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 ET 

ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et ELi kaubandus- ja investeerimispoliitika on seotud ELi arengupoliitikaga ning 

avaldab mõju arenguriikidele; nõuab, et komisjon järgiks kõigis kaubandusläbirääkimistes 

poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtet ja hõlmaks kaubandusabi põhimõtted 

kõigisse kaubandusläbirääkimistesse; rõhutab vajadust keskenduda hiljuti vastu võetud 

säästva arengu eesmärkide tõhusale täitmisele ja järelevalvele; palub komisjonil tagada 

kõigis kaubanduslepingutes inimõiguste, ILO standardite, sotsiaalkaitse, sotsiaalse 

dialoogi, soolise võrdõiguslikkuse, rahvatervise kaitse ja üldiselt kättesaadava 

tervisekaitse, ravimitele üldise juurdepääsu ning toiduga kindlustatuse kõrgeimate 

üleilmsete normide järgimise;  

2. tunnustab ELi hiljutisi meetmeid läbipaistvuse suurendamiseks kaubanduslepingutes; 

nõuab tungivalt, et komisjon suurendaks veelgi läbipaistvust ja demokraatlikku vastutust 

teenustekaubanduse lepingu (TiSA) läbirääkimistel; tunnustab ELi institutsioonide pidevat 

koostööd paljude sidusrühmadega kogu läbirääkimisprotsessis; innustab komisjoni 

jätkama ja võimaluse korral laiendama seda ennetavat hoiakut läbipaistvusele ELi 

kaubanduspoliitikas; rõhutab vajadust võtta arvesse ametiühingute, kodanikuühiskonna 

organisatsioonide (sealhulgas arenguriikide omade) väljendatud mureküsimusi; nõuab 

tungivalt, et komisjon suurendaks juurdepääsu kõigile konsolideeritud avalikele 

läbirääkimisdokumentidele, sest need on ainsad demokraatlikud vahendid, mille kaudu 

asjaomaseid kodanikuühiskonna organisatsioone ja kodanikke on võimalik teavitada ja 

menetlusse kaasata; innustab komisjoni tellima sõltumatu uuringu TiSA mõju kohta 

arenguriikidele kolmandates riikides säästva arengu eesmärkide saavutamise osas ja 

võtma hoolikalt arvesse selle tulemusi;  

3. märgib, et ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverentsi andmetel moodustab teenustesektor 

arenguriikide SKPst ligikaudu 51%; märgib lisaks, et teenuste eksport Aafrikast suureneb; 

tunnistab, et kaubandus, sealhulgas teenustekaubandus, võib teatavatel tingimustel 

soodustada kaasavat majanduskasvu, säästvat arengut, vaesuse ja ebavõrduse vähendamist 

ning inimväärsete töökohtade loomist ning võib edendada innovatsiooni, lihtsustades 

oskusteabe vahetamist, tehnoloogia arendamist ning investeerimist teadus- ja 

arendustegevusse, sealhulgas välisinvesteeringute abil; jääb seega seisukohale, et 

arenguriikidele õiglase juurdepääsu andmine maailma teenusteturule võib toetada nende 

majanduslikku integratsiooni ja üleilmastumisega kohanemist;  

4. märgib, et ainult vähesed arenguriigid osalevad TiSA läbirääkimistel; rõhutab vajadust 

tugevama mitmepoolse lähenemise järele maailmakaubandusele, mille saab saavutada 

tihedama koostöö abil ELi ja demokraatlike rahvusvaheliste organite vahel, nagu ÜRO ja 

WTO, kus arenguriigid on asjakohaselt esindatud; märgib, et TiSA peaks põhinema WTO 

teenustekaubanduse üldlepingul (GATS), milles osalevad kõik WTO liikmed; tuletab 

siiski meelde, et ta lükkab tagasi kõik sätted, mis on vastuolus GATSiga ja takistavad 

tulevikus WTO süsteemi sulandumist; palub komisjonil võtta arvesse TiSA mõju 

läbirääkimistel mitteosalevatele riikidele, eelkõige arenguriikidele, ning lisada TiSAsse 

