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ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:  

1. tuletab meelde, et ametlik arenguabi on ainulaadne ja väärtuslik ressurss ülemaailmses 

võitluses vaesuse, ebavõrdsuse ja tõrjutuse vastu; rõhutab, et kuigi kestlikuks arenguks 

on olulised kõik rahastatusallikad, saab arenguabiga saavutada tulemusi, mida teised 

allikad ei anna; rõhutab vajadust tagada, et kaubandus muutuks tõhusaks vahendiks 

kestliku arengu eesmärkide täitmiseks, ning et erasektor võib rahvusvaheliselt 

kokkulepitud arengu tõhususe põhimõtteid järgides aidata saavutada kaasavat ja 

kestlikku arengut ning rakendada kestliku arengu tegevuskava 2030; rõhutab vajadust 

tasakaalustada kaubandus- ja investeerimisalaseid õigusakte inimõigustealaste 

õigusaktidega, eelkõige ülemaailmsetes tarneahelates; 

2.  rõhutab, et arengu valdkonnas tegutsedes peaks erasektor andma oma panuse kestliku 

arengu tegevuskava 2030 täitmisse ning järgima ühiseid põhimõtteid ja väärtusi, nagu 

rahvusvaheliselt kokkulepitud arengu tõhususe põhimõtted (omand, vastavusse viimine, 

ühtlustamine ja aruandekohustus), ning et arengualased eesmärgid peaksid olema 

ülimuslikud; tuletab meelde läbipaistvuse ja inimõiguste austamise kohustusi, mis on 

erasektorile ette nähtud ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetes ning OECD 

suunistes rahvusvahelistele ettevõtjatele; ergutab sellega seoses ELi ja liikmesriike 

lähtuma eelnevate ELi seadusandlike algatuste kogemusest ning koostama sidusa 

õigusraamistiku inimõigustealase kohustusliku hoolsuskohustuse kohta tarneahelates; 

3. nõuab, et EL tagaks, et liidu tegevus arengumaades – nii arengu kui ka kaubanduse 

valdkondes – põhineb võrdsete osalejate tasakaalustatud raamistikul ja Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklis 208 sätestatud arenguvaldkonna kooskõlastatud poliitika 

põhimõttel ning et selle eesmärk on inimõiguste edendamine ja kaitse; julgustab ELi 

jätkama tööd õigustel põhineva lähenemisviisi rakendamiseks mis tahes arengualases 

tegevuses; 

4. hoiatab erinevate standardite loomise eest seoses ettevõtjate õiguste ja kohustustega 

investeerimis- ja kaubanduslepingutes; märgib, et vabatahtlikele meetmetele toetumine 

hoolsuskohustuse edendamisel ei pruugi olla piisav, ning et investorite õigused peavad 

olema vastavuses nende kohustustega inimõiguste-, tööstandardite- ja keskkonnaalaste 

õigusaktide täitmise valdkonnas; rõhutab, et arvestades komisjoni ettepanekut luua 

investorite õiguste kaitseks alalise asutusena mitmepoolne investeerimiskohus, tuleb 

nimetatud tasakaalustamatusele tähelepanu pöörata, ning nõuab, et EL peaks aktiivselt 

konstruktiivseid läbirääkimisi siduva ÜRO ettevõtlus- ja inimõiguste vahendi üle, et 

kaitsta inimõiguste ülimuslikkust;  

5. tuletab meelde vajadust täita ELi liikmesriikide eksterritoriaalseid inimõigustealaseid 

kohustusi vastavalt Maastrichti põhimõtetele, tuginedes Euroopa Nõukogu eri 

vahenditele, eelkõige Euroopa inimõiguste konventsioonile; 

6. toonitab, et kaubavahetus ei ole eesmärk omaette, vaid et kaasav, vaba ja õiglane 

kaubanduspoliitika võib koos kestliku arengu eesmärkidega aidata kaasa vaesuse 

kaotamisele, mis on ELi arengukoostöö poliitika peamine eesmärk, ebavõrdsuse 
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vähendamisele ja inimväärsete töökohtade loomisele; nõuab kestlike tarbimis- ja 

tootmistavade tagamist; rõhutab, et ELi kaubanduspartnerid arenguriikides peavad 

tagama hea valitsemistava ja õigusriigi põhimõtte järgmise;  

