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ARENGURIIKIDE SUHTES
KOHALDATAV KAUBANDUSKORD

2012. aasta jaanuaris avaldatud teatises „Kaubandus, majanduskasv ja areng” esitatakse
ülevaade ELi kaubandus- ja arengupoliitikast. Selles keskendutakse kõige enam abi
vajavatele riikidele. Vähim arenenud riikide suhtes rakendatakse endiselt üldiste tariifsete
soodustuste kava, samuti erikorda „Kõik peale relvade“, samas kui vähim arenenud
riikide hulka mittekuuluvate AKV riikide suhtes on sooduskohtlemine asendatud
majanduspartnerluslepingutega, mis hõlmavad arengukomponenti. Koostamisel on ELi
uus kaubandusabi strateegia, mille eesmärk on aidata arenguriikidel suurendada oma
kaubanduslikku võimekust ja mis põhineb uuel komisjoni teatisel. EL toetab WTO
arenguvooru ja ratifitseeris 2015. aasta oktoobris kaubanduse lihtsustamise lepingu.

ÕIGUSLIK ALUS

2012. aasta teatis „Kaubandus, majanduskasv ja areng. Kaubandus- ja investeerimispoliitika
kohandamine kõige enam abi vajavate riikide vajadustele“[1] kajastab ELi kaubandus- ja
arengupoliitikas toimunud muutust.
Teatises seati kaubandus küll endiselt arengustrateegiates kesksele kohale, kuid samas rõhutati,
et arengumaid tuleb üha paremini eristada, et keskenduda neile, kes abi kõige rohkem vajavad.
Eesmärgiks seati ka tugevdada kaubandus- ja arengupoliitika koostoimet, arvestades ELi
poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtet ja 2011. aasta teatist muutuste kava kohta[2],
samuti rõhutati veel kord, kui tähtis on järgida ELi põhiväärtusi, sh inimõigusi.
Kaubanduspoliitika üldine õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 207, kus
on kindlaks määratud ELi institutsioonide pädevus ühise kaubanduspoliitika valdkonnas. Sama
lepingu artikli 188 lõikes 2 on sätestatud, et ühise kaubanduspoliitika rakendamisel kasutatakse
seadusandlikku tavamenetlust, mille puhul on vajalik Euroopa Parlamendi nõusolek. ELi
toimimise lepingu artikli 218 järgi on Euroopa Parlamendi nõusolek vajalik rahvusvaheliste
kaubanduslepingute, näiteks majanduspartnerluslepingute sõlmimiseks. Euroopa Parlamendi
volitused on kasvanud mitte üksnes Lissaboni lepingu kohaselt, mis laiendas seadusandliku
tavamenetluse kohaldamisala, vaid ka praktilise tegevuse käigus parlamendi praegusel
ametiajal. Parlamendi pidev püüe kaubandusläbirääkimiste läbipaistvust suurendada viis
komisjoni presidendi Junckeri teadaandeni Euroopa Liidu olukorda käsitlevas kõnes, et
läbirääkimisvolituste salastamine lõpetatakse.

[1]COM(2012) 0022.
[2]„Muutuste kava ELi arengupoliitika mõju suurendamiseks“ (COM(2011)0637).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0022
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0637
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ELI SOODUSTINGIMUSTEL TURULEPÄÄSU VÕIMALDAVATE
KAVADE EESMÄRGID

