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ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 on sätestatud ELi kohustus tagada 
kooskõla oma välistegevuse eri valdkondade vahel, sealhulgas oma kaubanduspoliitika 
ja inimõigustega seotud poliitika vahel, et suurendada seeläbi vastastikku kõnealuste 
poliitikavaldkondade võimalikku tõhusust; arvestades, et ELi lepingu artiklis 3 
sätestatakse, et liit toetab muu hulgas säästvat arengut, vaesuse kaotamist ning 
inimõiguste kaitset;

B. arvestades, et ELi kaubanduspoliitika peab aitama edendada liidu väärtusi, mis on 
sätestatud ELi lepingu artiklis 2, ja täita artiklis 21 sätestatud eesmärke, kaasa arvatud 
demokraatia ja õigusriigi põhimõtte tugevdamine, inimõiguste, põhivabaduste ja -
õiguste austamine, võrdõiguslikkus, inimväärikuse austamine ning keskkonna ja 
sotsiaalõiguste kaitse; arvestades, et üldiste tariifsete soodustuste kava (GSP), kestliku 
arengu ja hea valitsemistava edendamiseks kohaldatav stimuleeriv erikord (GSP+) ja 
erikord „Kõik peale relvade“ võivad olla vahendid, millega saab tagada nende väärtuste 
austamise, ning arvestades, kui oluline on nende tõhus rakendamine ja järelevalve;

C. arvestades, et oma 5. juuli 2016. aasta resolutsioonis Euroopa Parlamendi 2010. aasta 
soovituste rakendamise kohta seoses sotsiaalsete ja keskkonnastandardite, inimõiguste 
ja ettevõtja sotsiaalse vastutusega1 tegi parlament järgmised ettepanekud: lisada GSP 
määrusesse (edaspidi „määrus“) ettevõtja sotsiaalne vastutus; tagada, et rahvusvahelised 
korporatsioonid järgiksid inim- ja tööõigusi; ja reformida WTO eeskirju, et kehtestada 
tarneahela suhtes kehtivad nõuetekohase hoolsuse ja läbipaistvuse nõuded, mille aluseks 
on ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtted;

D. arvestades, et üldiste tariifsete soodustuste kavast on saanud poliitilise surve vahend, 
millega Euroopa Liit ja selle liikmesriigid püüavad koguda kolmandate riikide toetust 
oma rahvusvaheliste tegevuskavade eri aspektidele; arvestades, et Euroopa Liit peaks 
edendama teisi, poolte võrdsusel põhinevaid kaubandussuhete mudeleid;

1. väidab, et GSP on osutunud põhiliste inimõiguste ja kestliku arengu põhimõtete 
edendamise ja kaitse oluliseks vahendiks; väljendab heameelt selle üle, et tunnistatud on 
vajadust suurendada läbipaistvust ja aruandekohustust kodanikuühiskonna ja muude 
osaliste, näiteks sotsiaalpartnerite, parlamendi ja nõukogu osalemisega kava GSP+ 
raames seatud inimõigustealaste kohustuste tõhusa rakendamise järelevalves; nõuab, et 
loodaks struktuurne järelevalvemehhanism, et tagada kooskõla asjaomaste GSP 
konventsioonidega, mida kohaldatakse ka GSP üldisele korrale ja erikorrale „Kõik peale 
relvade“; kutsub komisjoni üles kaaluma kodanikuühiskonna kaasamiseks alalisemate 
struktuuride, näiteks niisuguste ühiste järelevalvekomisjonide või sisenõuanderühmade 
loomist, mille töös osaleksid ka kohaliku tasandi kodanikuühiskonna ja ametiühingute 
esindajad ning inimõiguste kaitsjaid;

2. tuletab meelde, kui oluline on jätkata koostööd asjaomaste konventsioonide raames 
loodud rahvusvaheliste organisatsioonide ja järelevalveorganitega, näiteks 

                                               
1 ELT C 101, 16.3.2018, lk 19.
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Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO), OECD ja ÜROga, ning toetada kohalikke 
kodanikuühiskonna organisatsioone, kel on tähtis osa marginaliseeritud kogukondade, 
sealhulgas puuetega inimeste huvide kaitsmisel;

3. rõhutab, et GSP+ järelevalve ja hindamise raames tuleks arvesse võtta rahvusvaheliste 
järelevalveasutuste, näiteks ÜRO, ILO ja rahvusvaheliste valitsusväliste
organisatsioonide aruandeid ja iga konventsiooni kohaseid riigipõhiseid soovitusi, ning 
tuleks püüda tagada määruse tõhus rakendamine;

4. peab kahetsusväärseks asjaolu, et GSP+ raames soodustatud riikide jälgimiseks 
kasutatavad tulemuskaardid on konfidentsiaalsed; palub, et komisjon avalikustaks GSP+ 
toetuskõlblikkuse hinnangud ja tulemusaruanded, et suurendada erikorra läbipaistvust ja 
järelevalvet;