7. rõhutab, et ülemaailmne kaubanduse juhtimine peaks võimaldama 

kaubandusintegratsiooni, mis loob tõelisi kestliku arengu võimalusi; juhib sellega 

seoses tähelepanu asjaolule, et kehtiv WTO eri- ja diferentseeritud kohtlemise kord ei 

anna oodatud tulemusi; rõhutab vajadust muuta eri- ja diferentseeritud kohtlemise sätted 

arengumaade jaoks tõhusamaks ja operatiivsemaks;  

8. tuletab meelde vajadust kindlustada poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtet, 

mille kohaselt tuleb arengumaid tõenäoliselt mõjutavate poliitikavaldkondade puhul 

võtta arvesse arengukoostöö eesmärke; nõuab, et EL hindaks süstemaatiliselt oma 

kaubandus- ja fiskaalpoliitika mõju arengumaadele ning tagaks, et kõik liidu 

investeerimis- ja kaubanduslepingud sisaldaksid sätteid inimõigustealaste sõltumatute 

eel- ja järelhindamiste kohta, jõustatavaid hoolsuskohustuse nõudeid ja tõhusaid 

vastutusele võtmise mehhanisme;  

9. rõhutab, et kaubanduslepingutel võib olla negatiivne mõju arengumaade toiduga 

kindlustatusele; nõuab, et EL kaitseks kohalikku toiduainetööstust ja hoiaks ära odava 

impordi kahjuliku mõju, sh majanduspartnerluslepingute raames;  

10. kordab, et kaubanduspoliitika tagajärjed keskkonnale on jagunenud ebaühtlaselt; nõuab 

seetõttu, et EL lõimiks oma kaubanduspoliitikasse keskkonnasäästlikkuse, loodusvarade 

säästva majandamise, maaomandialased õigused ning kohalike ja põliskogukondadega 

tõhusalt arvestamise;  

11. märgib, et kahepoolsetes ja piirkondlikes vabakaubanduslepingutes võivad olla 

rangemad sätted kui WTO tasemel vastu võetud nõuded ning et need sätted võivad 

valitsustele piiranguid seada; märgib murelikult, et piirkondlikes ja kahepoolsetes 

vabakaubanduslepingutes, sh Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna 

riikidega sõlmitud vabakaubanduslepingutes, ei arvestata piisavalt arengumaade 

vajadusega rakendada nende toiduga varustatuse ja maapiirkondade arengu kaitseks 

vajalikke poliitikameetmeid, ning et sageli ei lasta arengumaadel kasutada WTO 

lepingutes ette nähtud paindlikkusmeetmeid; 

12. taunib asjaolu, et peamiselt kulude vähendamise eesmärgil kasutatakse lapstööjõuna 

vähemalt 218 miljonit last; nõuab, et EL tagaks, et ELis eetilise sertifikaadi all 

tunnustatavaid kaupu ei ole tootnud sunni- ega lapstööjõud, kindlustades terminite 

„õiglane“ ja „eetiline“ usaldusväärse kasutamise ja aidates tarbijatel teha teadlikke 

valikuid; 

13. rõhutab, et kahepoolsete ja piirkondlike vabakaubanduslepingute levik tekitab küsimusi 

kaubanduse ülemaailmse juhtimise kohta ning kahjustab WTO keskset rolli 

ülemaailmsete eeskirjade kehtestamisel; kordab sellega seoses, et mitmepoolne 

eeskirjadepõhine kord, mille kohaselt on kõik riigid esindatud võrdselt, on oluline, kuna 

see on kõige tulemuslikum viis kaasava ülemaailmse kaubandussüsteemi 

saavutamiseks; rõhutab sotsiaalseid, tööhõive- ja keskkonnalaseid standardeid 

käsitlevate jõustatavate sätete tähtsust kaubanduslepingutes ning väljendab heameelt 

komisjoni lubaduse üle lisada kaubanduslepingutesse siduvad kaubanduse ja kestliku 
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arengu peatükid; rõhutab, et neid sätteid tuleb jõustada tõhusate seiremehhanismide 

kaudu, mis võimaldavad üksikisikutel taotleda õiguskaitset; nõuab kaasnevate 

meetmete, sh rahalise toetuse rakendamist arengumaadega sõlmitavates 

kaubanduslepingutes, et toetada nende jõupingutusi rahvusvahelisel tasandil 

kokkulepitud sotsiaalsete ja keskkonnastandardite järgimiseks ja rakendamiseks; kordab 

