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ETTEPANEKUD

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

1. väljendab heameelt komisjoni vahehinnangu üle ELi üldiste soodustuste süsteemi kohta; 
väljendab heameelt asjaolu üle, et uue määrusega on kaasnenud ekspordi kasv kava 
„Kõik peale relvade“ ja üldiste tariifsete soodustuste kava (GSP+) raames soodustatud 
riikidest, mis on oluline tegur vaesuse kaotamisel;

2. rõhutab, et ELi kaubanduspoliitika peab rajanema ELi välispoliitika põhimõtetele 
(tõhusus, läbipaistvus ja väärtused); arvestades, et ELi toimimise lepingu artiklis 208 
sätestatakse poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõte ja seatakse põhieesmärgiks 
vaesuse kaotamine;

3. nendib rahuloluga, et aastal 2016 toodi GSP soodustuste raames Euroopa Liitu 62,6 
miljardi euro väärtuses importtooteid (see on kasvav tendents), mis jagunesid 
järgmiselt: 31,6 miljardit eurot GSP standardkorra raames soodustatud riikidest, umbes 
7,5 miljardit eurot GSP+ raames soodustatud riikidest ja 23,5 miljardit eurot kava „Kõik 
peale relvade“ alusel soodustatud riikidest (Eurostati andmed 2017. aasta septembri 
seisuga);

4. tuletab meelde, et GSP aitab arenguriikide tööstusharudel üle saada raskustest, millega 
need riigid suurte esialgsete kulude tõttu eksporditurgudel silmitsi seisavad; tuletab 
meelde, et kooskõlas ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverentsi eesmärkidega on GSP 
eesmärk suurendada eksporditulusid ja edendada industrialiseerimist arenguriikides ja 
sellest tulenevalt ka vähim arenenud riikides ning kiirendada nende majanduskasvu, 
eesmärgiga kaotada vaesus; 

5. toonitab, et GSP+ on keskse tähtsusega ELi kaubanduspoliitika vahend, mis annab 
parema juurdepääsu turule ja millega kaasneb range järelevalvemehhanism, et edendada 
inimõigusi ja tööõigusi, keskkonnakaitset ja head valitsemistava haavatavates 
arengumaades;

6. väljendab heameelt seoses asjaoluga, et soodustuste kasutamise määr kava „Kõik peale 
relvade“ alusel soodustatud riikide hulgas on kõrge; tuletab meelde, et turule 
juurdepääsust üksi ei piisa, et vähendada vaesust ja ebavõrdsust vähim arenenud 
riikides; rõhutab seetõttu, et kava „Kõik peale relvade“ tõhususe suurendamiseks tuleks 
seda täiendada arenguabiga, kaubandusega seotud abiga ja suutlikkuse suurendamisega; 
märgib eelkõige, et selle kava kontekstis on vaja teha suuremaid jõupingutusi selliste 
küsimuste lahendamiseks nagu maa hõivamine ja keskkonnaseisundi halvenemine;

7. peab kahetsusväärseks, et vahehindamise tulemused näitavad, et GSP mõju säästvale 
arengule ja keskkonnakaitsele oli piiratud; märgib eelkõige murelikult, et üldiste 
tariifsete soodustuste kava alla kuuluvate tekstiiltoodete ja rõivaste tootmine ja nendega 
kauplemine on kiirendanud keskkonnaseisundi halvenemist abi saavates riikides, kus 
puuduvad piisavad keskkonna- ja jäätmehooldusmehhanismid1; loodab, et GSP 
vahehindamine ergutab ELi kaubanduspartnereid võtma vastu kõrgemaid sotsiaal-, töö-

                                               
1 Vt eespool viidatud üldiste soodustuste süsteemi vahehinnangut.
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ja keskkonnastandardeid, mida võiks saavutada selliste stiimulite abil, nagu täiendavad 
tariifsed soodustused säästval viisil toodetud toodetele;

8. võtab teadmiseks hinnangud, mille kohaselt GSP on aidanud üldises plaanis kaasa 
sotsiaalsele arengule ja inimõigustele, eelkõige naiste tööhõivele, põhiõigustele ja 
töötajate õigustele, keskkonnastandardite järgimisele, heade haldustavade 
rakendamisele, sealhulgas uimastite, korruptsiooni, rahapesu ja terrorismi vastu 
võitlemisele, ning ILO peamiste konventsioonide ratifitseerimisele; nõuab tungivalt, et 
komisjon intensiivistaks dialoogi partnerriikidega eelpool loetletud küsimustes, et 
tagada pidev areng;

