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 ET 

ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutavatel rahvusvahelise kaubanduse komisjonil ning naiste õiguste 

ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 

ettepanekud: 

A. arvestades, et soolise võrdõiguslikkuse saavutamine ning kõikide naiste ja tütarlaste 

mõjuvõimu suurendamine ei ole üksnes integreeritud kõigisse ÜRO 2015. aasta kestliku 

arengu eesmärkidesse, vaid on ka eraldiseisev eesmärk; arvestades, et kaubandusel ja 

kaubanduse liberaliseerimisel on naistele ja meestele väga erinev mõju, mis võib ühtlasi 

olla negatiivne, põhjustades soorollide, sugudevaheliste suhete ja soolise ebavõrdsuse 

vallas põhimõttelisi muutusi; arvestades, et kaubanduspoliitika mõjutab naisi maailma 

lõunapoolsetes riikides teistmoodi kui maailma põhjapoolsetes riikides; arvestades, et 

riigi ametiasutused on kohustatud kehtestama asjakohased mehhanismid, millega 

tagatakse, et naised saavad iseenesest rohkem kasu kaubanduse liberaliseerimise 

positiivsest mõjust;  

B. arvestades, et naiste mõjuvõimu suurendamine, nende õiguste edendamine ja 

ressurssidele juurdepääsu kaitsmine võib arengut kiirendada; arvestades, et 

kaubanduslepingud ilma selle konkreetse rõhuasetuseta võivad naisi veelgi kahjustada, 

kuna nad on ühiskonnas juba niigi ebasoodsas olukorras, või suurendada ebavõrdsust ja 

ohustada inimeste elatusvahendeid üldiselt; 

C. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 8 on sätestatud, et kõigi oma 

asjaomaste meetmete puhul on liidu eesmärk meeste ja naiste ebavõrdsuse kaotamine ja 

võrdõiguslikkuse edendamine; arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 

207 ja 208 kohaselt teostatakse liidu ühist kaubanduspoliitikat ja poliitikat 

arengukoostöö valdkonnas kooskõlas liidu välistegevuse põhimõtete ja eesmärkidega; 

arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 21 on need põhimõtted 

demokraatia, õigusriik, inimõiguste ja põhivabaduste universaalsus ning jagamatus, 

inimväärikuse, võrdsuse ja solidaarsuse ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 

põhikirja põhimõtete ja rahvusvahelise õiguse austamine; arvestades, et ELi 

kaubanduspoliitika on integreeritud kestliku arengu poliitika raamistiku oluline osa ning 

seetõttu on ulatuslik sooline mõõde ja naiste õiguste konventsioonide täitmine 

kaubandus- ja investeerimispoliitikas sellise raamistiku olulised elemendid, et ühendada 

sotsiaalsed ja majanduslikud meetmed ning tagada kõigi jaoks õiglasemad ja 

kasulikumad tulemused; 

D. arvestades, et maailma teiste riikide ja/või piirkondadega sõlmitavate uute 

kaubanduslepingute vastuvõtmisega võivad kaasneda muutused tööhõives ja ekspordile 

suunatud töökohtade kaotus; arvestades, et see mõjutab eelkõige naisi, kuna ekspordiga 

seotud sektorites töötavad sageli enamasti naised; 

E. arvestades, et rohkem kui 40 % maailma lõunapoolsete riikide põllumajanduslikust 

tööst teevad naised; arvestades, et naissoost põllumajandustootjad on enamjaolt 

väikepõllumajandustootjad või elatuspõllumajandusega tegelevad tootjad, kellel ei ole 

vajalikku juurdepääsu teabele, krediidile, maale või võrgustikele, et ülemaailmsel turul 

edukalt konkureerida; 

F. arvestades, et maailma lõunapoolsete riikide riigieelarve tugineb imporditariifidest 
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saadavale tulule; arvestades, et nimetatud tulu vähenemise tasakaalustamiseks 

käibemaksu suurendamine kujutab endast naiste ja nende perede jaoks täiendavat 

rahalist takistust; 

