edendaks eri sidusrühmade, eelkõige 

kodanikuühiskonna ja tarbijaorganisatsioonide ulatuslikumat osalemist ja kaasamist 

läbirääkimisteprotsessi; 

12. palub komisjonil tagada, et tema kaubanduspoliitikale pühendatud veebisaidil 

avaldatavate TTIPga seotud dokumentide nimekiri oleks juurdepääsetav, terviklik, 

ammendav ja põhjalik, ning hõlbustada juurdepääsu sellele teabele, pidades korrapäraseid 

kohtumisi ametiühingute, vabaühenduste ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega; 

rõhutab, et tähtsaimad dokumendid, eelkõige need, mis käsitlevad ELi 

läbirääkimisseisukohti, peaksid olema kättesaadavad kõigis ELi ametlikes keeltes, mis 

tagaks, et kõikidel Euroopa kodanikel on dokumentidele tegelik juurdepääs ja nad saavad 

neist täielikult aru; 

13. palub komisjonil teavitada Euroopa Parlamenti viivitamata ja täielikult kõikidest 

menetluse etappidest vastavalt Euroopa Liidu Kohtu otsusele kohtuasjas C-358/11; palub 

komisjonil lisaks tagada kõigi Euroopa Parlamendi liikmete juurdepääs kõigile piiratud 

juurdepääsuga dokumentidele ja lisada konsolideeritud tekstid Euroopa Parlamendi 

liikmetele konsulteerimiseks mõeldud dokumentide nimekirja; 
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14. peab kahetsusväärseks, et Euroopa kodanikualgatuse õigusraamistiku piirangute tõttu ei 

liigitanud komisjon rohkem kui poolteise miljoni eurooplase esitatud petitsiooni Euroopa 

kodanikualgatuseks; peab kahetsusväärseks, et nende piirangute tõttu on mis tahes 

kaubandusküsimusi käsitlev Euroopa kodanikualgatus lubatav alles pärast 

kaubanduslepingu jõustumist ja et Euroopa kodanikualgatused, mille eesmärk on 

pooleliolevate kaubandusläbirääkimiste mõjutamine, ei ole praeguses raamistikus lubatud; 

15. on seisukohal, et avalike huvide tõttu ei tohiks andmekaitset kasutada automaatse 

takistusena lobitegevuse avalikuks järelevalveks TTIP raames ja et andmekaitseküsimusi 

on võimalik käsitleda, teavitades osalejaid siis, kui nad kohtumisele kutsutakse, 

kavatsusest nende nimed avaldada, ning andes selgelt teada, et TTIP ei tohi kahjustada 

ELi kodanike digitaalset enesemääramisõigust ega andmekaitset käsitlevate ELi 

õigusaktide täitmist ning et selles tuleb eelkõige arvesse võtta Euroopa Kohtu otsust 

kohtuasjas C-132/12, mis käsitleb õigust olla unustatud, ja kavandatud andmekaitse 

üldmäärust; palub komisjonil tagada, et läbirääkimistesse ei kaasata andmekaitse teemat, 

et täita Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 7 ja 8; 

16. rõhutab, et läbirääkimiste teatavad valdkonnad on tundlikud ja neis ei saa lubada 

kompromisse, nt põllumajandussektor, mille puhul arusaamad geneetiliselt muundatud 

organismide, märgistusel esitatava teabe nõuete, kloonimise, keskkonnanõuete ning kõigi 

muude tarbijate tervise ja loomatervishoiu standardite kohta on ELis ja USAs erinevad; 

julgustab komisjoni järgima sellega seoses nn positiivse nimekirja põhimõtet, mis on 

vajalik eeltingimus, et teemat kõigile sidusrühmadele arusaadavaks teha; nõuab seetõttu, 

et nendes valdkondades ei tehtaks reguleerimiskoostööd ja et neile ei kehtestataks 

sanitaar- ja fütosanitaarnõudeid ega tehnilisi kaubandustõkkeid käsitlevaid lisaeeskirju; 

nõuab valdkondades, kus toimub juba kaubavahetus sellistes tundlikes sektorites nagu 

geneetiliselt muundatud organismid, selgete märgistamiseeskirjade kehtestamist, et 

parandada tarbijate valikut; 

17. rõhutab, kui suurt tähelepanu pööras üldsus lepingule petitsioonide kaudu, milles 

väljendati tõsist muret läbirääkimiste läbipaistmatuse ning kahjuliku mõju pärast töötajate 