5. tunnistab asjaolu, et GSP+ täidab olulist osa rahvusvaheliste tööõiguste, inimõiguste, 
hea valitsemistava ja keskkonnakaitsestandardite edendamisel soodustatud riikides, 
milleks pakutakse stiimuleid nende standardite järgimiseks ning lisaks luuakse ka 
platvorm regulaarseks dialoogiks valdkondades, mida hõlmavad konventsioonid, ning 
edendatakse põhjalike reformide tegemist;

6. tuletab meelde GSP+ kava potentsiaali parandada olukorda seoses inimõiguste, kestliku 
arengu ja hea valitsemistavaga, kaasa arvatud töötajate õigused, lapstööjõu kasutamise 
ja sunniviisilise töö kaotamine, soolise võrdõiguslikkuse edendamine, surmanuhtluse 
piiratud kohaldamine, mis on kooskõlas kõigi kohustustega, mis tulenevad 
rahvusvahelistest konventsioonidest, kodaniku- ja poliitilised õigused, usu- ja 
väljendusvabadus ning keskkonnakaitsega seotud kohustused; tuletab meelde, et kava 
täielikku potentsiaali on võimalik saavutada ainult siis, kui parandatakse 
aruandlusnõudeid ja järelevalvemehhanisme, et tõhusalt rakendada GSP+ raames 
kaubandussoodustuste andmiseks nõutavast 27 konventsioonist tulenevaid kohustusi, 
ning kaubandussoodustuste stiimuliga kaasnevad muud toetusmeetmed, mis põhinevad 
kogu teabel, mida on vaja siduvate kohustuste täitmise hindamiseks; rõhutab vajadust 
hinnata inimõiguste ja töötajate õiguste mõju kodanikuühiskonnaga konsulteerides;

7. kutsub komisjoni üles tugevdama koostööd abisaajate riikide, Euroopa välisteenistuse, 
ELi delegatsioonide, liikmesriikide diplomaatiliste esinduste, rahvusvaheliste 
organisatsioonide, ettevõtjate, sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonnaga, et parandada 
teabe kogumist, ning seiretulemusi põhjalikumalt analüüsima, et kõigi süsteemi 
aspektide rakendamist oleks võimalik selgelt hinnata;

8. nõuab, et lisataks ILO konventsioon nr 169 põlisrahvaste ja hõimurahvaste kohta kui 
üks peamisi siduvaid konventsioone, mille tingimustel antakse kaubandussoodustusi;

9. rõhutab asjaolu, et seadusandlikul tasandil toimunud areng ei vasta mitmes soodustatud 
riigis veel arengule rakendamise tasandil;

10. rõhutab, et kodanikuühiskonna organisatsioonide kohalik kaasamine on oluline huvide 
tõhusaks kaitsmiseks, ning kutsub komisjoni üles uurima tulemusaruannetes ja GSP+ 
dialoogides objektiivselt ja võrreldaval viisil kodanikuühiskonna tegevusruumi 
ahenemist ning käsitlema sõltumatuid ametiühinguid ja inimõiguslasi ähvardavaid 
ohtusid ning valitsusväliste organisatsioonide takistusi ELilt rahaliste vahendite 
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saamisel, sest need küsimused on otseselt seotud kodaniku- ja poliitiliste õiguste 
rahvusvahelisest paktist ning ILO põhikonventsioonide asjaomastest sätetest tulenevate 
juriidiliste kohustustega; nõuab jälle tungivalt, et komisjon jätkaks nende 
kodanikuühiskonna algatuste rahastamist, millega jälgitakse kõnealuse süsteemi 
rakendamist;

11. rõhutab, et inimõiguste kaitsjatel peaks olema võimalik oma ülesandeid vabalt ja 
takistamatult täita ning nende töötingimuste suhtes tuleks kehtestada GSP+ 
vastavushindamisel sihttasemed;

12. soovitab määruse läbivaatamise raames laiendada praegu GSP+ all loetletud 
konventsioone erikorra „Kõik peale relvade“ ja GSP raames soodustatud riikidele; 
kordab oma nõudmist, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuut lisataks GSP+ 
staatuse saamiseks nõutavate konventsioonide loendisse;

13. tuletab meelde, kui oluline on kehtestada iga riigi probleemidele ja puudustele vastavad 
võrdlusalused, et hinnata 27 rahvusvahelise konventsiooni tõhusat rakendamist, ning 
lisada need vajaduse korral süstemaatiliselt inimõigustealastesse riigistrateegia 
dokumentidesse, et tagada poliitikavaldkondade sidusus;