G. arvestades, et kõigis sektorites töötab madalapalgalistel, vähe väärtustatud ja 

ebakindlatel ametikohtadel rohkem naisi kui mehi ning seetõttu saavad naised 

kaubanduse liberaliseerimisprotsessidest suure tõenäosusega vähem kasu kui mehed; 

arvestades, et naisi, kelle läbirääkimispositsiooni peetakse nõrgemaks, kasutatakse 

sageli ära konkurentsieelise saamiseks maailmamajanduses; 

1. kutsub ELi ja liikmesriike üles tagama, et ELi välispoliitikas kajastataks ja rakendataks 

täielikult kestliku arengu eesmärke, eelkõige eesmärki nr 5 soolise võrdõiguslikkuse 

kohta, ajavahemikuks 2016–2020 kehtestatud soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava 

(GAP II) ning strateegilist kohustust naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamiseks 

aastatel 2016–2019; nõuab arengukeskset ja sootundlikku kaubanduspoliitikat, millega 

tagatakse kaubanduspartnerite vahel läbirääkimiste pidamine võrdsetel alustel; 

2. märgib murega, et kaubanduse ja soolise aspekti vahelise suhte hindamisel on endiselt 

palju takistusi mitmel põhjusel, millest üks on andmete puudumine; rõhutab, et 

kaubanduslepingute soolist dünaamikat on vaja paremini mõista ning selleks tuleb 

asjaomase majanduse igas sektoris kasutada sugupoolte lõikes esitatavat statistikat; 

3. rõhutab, et kaubanduse mõjuhinnangutes kasutatavad andmed peaksid olema 

sektoripõhised, kuna kaubanduse liberaliseerimine avaldab sektorites erinevat mõju; 

märgib, et sellistes sektorites nagu põllumajandus ja toiduainetööstus võib sellel olla 

negatiivne mõju naistele; rõhutab sellega seoses, et kuigi maailma toiduainetööstuses on 

rohkem naisi (50–80 %), omavad nad vähem kui 20 % maast ning seetõttu muudab ka 

maaga seotud kaubanduslike nõudmiste ja nõudluse suurenemine raskeks vaesematel 

naistel maale turvalise ja õiglase juurdepääsu saavutamise või säilitamise; 

4. tuletab meelde vajadust suurendada erinevate, kuid omavahel tihedalt seotud 

poliitikavaldkondade, nagu kaubanduse, arengu, välisasjade, tööhõive, rände ja soolise 

võrdõiguslikkuse sidusust; 

5. palub komisjonil ajakohastada oma strateegiat „Kaubandus kõigile“ ning kehtestada 

selgem sooline perspektiiv; toonitab, kui tähtis on tulevases ELi kaubandusstrateegias 

veelgi süvalaiendada soolist võrdõiguslikkust ja suurendada naiste mõjuvõimu; 

6. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles veelgi suurendama sidusust ühelt poolt 

kaubandus- ja investeerimispoliitika ja teisalt rahvusvaheliste konventsioonide ning 

inimõiguste, arengu ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas võetud kohustuste vahel; 

rõhutab, et olemasolevaid mehhanisme (näiteks kestliku arengu eesmärkide, naiste 

diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimist käsitleva konventsiooni ja 

kaubanduspoliitika läbivaatamise mehhanismi raames) ja selliseid vahendeid nagu 

jätkusuutlikkuse mõjuhinnangud, soopõhised kaubanduse mõjuhinnangud ning vaesuse 

ja sotsiaalse mõju analüüsid tuleks kasutada kaubandus- ja investeerimispoliitika ja -

lepingute soolise mõju jälgimiseks; kutsub sellega seoses komisjoni üles toetama vähim 

arenenud riike rahaliselt ja suutlikkuse suurendamise kaudu nende vastavate analüüside 

puhul; 
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7. rõhutab, et ELi kaubandus- ja investeerimispoliitikas tuleb soolist analüüsi ja mõõdet 

veelgi parandada ning integreerida need eelanalüüsi, seire ja kohustuslike 

järelhindamiste kaudu rahvusvaheliste finantsasutuste, rahastajate ja valitsustevaheliste 