õigustele ja avalikele teenustele, sealhulgas tervishoiu, sotsiaalteenuste, hariduse, vee ja 

kanalisatsiooni valdkonnas;  

18. kutsub komisjoni üles võtma kindlat kohustust rangelt säilitada toiduohutuse, inimeste ja 

loomade tervise ning loomade heaolu standardid, nagu ELi õigusaktides on kindlaks 

määratud, ning tagama, et ELi põhiväärtusi, nagu ettevaatusprintsiip ja loomade 

tunnistamine aistimisvõimelisteks olenditeks, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artiklis 13, samuti Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ei kahjustata, vaid järgitakse; 

19. kutsub komisjoni üles takistama selliste toodete ELi turule toomist, mis ei ole toodetud 

kooskõlas ELi toiduohutuse, inimeste ja loomade tervise ning loomade heaolu 

standarditega; 

20. kutsub komisjoni üles tagama, et sellised tooted nagu geneetiliselt muundatud organismid 

või tooted, mis on pärit kloonitud loomadelt ja nende järglastelt või sisaldavad ELis 

keelatud aineid, ei siseneks ELi turule ega jõuaks ELi toidutarneahelasse; 

21. rõhutab, et TTIP üle peetavate läbirääkimiste keskmes peaks olema tarbijakaitse ning 



 

PE549.172v04-00 8/9 AD\1060008ET.doc 

ET 

toiduainetele ja kaupadele kehtestatud kõrgemate Euroopa kvaliteedinõuete täitmine, 

keskkonnakaitse kõrgeimate standardite täitmine ja tööstusheite rangeim kontroll ELis ja 

USAs ning asjakohased kaitsemeetmed kodanike andmete kaitsmiseks, ja selle tulemuseks 

peaks olema eelkõige: 

 – kliiniliste ravimiuuringute kliiniliste andmete täielik läbipaistvus ja üldsuse juurdepääs 

neile; 

 – meditsiiniseadmete kliiniliste uuringute kliiniliste andmete täielik läbipaistvus ja üldsuse 

juurdepääs neile; 

 – inimeste, loomade ja taimede elu ja tervise kaitsmine mõlema poole tundlike teemade ja 

põhiväärtuste, nt ELi ettevaatusprintsiibi austamise ja järgimise kaudu; 

 ning rõhutab, et läbirääkijad ei peaks arutama TTIP raames mis tahes andmekaitsealaseid 

kohustusi enne, kui selle valdkonna pooleliolev õigusloometöö ELis ja USAs on lõpule 

viidud; 

22. rõhutab, et iga riigi ja ELi õigusaktide vastuvõtmise ja majanduse reguleerimise 

suveräänsuse austamine peab olema TTIP üle peetavate läbirääkimiste keskmes;  

23. kutsub komisjoni üles näitama, kuidas ja millal ta iga soovitatud meedet rakendab ja 

milliseid järelmeetmeid ta eespoolnimetatud petitsioonide suhtes võtab; on seisukohal, et 

kuna läbirääkimised on pooleli, oleks hea, kui komisjon võtaks järelmeetmeid kahe kuu 

jooksul, st enne 31. maid 2015; 

24. arvestades, et komisjon sai oma avalikule konsultatsioonile investeeringute kaitse ning 

investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise mehhanismi kohta Atlandi-ülese 

kaubandus- ja investeerimispartnerluse lepingu raames peaaegu 150 000 vastust ja 97 % 

neist ei pooldanud investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise mehhanismi lisamist 

lepingusse; rõhutab, et vastajate üldine mure oli investori ja riigi vaheliste vaidluste 

lahendamise mehhanismi ühildatavus ELi kohtusüsteemiga ja eelkõige Euroopa Liidu 

Kohtu pädevuse austamine ning valitsuste reguleerimisõigus; märgib, et ebatavaliselt 

palju vastuseid tuli üksikisikutelt, mis näitab, kui oluliseks inimesed TTIP teemat peavad, 

ning et osa vastajaid, nagu ametiühingud ja suured kodanikuühiskonna organisatsioonid, 

esindavad suurt arvu üksikliikmeid, mis ületab kaugelt komisjoni saadud vastuste 

koguarvu; rõhutab, et investeeringute kaitset käsitlevad sätted peaksid tagama riikide 

reguleerimisõiguse ning on veendunud, et sellega seoses peaks Euroopa Liidu Kohus 

säilitama Euroopa Liidu õiguse lõpliku tõlgendamise ainupädevuse. 
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