1971. aastal kasutusele võetud üldine soodustuste süsteem koosneb kolmest põhielemendist.
Üks neist on standardne üldine soodustuste süsteem – autonoomne kauplemiskord, mille
raames EL võimaldab teatavatele väliskaupadele mittevastastikusel alusel sooduspääsu ELi
turule, kasutades vähendatud tollitariife või nulltariifi. Teine element (GSP+) on stimuleeriv
erikord, millega pakutakse tariifseid soodustusi haavatavatele riikidele, kes on ratifitseerinud
ja rakendanud inimõiguste ja töötajate õiguste, säästva arengu ja hea valitsemistavaga seotud
rahvusvahelised konventsioonid. Kolmas komponent on algatus „Kõik peale relvade“, mis tagab
tollimaksu- ja kvoodivaba pääsu ELi turule 49 kõige vähem arenenud riigi kõikidele toodetele
peale relvade ja laskemoona.
GSP kava eesmärk on hõlbustada arenguriikide ja -territooriumide juurdepääsu ELi turule,
vähendades nende riikide kaupade tollitariife. Algselt olid ELi turu ühepoolsed tariifsed
soodustused mõeldud selleks, et tuua arenguriikidele täiendavat eksporditulu, mis aitaks neil
rakendada oma säästva arengu ja vaesuse vähendamise poliitikat ja mitmekesistada majandust.
GSP kava reformiti 2012. aastal[3]. Kolm komponenti jäid alles, kuid kava keskendub nüüd
rohkem neile riikidele, kes kõige enam abi vajavad.
Nn standardsele GSP-le lisati rangem sissetuleku arvestamine, vähendades tollimakse umbes
66% tariifiridadel, et väikese ja keskmisest väiksema sissetulekuga nõrgad arenguriigid
kujuneksid peamiseks sihtrühmaks. See tähendab, et riikide suhtes, kes on viimasel kolmel
aastal Maailmapanga liigituse kohaselt loetud kõrge või keskmisest kõrgema sissetulekuga
riikideks, GSP kava enam ei kohaldata. Selle tulemusena on GSP soodustusi saavate riikide
arv vähenenud 176-lt 27-le. Hiljuti kasutusele võetud nn astmestamismehhanism on samuti
muutnud punkti, millest alates soodustariife konkreetse riigi suhtes enam ei kohaldata.
Säästva arengu ja hea valitsemistava erikord GSP+ näeb haavatavaks peetavatele
arenguriikidele siiani ette tollimaksu nullmäära umbes 66%-l tavalise GSP alusel määratud
tariifiridadest, kuid seda kohaldatakse tingimusel, et riik on ratifitseerinud 27 säästvat arengut
käsitlevat rahvusvahelist konventsiooni, sealhulgas põhiliste inimõiguste konventsioonid,
tööõiguste konventsioonid, teatavad keskkonnakaitse konventsioonid ja konventsioonid
narkootikumide ebaseadusliku tootmise ja nendega kaubitsemise kohta ning rakendab neid
konventsioone. Kui riik neid tingimusi ei täida, siis tariifisoodustused peatatakse. Soodustuste
saajate nimekirja on laiendatud.
Need kaks soodustuste kava kehtivad kümme aastat.
Algatusega „Kõik peale relvade“[4] on tagatud tollimaksu- ja kvoodivaba turulepääs vähim
arenenud riikide kõikidele toodetele peale relvade ja laskemoona. Reformi tulemusel keskendus
see algatus 49 vähim arenenud riigile, kes saavad erikorda kasutada määramata aja jooksul.
Nende riikide hulgas on 33 Aafrika, kümme Aasia ja viis Vaikse ookeani piirkonna riiki ning
üks Kariibi mere piirkonna riik (Haiti).
Kui riik on sõlminud ELiga vabakaubanduslepingu, ei saa ta enam eeliskohtlemist kasutada,
vaatamata sellele, milline on tema arengutase.
Mitmepoolsel tasandil toetab EL 2001. aastal Dohas algatatud WTO arengukava. 2015. aasta
oktoobris ratifitseeris EL kaubanduse lihtsustamise lepingu, mis sõlmiti 2014. aastal Balil

[3]Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 978/2012.
[4]Euroopa Komisjon, „Kõik peale relvade – kes kasu saab?“
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150983.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150983.pdf
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toimunud WTO ministrite kohtumisel ning on eriti oluline arenguriikide ja merepiirita riikide
jaoks.
Kaubandusabi algatus, mis käivitati 2005. aasta detsembris toimunud WTO ministrite
konverentsil Hongkongis, täiendab Doha arengukava ja toetab kaubandusmahu suurendamist,
et suurendada majanduskasvu ja vähendada vaesust. EL võttis 2007. aastal vastu strateegia[5],
mida ajakohastatakse, et viia see kooskõlla ÜRO 2030. aasta tegevuskava[6], Euroopa
arengukonsensuse[7] ja üldise strateegiaga[8]. Uut teatist oodatakse komisjonilt 2017. aasta
lõpuks.
WTO viimasel ministrite konverentsil, mis toimus esmakordselt Aafrika riigis (Keenias),
toetas EL koos veel mõne WTO liikmega väga aktiivselt arengumaade muude huviküsimuste
edendamist.

MAJANDUSPARTNERLUSLEPINGUD

Alates Cotonou lepingu sõlmimisest 2000. aastal on ELi kaubandussuhete edendamiseks
Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega kasutatud põhiliselt
majanduspartnerluslepinguid. Need on ELi-AKV kaubandussuhete alus ja üks lepingu kolmest
sambast ning koostatud nii, et need vastavad Maailma Kaubandusorganisatsiooni eeskirjadele.
Majanduspartnerluslepingud asendavad järk-järgult ELi sooduskaubandusrežiimi.
Majanduspartnerluslepingute läbirääkimisi alustati 2002. aastal ja need loodeti lõpule viia
2008. aastaks. Kuna läbirääkimised venisid oodatust palju pikemaks, võttis EL vastu
turulepääsu määruse, et tagada ajutine turulepääsu kord 2014. aastani. Selle kehtivust
pikendati hiljem 2016. aastani, kuni majanduspartnerluslepingute sõlmimise, allkirjastamise
ja ratifitseerimiseni. Protsess ei ole andnud soovitud piirkondlikku mõõdet, kuna turulepääsu
määruse aegumiseks (1. oktoobril 2016) oli majanduspartnerluslepingud allkirjastanud ainult
kaks täispiirkonda, kusjuures need lepingud on ratifitseerimata, ja jõustunud oli ainult üks
piirkondlik majanduspartnerlusleping.
Majanduspartnerluslepingud peaksid alles jääma ka siis, kui Cotonou lepingu kehtivus 2020.
aasta veebruaris lõpeb, ja neil on Cotonou-järgses partnerluses kaubandussambana keskne roll.