üleskutset suurendada läbipaistvust loodusvaradega kauplemisel; 

14. tuletab meelde, et Aafrika on maailmas endiselt tõrjutud, ning nõuab, et EL toetaks 

Aafrika soovi luua tõeline Aafrika-sisene turg ning hoiduks meetmetest, mis võivad 

seda takistada; rõhutab, et sellega seoses on vaja kasutada maksimaalselt ära rände ja 

liikuvuse arengut ja positiivset mõju; 

15. nõuab, et EL arvestaks arengumaade erineva arengu- ja võimekuse tasemega, ning 

toetaks Aafrika riike tootmis- ja üleminekuvõime suurendamisel, et vähendada sõltuvust 

toorainest ja kergesti töödeldavatest toodetest, nende konkurentsivõime tõstmisel, 

maailma turgudel osalemisel ning kvaliteetsete töökohtade loomisel, sh eelkõige naiste 

osakaalu suurendamisel ametlikus ja mitteametlikus majanduses; rõhutab, et kõigis 

arengumaadega sõlmitavates kaubanduslepingutes on vaja sätestada piisavalt 

asümmeetrilised liberaliseerimiskavad, noorte tööstusharude kaitse, arengut toetavad 

päritolureeglid ning tõhusad kaitseklauslid; 

16. toetab Aafrika vabakaubanduspiirkonna loomist; rõhutab, et 

majanduspartnerluslepingud on tähtis vahend piirkondliku integratsiooni ja kestliku 

arengu edendamiseks kaubavahetuse kaudu, kui nendega kaasnevad sobivad 

struktuursed meetmed ja nõuetekohane seire; rõhutab vajadust anda nimetatud 

lepingutes oluline koht inimõiguste edendamisele ja kestliku arengu tegevuskava 2030 

täitmisele; rõhutab partnerriikidega suhtlemise tähtsust, et luua valitsuse ja 

kodanikuühiskonna tasandil vastutus; kinnitab sellega seoses, et on ülimalt oluline 

austada partnerriikide õigust reguleerida ja langetada nende endi riigi oludes 

asjakohaseid otsuseid ning reageerida oma elanike soovidele, nagu on sätestatud 

kestliku arengu 17. eesmärgi 15. lõigus, ning et on ülimalt oluline, et need riigid 

täidaksid oma inimõigustealaseid ja muid rahvusvahelisi kohustusi; rõhutab, et Aafrika, 

Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ja ELi suhted peavad tulevikus 

põhinema võrdsete partnerite tasakaalustatud raamistikul; 

17. märgib, et praeguseks on sõlmitud vaid üks laiaulatuslik majanduspartnerlusleping; 

nõuab seetõttu, et EL teadvustaks majanduspartnerluslepingutega seonduvaid raskusi, 

millega arengumaad peavad Cotonou-järgses protsessis tegelema; rõhutab eelkõige 

vajadust teha süvaanalüüs nende raskuste mõju kohta Aafrika riikide majandusele ja 

tööturule ning edendada piirkonnasisest kaubandust Aafrikas; 

18. taunib asjaolu, et Aafrikast viiakse igal aastal ebaseaduslike rahavoogude näol välja 

aastasest ametlikust arenguabist suurem summa; rõhutab maksudest kõrvalehoidumise 

kahjulikku mõju arengumaadele, mis jäävad seetõttu ilma suurtest avaliku sektori 

rahasummadest, mida saaks kasutada näiteks mitte ainult majanduskasvu, 

keskkonnakaitse ja avalike teenuste parandamiseks, vaid ka sotsiaalse sidususe 

edendamiseks; palub komisjonil kaubanduslepingute üle läbirääkimisi pidades võtta 

selle tõsise probleemi vastane võitlus prioriteediks ning kasutada kõiki talle 

kättesaadavaid vahendeid; rõhutab vajadust lisada ELi vabakaubanduslepingutesse ja 
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sooduskaubandusrežiimidesse ranged sätted, et võidelda maksudest kõrvalehoidumise ja 

maksustamise vältimise vastu;  