9. tuletab siiski meelde, et GSP on stiimulipõhine süsteem, mida tuleb tulemuslikkuse 
saavutamiseks kasutada järjepidevalt; peab kahetsusväärseks, et nõuete väidetavate 
rikkumiste uurimisi ei ole algatatud ühtsel viisil ega õigeaegselt; on veendunud, et 
põhiõiguste tõsiste ja süstemaatiliste rikkumiste korral tuleks järjepidevalt ja 
tulemuslikult kasutada tariifsete soodustuste ajutist peatamist; rõhutab, kui oluline on 
jätkuv osalemine ja järelevalve ning kodanikuühiskonna ulatuslikum kaasamine 
nendesse protsessidesse;

10. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks kiiremini ja otsustavamalt meetmeid inimõiguste ja 
töötajate õiguste väidetavate rikkumiste suhtes vastavalt üldiste tariifsete soodustuste 
kava nõuetele; nõuab, et loodaks mehhanism, mida saavad kasutada üksikisikud või 
rühmad, keda GSP rakendamine on negatiivselt mõjutanud;

11. nõuab suuremat toetust GSP+ alusel soodustatud riikidele, et pöörata ümber toodete 
mitmekesisuse vähenemise suundumus; on seisukohal, et intensiivsem GSP+ 
järelevalvesüsteem koos ÜRO ja ILO järelevalveasutuste uurimistulemuste ja 
kolmandate osapoolte avaldatud teabega on aidanud kaasa sellele, et kõik GSP+ raames 
soodustatud riigid teevad 27 konventsiooni rakendamises edusamme; kutsub komisjoni 
üles suurendama oma jõupingutusi, et parandada GSP+ järelevalve läbipaistvust, mida 
tuleks kohaldada võrdselt nii GSP kui ka EBA alusel soodustatud riikide suhtes;

12. märgib murega, et puudub tingimuslikkus stimuleerimaks GSP ja EBA soodustusi 
saavaid riike järgima keskkonnanorme ning rahvusvahelisi konventsioone 
kliimamuutuste ja keskkonnakaitse kohta; on seisukohal, et põhilisi inimõigusi ja 
töötajate õigusi ning keskkonna- ja juhtimispõhimõtteid käsitlevate konventsioonide 
loetelu tuleks GSP määruse järgmise reformi käigus ajakohastada, eelkõige lisades uue 
tingimustena Pariisi kliimakokkuleppe ratifitseerimise ja tõhusa rakendamise, ning 
kutsub laiemas plaanis komisjoni üles andma tehnilist abi keskkonnakaitse 
parandamiseks kõigi kolme GSP kava rakendamisel;

13. tuletab meelde, et poliitika sidususe eesmärgil muude rahvusvaheliste osalejatega, 
näiteks rahvusvaheliste ettevõtjatega, peaks EL innustama täielikku osalemist 
inimõiguste, laste õiguste, sotsiaalsete õiguste, keskkonnaõiguste ja rahvatervise 
parandamisel kogu maailmas; nõuab, et EL tagaks inimõiguste austamise seoses 
õigusega töötada ülemaailmsetes väärtusahelates, st kogu tarneahelas;

14. tuletab meelde, et GSP hõlmab kõigist sektoritest enim just tekstiili- ja 
rõivatootmissektorit, et madalad investeerimiskulud ja madala kvalifikatsiooniga 
töökohtade olemasolu tähendavad, et tekstiili- ja rõivatööstus on vähim arenenud riikide 
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industrialiseerimise seisukohast oluline sektor ning et tekstiili- ja rõivatööstusel on 
naiste mõjuvõimu suurendamises oluline roll; nõuab, et EL kehtestaks äriühingute jaoks 
õiguslikult siduva hoolsuskohustuse raamistiku ning laiendaks konfliktimineraalide 
kontekstis väljatöötatud mudeleid tekstiilitööstusele, eelkõige seoses läbipaistvuse ja 
jälgitavusega; 

15. kutsub kodanikuühiskonda ja arenguagentuure üles suurendama oma osalemist 
järelevalves;

16. rõhutab, et soodustatud riikides on vaja suutlikkust suurendada, et vähendada tarnijate 
poolseid piiranguid mitmekesistamisele ja soodustuste kasutamisele; nõuab, et 
kaubandusabi raames võetavaid meetmeid kasutataks sellega seoses tõhusamalt.
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