
 
  

Suurettevõtete võim 
Lepe annab välisinvestoritele võimaluse 
kaevata valitsusi salajastesse 
erakohtutesse, kui nende oodatavat 
tulu on vähendanud seadused, mis 
kaitsevad meie tervist, keskkonda ja 
demokraatlikke õigusi. Ainuüksi oht, et 
uue seaduse kehtestamine võib viia 
lausa miljardilise kahjunõudeni, ohustab 
valitsuste võimekust kaitsta  oma 
kodanikke. Neid näiteid on palju. 
 
Suurettevõtted tahavad ka, et oleks 
võimalik erastada olulisi avalikke 
teenuseid nagu tervishoid ja vesi, 
eesmärgiga teenida kasumit, mitte et 
tagada kõigile heaolu. 
 
Sarnane kaubanduslepe tahetakse 
sõlmida ka Kanada ja ELi vahel (CETA) 
ning sellega on juba kaugemale jõutud. 
Ka see kätkeb endas samasid ohte. Kui 
peaksime CETA vastu võtma, siis oleme 
juba tagaukse avanud ka USA 
ettevõtetele. 
 

EL-USA 
vabakaubanduslepe 

TTIP 

Kestliku kaubanduse eest! 
 
Eesti Roheline Liikumine toetab 
kaubandussüsteemi, mis töötab 
inimeste ja planeedi heaks. Me ei tohi 
läbi lasta kaubanduslepet, mis annab 
välisettevõtetele eelisõiguse kaevata 
valitsusi spetsiaalsetesse era-
kohtutesse, alandab keskkonna-, 
tarbija- ja sotsiaalkaitset ning viib 
avalike teenuste erastamiseni. 
 
Lisa oma hääl meie nõudmisele, et 
sellise kahjuliku lepingu läbi-
rääkimised peatataks:  
 

www.roheline.ee/StopTTIP 
 
 
Uuri lisaks: 
www.roheline.ee/TTIP 
www.facebook.ee/AvalikultTTIPst 
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Milles on probleem? 
 

EL ja USA peavad läbirääkimisi 
vabakaubandusleppe osas (TTIP, Atlandi-
ülene Kaubandus- ja 
Investeerimispartnerlus), mis kätkeb 
endas peidetud ohte. See ohustab meie 
tervist, keskkonda ja töötingimusi, mida 
me oleme kõrgete standarditega 
Euroopa Liidus suutunud seni kaitsta ja 
edendada. 
 
Lepingu kõnelused toimuvad suletud 
uste taga ja sellest avalikustatakse vähe. 
Suurettevõtetel on läbirääkimistele 
ülemäärane mõju ning kodanike-
ühendusi kaasatakse minimaalselt. 
 

 

TTIP tähendab riski meie demokraatlikele 

õigustele, avalikele teenustele, 

toiduohutusele ja keskkonnale. 

 

Trooja hobuse lepe seab 

esikohale ärihuvid! 

Kui avame ukse Trooja leppele:   
 Suureneb risk, et hakatakse 

laiemalt kasutama ohtlikke ja 
keskkonda kahjustavaid 
tehnoloogiaid, nagu kildagaasi 
frakkimine ja GMOd. 

 Suurettevõtted saavad võimu, et 
meie valitsust salajastesse 
kohtutesse kaevata, kui mõni 
uus keskkonda või tervist kaitsev 
seadus nendele kahjulik on. 

 Takistatud on standardite ja 

seaduste edendamine, mis 

näiteks aitaks meil ära hoida 

ohtlikku kliimamuutust ja tagaks 

kõigile puhta energia, samuti 

tervisliku ja jätkusuutliku toidu. 

 
 

Ohutusnõuete alanemine 
Lepingu eesmärk on elavdada 
kaubavahetust: selleks on oluline 
kaotada kaubandusbarjäärid ehk 
ühtlustada USA ja ELi regulatsioone ja 
standardeid. 
 
ELi standardid on aga paljudes 
valdkondades tugevamad kui USA, 
sest lähenemine ohutusele on 
kardinaalselt erinev. Kui Euroopa Liit 
järgib ettevaatusprintsiipi ja nõuab 
tõendeid ohutuse kohta arvestades ka 
keskkonna, eetika ja kodanike 
nõudmistega, siis USAs lubatakse uusi 
tooteid ja tehnoloogiaid turule palju 
kergekäelisemalt ning keelata saab 
neid vaid tõendatud riski korral. 
 
Ühtlustamise korral ei saa me kindlad 
olla meie taldrikutele jõudva toidu 
ohutuses ja keskkonnakaitses.  Isegi 
kui EL lubab kindlaks jääda oma 
väärtustele, siis USA surve on väga 
suur ja juba praegu on näha 
järeleandmise märke, näiteks tahab 
Euroopa Komisjon läbi suruda kanaliha 
happes pesemist, mis seni on keelatud. 

 
 

 