organisatsioonide kaubandusalastesse suutlikkuse suurendamise programmidesse, 

eesmärgiga ületada erinevate kaubandusmeetmete ja -vahendite potentsiaalselt 

negatiivne sooline mõju, sealhulgas soolisest aspektist kaasnev mõju maa jaotamisele, 

toiduga kindlustatusele, töökohtade vahetusele ja/või kaotusele ning võimalikele 

rändevoogudele; rõhutab, et nii ELis kui ka arengumaades on vaja soolise 

võrdõiguslikkuse valdkonna edusammude ja puuduste kohustuslikku korrapärast 

hindamist; toonitab, et kaubanduse soolise mõju põhjalik analüüs ei peaks piirduma 

mõjuga tööhõivele, vaid keskenduda tuleks ka mõjule, mis kaasneb tarbimisele ja 

avalike teenuste osutamisele; 

8. palub komisjonil tagada, et ELi kaubanduspartnerid järgivad täielikult inimõiguste 

ülddeklaratsiooni artikleid 16 ja 17, et võidelda soolise ebavõrdsuse vastu sotsiaalsete ja 

majanduslike õiguste valdkonnas; 

9. kordab, et on äärmiselt oluline tagada kvaliteetsete sotsiaalteenuste kättesaadavus 

kõigile; palub tungivalt ELil tagada, et tema kaubandus- ja investeerimispoliitika ei 

takistaks riikidel järgida inimõigusi ega avaldaks ebaproportsionaalset mõju 

haavatavamatele rühmadele, sealhulgas naistele; palub tungivalt ELil tagada, et 

kaubandus- ja investeerimislepingud ei tooks kaasa avalike teenuste erastamist, mis 

võib põhjustada soolist ebavõrdsust; rõhutab, et sotsiaalteenuste avaliku pakkumise 

küsimus on soolise võrdõiguslikkuse seisukohast eriti tähtis, kuna sellistele teenustele 

juurdepääsu ja nende kvaliteedi muutused toovad kaasa tasustamata hooldustöö sooliselt 

ebaühtlase jaotumise; toonitab seetõttu, et sellised teenused ja kaubad nagu vesi, 

kanalisatsioon, haridus ja tervishoid (sealhulgas naiste juurdepääs seksuaal- ja 

reproduktiivtervishoiuteenustele ning seonduvatele õigustele) peaksid olema alati 

kõigile tagatud; 

10. rõhutab, et valitsused peavad säilitama oma võime eraldada vahendeid naiste õiguste ja 

soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks, et tagada ühiskonna kaasav ja kestlik tulevik; 

rõhutab sellega seoses, kui tähtis on vastavalt kestliku arengu eesmärgile nr 17.15 

austada partnerriikide demokraatlikku poliitilist ruumi, et iga riik saaks võtta vastu 

seadusi ja teha oma riigi kontekstis sobivaid otsuseid, rahuldada oma elanike nõudmisi 

ning täita oma inimõigustealaseid kohustusi ja muid rahvusvahelisi kohustusi, 

sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse vallas; juhib tähelepanu vajadusele tagada, et ELi 

kaubandus- ja investeerimismehhanismid ega intellektuaalomandi õiguste klauslid ELi 

kaubanduslepingutes ei ohustaks konkreetsete valitsuste võimet oma seadusi muuta, et 

need sisaldaksid inimõiguste ja sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse edendamise 

meetmeid; märgib, et geneeriliste ravimite tootmist keelavate patentidega seotud 

intellektuaalomandi õiguste sätetel võib olla oluline mõju naiste spetsiifilistele 

tervishoiuvajadustele ning kaubanduslepingutes on kasutatud intellektuaalomandi 

õiguste sätteid, et kaitsta suurte ravimiettevõtjate huve ja piirata odavate geneeriliste 

ravimite tootmist; rõhutab, et sellised taskukohased põhiravimid on eriti tähtsad naiste 

jaoks; juhib sellega seoses tähelepanu vajadusele tunnistada kaubanduslepingute selliste 

mehhanismide võimalikke ohte nagu investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamine 

või investeerimiskohtu süsteem, mis võivad ohustada konkreetsete valitsuste võimet 

oma seadusi muuta, et need sisaldaksid soolise võrdõiguslikkuse edendamise meetmeid, 
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tõhustades sotsiaalteenuseid, tööstandardeid ja tarbijaõigustega seotud õigusnorme; 

