
 

AD\1080662ET.doc  PE567.806v02-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 
 

2015/2038(INI) 

3.12.2015 

ARVAMUS 

Esitaja: naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 

Saaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon 

Euroopa Parlamendi 2010. aasta soovituste rakendamise kohta seoses 

sotsiaalsete ja keskkonnastandardite, inimõiguste ja ettevõtja sotsiaalse 

vastutusega 

(2015/2038(INI)) 

Arvamuse koostaja: Malin Björk 

 



 

PE567.806v02-00 2/6 AD\1080662ET.doc 

ET 

PA_NonLeg 



 

AD\1080662ET.doc 3/6 PE567.806v02-00 

 ET 

ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval rahvusvahelise 

kaubanduse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et kaubanduslepingud ja kaubanduse liberaliseerimine võivad mehi ja naisi 

erinevalt mõjutada struktuurilise soolise ebavõrdsuse tõttu haridusele juurdepääsu, 

töövõimaluste, teenuste, ressursside ja sissetuleku valdkonnas, tulenevalt nende olukorrast 

tarbijana, nende esindatusest otsuste tegemisel, nende osakaalust madala 

kvalifikatsiooniga töökohtadel ning samuti meeste ja naiste suhtes kehtivate erinevate 

sotsiaalsete standardite tõttu; 

B. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on strateegilise eesmärgina väga vajalik ELi üldiste 

eesmärkide saavutamiseks; arvestades, et praeguses ELi naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 

strateegias (2010–2015) on sätestatud, et EL lõimib soolise võrdõiguslikkuse oma 

kaubanduspoliitikasse osana laiemast säästva arengu raamistikust; 

C. arvestades, et kõik töötajate oskusi, tööhõive stabiilsust, töötingimusi, töötuskindlustust ja 

hüvitisi parandavad meetmed, nagu tasustatud puhkus, sealhulgas lapsehoolduspuhkus, ja 

tervishoid, on naistöötajatele, eriti neile, kelle olukord on kõige ebakindlam, tõenäoliselt 

väga kasulikud; 

D. arvestades, et terviklikud ja tasakaalustatud kaubanduslepingud võivad positiivselt 

mõjutada naiste tööhõive määra ning edendada seega majanduskasvu ja sotsiaalset 

sidusust; arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 8 kohaselt tuleks soolist 

mõõdet arvesse võtta kõikides ELi tegevustes, sealhulgas ka kaubanduslepingute üle 

peetavatel läbirääkimistel; 

E. arvestades, et parlamendi 25. novembri 2010. aasta resolutsioonis ettevõtete sotsiaalse 

vastutuse kohta rahvusvahelistes kaubanduskokkulepetes soolisi aspekte ei mainitud; 

F. arvestades, et säästva arengu eesmärkide seas on viiendaks eesmärgiks seatud soolise 

võrdõiguslikkuse saavutamine 2030. aastaks; 

G. arvestades, et kaubanduslepingud ei tohiks mingil juhul kahjustada ELi või selle 

liikmesriikide seniseid edusamme soolise võrdõiguslikkuse alal; 

H. arvestades, et seaduslike õiguste, sotsiaalsete standardite, tarbijakaitse ja 

keskkonnaeeskirjade näol esinevate investeerimistakistuste kõrvaldamine toob kaasa 

ühtlustamise madalamate töönormide suunas ning avalike teenuste ja hoolekandesektori 

erastamise, mis avaldab halba mõju soolisele võrdõiguslikkusele; 

I. arvestades, et säästev ja kaasav areng ja majanduskasv peavad hõlmama soolist 

võrdõiguslikkust ning naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamist; 

J. arvestades, et soolise ebavõrdsuse kaotamisel ei saa loota üksnes kaubanduse 

liberaliseerimise peale, vaid sellega peavad kaasnema kohandatud erimeetmed ja 

majandusressursid, mis võimaldavad jälgida naistele avalduvat mõju; 

1. nõuab Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) tööõiguse põhireeglite ja inimväärse töö 
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tagamise suuniste kohustuslikku kohaldamist, kuna ILO normid on tänu neis sisalduvatele 

põhimõtetele, nagu soo alusel diskrimineerimise keeld ning meeste ja naiste võrdne 

tasustamine, soolise võrdõiguslikkuse parandamisel eriti suure tähtsusega, ning 

rahvusvaheliste keskkonnakaitsealaste kohustuste võtmist ELi 

sooduskaubanduslepingutes; 

2. nõuab mitte üksnes naiste ning eelkõige naiste õiguste eest võitlevate organisatsioonide ja 

ametiühingute, vaid ka keskkonna-, tarbija-, töö- ja arenguorganisatsioonide ulatuslikku, 

tõhusat, jätkuvat ja läbipaistvat osalemist kaubandusalastes konsultatsioonides ja 

läbirääkimistes ning kaubanduspoliitika kujundamises ja sellekohases rakendamises; 

julgustab naisi ja naisorganisatsioone aktiivselt osalema ning esitama algatusi ja teavet, 

mis on läbirääkimiste seisukohalt asjakohased; 

3. nõuab rohujuure tasandi organisatsioonidele suuremat läbipaistvust ja vastutust 

rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade ja riikliku kaubanduspoliitika kujundamisel, mida 

tehes tuleks tagada ka kooskõla töötaja õiguste ja inimõiguste, sealhulgas naiste õiguste 

austamisega; 

4. palub ELil tagada, et kaubanduspoliitika ei tühistaks riigisiseselt kehtivaid nõudeid 

sotsiaalkaitse, tarbijakaitse, avaliku julgeoleku, rahvatervise ja hariduse, toiduohutuse, 

keskkonnakaitse ja soolise võrdõiguslikkuse kohta; 