GATSi artiklis 4 sisalduvad sätted;   
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5. nõuab tungivalt, et komisjon teeks jõupingutusi tasakaalustamatuse vältimiseks 

rahvusvahelistes kaubandussuhetes; tuletab meelde, et säästva arengu eesmärgis 17.15 

tunnustatakse vajadust austada iga riigi poliitilist otsustusõigust ja juhtpositsiooni vaesuse 

vähendamise ja säästva arengu meetmete väljatöötamisel ja rakendamisel; nõuab 

tungivalt, et säilitataks riiklike ja kohalike ametiasutuste reguleerimisõigus kogu TiSA 

läbirääkimiste protsessis; rõhutab, et selleks, et leevendada võimalikku negatiivset mõju 

arenguriikidele, kelle prioriteet on arendada oma teenustesektorit, sealhulgas üldist 

majandushuvi pakkuvate teenuste sektorit, ja oma õigusraamistikku, peaks EL tõhustama 

oma meetmeid arenguriikide kaasamiseks ülemaailmsetesse teenuste väärtusloome 

ahelatesse ning kaaluma lepingu eesmärkide seadmisel paindlikuma lähenemise 

kasutamist arengumaade suhtes; 

6. palub komisjonil jätta TiSA läbirääkimistest selgesõnaliselt välja avalikud teenused ning 

kultuuri- ja audiovisuaalteenused ning tagada eelkõige, et arenguriigid suudavad säilitada 

oma kultuuriväärtusi, sest need on põhilised vahendid säästva arengu edendamiseks ja 

inimväärikuse austamise tagamiseks; tuletab meelde, et TiSA nagu kõik muud 

rahvusvahelised kokkulepped peab vastama rahvusvahelisel tasandil kokkulepitud töö-, 

keskkonna- ja inimõigustealastele standarditele; palub komisjonil toetada ja jälgida 

arenguriikide jõupingutusi jätkusuutlike avalike teenuste pakkumise suutlikkuse 

suurendamisel; 

7. tuletab meelde, et 2008. aasta finantssüsteemi kriis näitas vajadust luua tugevad 

usaldatavusnõuded finantsteenuste liberaliseerimise valdkonnas, et säilitada 

finantsturgude usaldusväärsus ja stabiilsus; palub seetõttu komisjonil tagada, et 

finantsteenuseid käsitlevates TiSA sätetes säilitatakse kõige rangemad läbipaistvuse ja 

vastutuse standardid, kindlustatakse võla jätkusuutlikkus, laenuandjate ja -võtjate ühise 

vastutuse põhimõtte järgimine ning nendega ei suurendata majanduslikku volatiilsust või 

ebastabiilsust; 

8. palub komisjonil edendada oma kaubanduspoliitikas soolist võrdõiguslikkust ja naiste 

mõjuvõimu suurendamist, võttes arvesse praegusi probleeme, ning jälgida hoolikalt ELi 

kaubanduslepingute mõju soolisele võrdõiguslikkusele; juhib sellega seoses tähelepanu 

asjaolule, et Aafrika teenustesektoris, kus naiste osakaal teenustesektoris on suurem kui 

tootmissektoris, võib sooline mõõde olla võimalus arendada naisettevõtlust ja inimväärset 

tööhõivet;  

9.  tuletab meelde, et TiSA ei tohi kahjustada ELi õigust ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartast 

kinnipidamist, sest harta on siduv kõigile ELi institutsioonidele ja organitele ning kehtib 

liikmesriikide valitsustele ELi õiguse kohaldamisel; tuletab meelde, et EL põhineb kindlal 

pühendumusel edendada ja kaitsta inimõigusi, demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet kogu 

maailmas; rõhutab sellega seoses, et inimõigused on ELi suhetes muude riikide ja 

piirkondadega kesksel kohal;  

10. palub komisjonil mõelda Uruguay hiljutise lahkumise üle TiSA läbirääkimistelt ja teha 

sellest vajalikud järeldused ning pöörata rohkem tähelepanu TiSAga ühinevate 

arenguriikide vajadustele. 
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