14. nõuab, et GSP raames loodaks sõltumatu kaebuste lahendamise mehhanism ja organ, 
mis võimaldaks kõikidel huvitatud osapooltel, sealhulgas kohalikel sidusrühmadel 
esitada kaebusi töö- ja inimõiguste väidetavate rikkumiste kohta selliste ettevõtjate ja 
riikide poolt, kellele kohaldatakse määruse kohaselt kaubandussoodustusi;

15. kutsub komisjoni üles käsitlema tööõiguste, sealhulgas kollektiivläbirääkimiste õiguse 
ja ühinemisvabaduse rikkumist eksportkauba tootmise eritsoonides praegustes või 
potentsiaalsetes soodustatud riikides; palub ühtlasi, et komisjon tagaks eksportkauba 
tootmise eritsoonides tööõiguse kaitsest erandite tegemise peatamise ning koostaks 
selleks asjaomaste partnerriikidega pikaajalise tegevuskava;

16. väljendab muret teadaannete pärast, et GSP+ soodustab maa hõivamist ja muid 
inimõiguste rikkumisi; palub, et komisjon käsitleks selliseid negatiivseid tagajärgi 
tõhusalt ja tagaks, et kehtestatakse nõuetekohased leevendavad ja tasakaalustavad 
meetmed;

17. toetab erikorra „Kõik peale relvade“ alusel ulatuslikuma koostöö tegemist vähim 
arenenud riikidega, et ennetada ja käsitleda inimõiguste ränga ja süstemaatilise 
rikkumise juhtumeid; nõuab sellega seoses „Kõik peale relvade“ erikorra tulemustabeli 
süsteemi laiendamist; on seisukohal, et kaubandussoodustuste tühistamise ähvardusega 
peavad kaasnema sobivad poliitilised algatused ja abi, tagamaks et soodustusi saavad 
riigid järgivad ka tegelikult rahvusvahelisi inimõigustealaseid kohustusi;

18. leiab, et mis tahes otsus soodustuste peatamise kohta peab olema täielikus kooskõlas 
üldise eesmärgiga leevendada vaesust ning et kui meetodiks valitakse osaline 
peatamine, siis peaks see olema kavandatud nii, et sellega kaasneks kohalikule 
elanikkonnale minimaalne negatiivne mõju; rõhutab, et kaubandussoodustuste 
tühistamist tuleks käsitada viimase abinõuna, mida kohaldatakse ainult juhul, kui 
rahvusvaheliste konventsioonide tõhusas rakendamises esineb tõsiseid puudusi ning 
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erikorra „Kõik peale relvade“ alusel soodustatud riigid ei taha ilmselgelt nende 
puuduste kõrvaldamisega tegeleda;

19. väljendab heameelt komisjoni hiljutiste otsuste pärast käivitada „Kõik peale relvade“ 
soodustuste tühistamise protsess Kambodža suhtes ning saata Myanmari kiireloomuline 
ja kõrgetasemeline ELi missioon, et reageerida inimõiguste olukorrale mõlemas riigis; 
eeldab, et komisjon hoiab parlamenti vahetult kursis ning kaasab parlamenti edasistesse 
meetmetesse, sealhulgas soodustuste peatamise valdkonnas;

20. on arvamusel, et EL peaks tagama poliitikavaldkondade sidususe, ergutades teisi 
rahvusvahelisi osalisi – näiteks rahvusvahelisi ettevõtteid – osalema täiel määral 
inimõiguste, sotsiaalsete õiguste ja keskkonnastandardite parandamises kogu maailmas, 
eelkõige kohustades ettevõtjaid rakendama ÜRO äritegevuse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtetele vastavaid nõuetekohase hoolsuse tavasid; kutsub komisjoni üles võtma 
juhtrolli, et tagada ülemaailmsetes väärtusahelates inimõiguste ja töötajate õiguste 
austamine, ning andma aru Euroopa Parlamendi 2016. aasta resolutsiooni (soovituste 
rakendamise kohta seoses sotsiaalsete ja keskkonnastandardite, inimõiguste ja ettevõtja 
sotsiaalse vastutusega) rakendamise kohta, kaasa arvatud parlamendi nõue lisada 
määrusesse ettevõtja sotsiaalne vastutus ja reformida WTO eeskirju, et kehtestada 
tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse ja läbipaistvuse nõuded, tuginedes ÜRO 
ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtetele;

21. palub, et komisjon looks ettevõtluse ja inimõiguste teemalise institutsioonidevahelise 
töörühma ning algataks ELi tasandil viivitamata kohustuslikku nõuetekohast hoolsust 
käsitleva õigusloometöö;

22. palub, et komisjon muudaks tulevase määruse raames pärast 2023. aastat standardseid 
GSP kavu ja erikordi „Kõik peale relvade“, et võimaldada selliste ettevõtete musta 
nimekirja kandmist, kes on toime pannud raskeid inimõiguste rikkumisi ja kes soovivad 
kaupa ELi eksportida.
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