11. märgib, et eriti arengumaades mõjutavad kliimamuutuste ja keskkonnaga seotud 

tagajärjed sageli naisi ja mehi ebavõrdselt, avaldades eelkõige mõju naistele, ning see 

võib kestliku arengu eesmärgi nr 5 saavutamist veelgi takistada; rõhutab seetõttu, kui 

oluline on ELi kaubanduspoliitikasse sidusalt ja terviklikult integreerida kestliku arengu 

eesmärk nr 13.b, mis käsitleb kliimamuutustega seotud tõhusa planeerimise ja juhtimise 

suutlikkuse suurendamise selliste mehhanismide edendamist vähim arenenud riikides, 

mis keskenduvad naistele, et toetada riikide jõupingutusi Pariisi kokkuleppe täitmiseks, 

pidades silmas asjaolu, et naised kogevad kliimamuutuste mõju esimesena; 

12. tuletab meelde vajadust hoida ära kaubanduslepingutes sisalduvate intellektuaalomandi 

õiguste klauslitega naiste tervisele ja toiduga varustamise sõltumatusele kaasnevat 

võimalikku negatiivset mõju, mis tuleneb nimelt ravimitele juurdepääsu piiramisest ja 

seemnete privatiseerimisest; 

13. rõhutab vajadust suurendada naiste osalemist otsuste tegemises, sealhulgas 

kaubanduspoliitikas ja läbirääkimisprotsesside kõikidel tasanditel, et tagada tõhusam 

soolise võrdõiguslikkuse teadvustamine ning kaubandusega seotud uute võimaluste 

eeliste kasutamine ja naiste mõjuvõimu suurendamine arengumaades; 

14. kordab, et kõigi ELi kaubanduslepingutega tuleks edendada soolist võrdõiguslikkust, 

kasutades tõhusaid ja jõustatavaid mehhanisme, sealhulgas konkreetset vahendit 

järgimise kontrollimiseks, et tagada sooline võrdõiguslikkus, soolise aspekti 

arvestamine ja naiste õiguste austamine; 

15. tunnistab, et ELi üldiste tariifsete soodustuste kava (GSP) ja eelkõige GSP+ süsteemi 

võiks parandada, sidudes majandusstiimulid inimõigustealaste põhikonventsioonide 

tegeliku vastuvõtmise ja rakendamisega; 

16. väljendab heameelt viimastel aastatel tehtud edusammude üle Bangladeshi 

jätkusuutlikkuse kokkuleppe, ELi puidumääruse (määrus (EL) nr 995/2010) ja ELi 

konfliktimineraalide määruse (määrus (EL) 2017/821) kehtestamisega ning kutsub 

komisjoni üles laiendama hoolsuskohustuste alaseid siduvaid raamistikke muudele 

sektoritele, eesmärgiga tagada, et EL ning tema kaupmehed ja ettevõtjad täidaksid 

kohustust järgida inimõigusi ja kõrgeimaid sotsiaalseid standardeid, sealhulgas soolise 

võrdõiguslikkuse valdkonnas; 

17. rõhutab, et elatuspõllumajanduses töötavad naised kogevad toiduga varustamise 

sõltumatuse säilitamisel lisatakistusi, mis tulenevad uute taimesortide tugevast kaitsest 

kaubanduslepingutes vastavalt rahvusvahelisele uute taimesortide kaitse 

konventsioonile (UPOV konventsioon); 

18. rõhutab, et ELi põllumajandustoodete import võib kahjustada traditsioonilisi 

väikepõllumajandustootjaid ja seega ohustada naiste elatusvahendeid. 
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