ÜLEVAADE OLUKORRAST

Esimese piirkondliku majanduspartnerluslepinguna allkirjastati 2008. aasta oktoobris Kariibi
mere piirkonna riikide foorumi (Cariforum) majanduspartnerlusleping. Euroopa Parlament
kiitis selle heaks 25. märtsil 2009. Leping kehtib ja see vaadati esimest korda läbi 2015. aastal.
Lääne-Aafrika: läbirääkimised ELi ja 16 Lääne-Aafrika riigi vahel lõppesid 2014. aasta
veebruaris. Tekst parafeeriti 30. juunil 2014 ning 10. juulil 2014 kiitsid Lääne-Aafrika Riikide
Majandusühenduse (ECOWAS) riigipead majanduspartnerluslepingu heaks ja kohustusid
selle allkirjastama. Allkirjastamise protsess kestab veel. Elevandiluurannik ja Ghana
parafeerisid 2007. aasta lõpus ELiga kahepoolsed ajutised majanduspartnerluslepingud.
Majanduspartnerlusleping Elevandiluurannikuga allkirjastati 26. novembril 2008, Rahvuskogu
ratifitseeris selle 12. augustil 2016 ning seda hakati ajutiselt kohaldama 3. septembril 2016.
Leping Ghanaga allkirjastati 28. juulil 2016 ja Ghana parlament ratifitseeris selle 3. augustil

[5]COM(2007) 163 final
[6]http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
[7]https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en
[8]https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0163&from=ET
http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
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2016. Euroopa Parlament kiitis selle heaks 1. detsembril 2016 ja seda hakati ajutiselt kohaldama
15. detsembril 2016.
Kesk-Aafrika: Kamerun allkirjastas 15. jaanuaril 2009, seni piirkonna ainsa riigina, ELi ja
Kesk-Aafrika majanduspartnerluslepingu. Euroopa Parlament andis oma nõusoleku 2013. aasta
juunis. 2014. aasta juulis kiitis Kameruni parlament lepingu ratifitseerimise heaks ja seda hakati
ajutiselt kohaldama 4. augustil 2014. Piirkondlikku majanduspartnerluslepingut ei ole veel
allkirjastatud.
Ida- ja Lõuna-Aafrika: 2009. aastal allkirjastasid majanduspartnerluslepingu neli piirkonna riiki
– Mauritius, Seišellid, Zimbabwe ja Madagaskar. Lepingut on ajutiselt kohaldatud alates 14.
maist 2012. Euroopa Parlament andis oma nõusoleku 17. jaanuaril 2013.
Ida-Aafrika Ühendus: läbirääkimised piirkondliku majanduspartnerluslepingu üle viidi edukalt
lõpule 16. oktoobril 2014. 1. septembril 2016 allkirjastasid lepingu Keenia ja Rwanda, samuti
ELi liikmesriigid ja EL. Ratifitseerimine Keenias ja Rwandas on pooleli. Allkirjastamist
lähikuudel kaaluvad ka Uganda ja Burundi. Tansaania parlamendiliikmed hääletasid 11.
novembril 2016 kahjuks majanduspartnerluslepingu ratifitseerimise vastu.
Lõuna-Aafrika Arenguühendus: 15. juulil 2014 viidi edukalt lõpule majanduspartnerluslepingu
kõnelused Lõuna-Aafrikaga. Kümme aastat kestnud läbirääkimiste tulemuseks oli laiaulatuslik
leping kogu Lõuna-Aafrika Arenguühenduse majanduspartnerluslepingu rühmaga, sh Lõuna-
Aafrika Vabariigiga. EL ja Lõuna-Aafrika Arenguühenduse majanduspartnerluslepingu rühm
(kuhu kuuluvad kuus 15st Lõuna-Aafrika Arenguühenduse liikmest (Botswana, Lesotho,
Mosambiik, Namiibia, Svaasimaa ja Lõuna-Aafrika Vabariik) allkirjastasid lepingu 10. juunil
2016 ning see jõustus 10. oktoobril 2016. Euroopa Parlament andis nõusoleku 14. septembril
2016. Angolal on vaatleja staatus ja ta võib lepinguga tulevikus ühineda.
Vaikse ookeani piirkond: EL ja Paapua Uus-Guinea allkirjastasid majanduspartnerluslepingu
30. juulil 2009 ning Fidži 11. detsembril 2009. Euroopa Parlament andis oma nõusoleku 19.
jaanuaril 2011. Paapua Uus-Guinea parlament ratifitseeris majanduspartnerluslepingu 25. mail
2011. Fidži otsustas 17. juulil 2014 alustada lepingu ajutist kohaldamist.
Florence Bouyala Imbert
09/2017
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