19. kordab üleskutset luua tõhusad vahendid, millega võidelda kogu maailmas maksudest 

kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastu, ning tihendada maksuküsimustes 

koostööd arengumaadega, mis hõlmab ka siseriiklike ressurssude kasutuselevõttu;  

20. tuletab meelde vajadust asutada ÜRO valitsustevaheline organ, mis suhtleks maailma 

maksueeskirjade reformimisel arengumaadega võrdsetel alustel; 

21. tuletab meelde mõju, mida ELi ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) avaldab 

arengumaadele; nõuab sellega seoses, et EL tagaks, et tulevane ÜPP ületab praeguse 

ekspordile suunatud põllumajandusmudeli probleemid, kindlustades ELi siseturge ja 

lühikesi toidutarneahelaid kestlikul viisil, nii et see ühest küljest ei kahjusta 

arengumaade arengut ja teisest küljest tagab vastupanuvõime välistele vapustustele; 

22. rõhutab vajadust kohandada kaubanduspoliitikat, et toetada riiklikke jõupingutusi Pariisi 

kokkuleppega võetud kohustuste täitmiseks kliimamuutuste vastu võitlemisel; 

23. tuletab meelde, 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; märgib murelikult, et mitmete tegurite, näiteks andmete 

puudumise tõttu on kaubanduse ja soo vahelise seose hindamine endiselt raske; rõhutab 

vajadust mõista paremini kaubanduslepingutega seonduvat soodünaamikat; nõuab, et 

kõigi ELi kaubanduslepingutega edendataks soolist võrdõiguslikkust ja püütaks 

vähendada ebavõrdsust; 

24. nõuab läbipaistvust kaubanduslepingutes ja partnerriikide kodanikuühiskonna täielikku 

osalemist tulevaste kaubanduslepingute läbirääkimistel ja rakendamisel; 

25. toetab kindlalt digitehnoloogiate ja -teenuste edasist integreerimist ELi 

arengupoliitikasse; kutsub komisjoni üles suurendama investeeringuid maailma 

lõunapoolsete riikide digitaristute arendamisse; 

26. väljendab heameelt ELi välisinvesteeringute kava üle, mille eesmärk on toetada 

kestlikku arengut, investeeringuid ja töökohtade loomist arengumaades; nõuab EIP 

välislaenude andmise volituse laiendamist, et suurendada selle tähtsust kestliku arengu 

saavutamisel (segarahastamise, projektide kaasrahastamise ja kohaliku erasektori 

arendamise kaudu), keskendudes kõige vähem arenenud riikidele ja ebakindlatele 

riikidele; 

27. rõhutab, et läbipaistvuse ja jälgitavuse valdkonnas on suured puudujäägid, mis tekitab 

tõsiseid küsimusi paljude eetilisuse kontrollimise ja sertifitseerimissüsteemide kohta 

tarneahelates; 

28. väljendab heameelt komisjoni kaubandusabi strateegia üle, mida ajakohastati 

2017. aastal ja mille eesmärk on tugevdada ja ajakohastada ELi toetust arengumaadele; 

nõuab suuremaid jõupingutusi ja ELi suuremat rahalist osalust kaubandusabi algatustes, 

et aidata arengumaadel, eelkõige vähimarenenud riikidel saavutada jõukus kaubanduse 

ja investeeringute kaudu, ning toetada nende tegevust kestliku arengu eesmärkide 
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saavutamise nimel. 



 

PE619.291v02-00 8/9 AD\1161583ET.docx 

ET 

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS 

Vastuvõtmise kuupäev 29.8.2018    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

20 

1 

2 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Heidi 

Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios 

Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Lola Sánchez 

Caldentey, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Mirja Vehkaperä, 

Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Frank Engel, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Paul Rübig, 

Kathleen Van Brempt 

 



 

AD\1161583ET.docx 9/9 PE619.291v02-00 

 ET 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS 

20 + 

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea, Mirja Vehkaperä 

EFDD Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano 

GUE/NGL Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

PPE Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, 

Joachim Zeller, Željana Zovko 

S&D Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, 

Kathleen Van Brempt 

VERTS/ALE Heidi Hautala, Maria Heubuch 

 

1 – 

ENF Jean-Luc Schaffhauser 

 

2 0 

PPE Frank Engel, Anna Záborská 

 

Kasutatud tähised: 

+ : poolt 

– : vastu 

0 : erapooletu 

 