5. märgib naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimist käsitleva konventsiooni 

kaasamist säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra konventsioonide 

nimekirja ning nõuab põhjalikku järelevalvet abisaajate poolse kohustuste järgimise üle; 

6. palub, et EL lisaks süstemaatiliselt oma rahvusvahelistesse lepingutesse, sealhulgas ka 

juba sõlmitud või peatselt sõlmitavatesse kaubandus- ja investeerimislepingutesse, 

siduvad ja õiguslikult jõustatavad inimõiguste, sealhulgas tütarlaste ja naiste õiguste 

klauslid, mille suhtes ei tehta järeleandmisi; 

7. kordab, kui tähtis on rahvusvahelistes kaubanduslepingutes sisalduva peatamisklausli 

aktiveerimine juhul, kui teine lepinguosaline rikub inimõigusi; 

8. tuletab samuti meelde, et EL on kohustunud arvestama soolist aspekti kogu oma 

poliitikas, ning seda, kui tähtis on tagada meestele ja naistele võrdväärse kasu 

sotsiaalsetest muutustest, majanduskasvust ning inimväärsete töökohtade loomisest, 

kaotada diskrimineerimine ja edendada maailmas naiste õiguste austamist; 

9. peab kahetsusväärseks, et kaubanduslepingute läbirääkimistel ei viidata sageli mõjule, 

mida need avaldavad naiste ja tütarlaste õigustele, nagu õigus tervisele ja seonduvad 

õigused, sealhulgas õigus reproduktiivtervisele, ning hariduse, koolituse, toidu, töö, 

ohutute töötingimuste ja vee kättesaadavus; 

10. palub komisjonil ja liikmesriikidel andmeid koguda ja analüüsida põhjalikult, kas need 

võivad mõjutada konkreetselt naiste ja tütarlaste olukorda, kaasa arvatud kolmandates 

riikides, et suurendada sidusust erinevate, kuid omavahel seotud poliitikavaldkondade 

vahel, nagu kaubandus, areng, tööhõive, ränne ja sooline võrdõiguslikkus; 

11. palub, et komisjon viiks osana laiemast inimarengu mõjuhindamisest läbi eel- ja 
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järelhindamisi, tuginedes soolise võrdõiguslikkuse sihttasemetele ja vastavatele 

ressurssidele, et selgitada välja kaubanduslepingute mõju naistele ja soolisele 

võrdõiguslikkusele; rõhutab, et eri kaubandusmeetmete ja -vahendite, nagu Atlandi-ülese 

kaubandus- ja investeerimispartnerluse, teenustekaubanduse lepingu või laiaulatusliku 

majandus- ja kaubanduslepingu soolise mõju hindamiseks on vaja usaldusväärseid 

andmeid; nõuab kehtivate kaubandus- ja investeerimislepingute põhjalikku, süstemaatilist 

ja kohustuslikku hindamist, et teha kindlaks valdkonnad, mis võivad soolist 

võrdõiguslikkust negatiivselt mõjutada; 

12. rõhutab, et ELi kaubanduspoliitika peab tagama, et kahjustada ei saaks riikide võimekus 

reguleerida ja kaitsta naiste õigusi, aga ka keskkonda, tarbijate õigusi ja töötajate õigusi, 

ning et äriühingud ja investorid oleksid rahva ja riigi ees vastutavad oma mõju eest 

inimõigustele, soolisele võrdõiguslikkusele, ühiskonnale, keskkonnale ja arengule; 

13. nõuab ELi ja kolmandate riikide vaheliste mitme- ja kahepoolsete kaubanduslepingute 

tulemuste mõju põhjalikku analüüsimist inimõiguste, kliima, soolise võrdõiguslikkuse ja 

säästva arengu seisukohast; 

14. rõhutab, et EL peaks kaubanduslepingute üle peetavatel läbirääkimistel pöörama 

tähelepanu mitte üksnes ülemaailmsete sotsiaalsete ja keskkonnastandardite 

parandamisele ning õiglasemale ja erapooletule ülemaailmsele kaubandusmudelile, vaid 

ka soolise võrdõiguslikkuse edendamisele; 

15. peab kahetsusväärseks, et ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas on soolistest 

aspektidest seni suures osas mööda vaadatud; palub komisjonil arvestada ettevõtja 

sotsiaalse vastutuse poliitikas, sealhulgas rahvusvahelistes kaubanduslepingutes 

sisalduvates ettevõtja sotsiaalse vastutuse klauslites, soolist aspekti kaasavate meetmete 

kaudu, mis paneksid näiteks ettevõtteid suurendama naiste esindatust kõigi tasandite 

juhtivatel ametikohtadel ning toetama töötavate naiste elukestvat õpet ja koolitust, tagama 

naistele sobivad töötingimused ja nende õiguste austamise kogu tarneahela ulatuses ning 

vältima tooraine hankimist konfliktipiirkondadest, kus on laialt levinud sooline vägivald; 

16. märgib, et ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegias ei ole ELi kaubanduspoliitika soolist 

mõõdet nõuetekohaselt arvesse võetud; taunib asjaolu, et 15. oktoobri 2015. aasta teatises, 

mis käsitleb ELi uut kaubanduse ja investeeringute strateegiat, ei ole soolist aspekti 

vajalikul määral arvesse võetud; 

17. rõhutab, et alternatiivsed ärimudelid, nagu ühistud, vastastikused ühingud ja sotsiaalsed 

ettevõtted, täidavad olulist rolli soolise võrdõiguslikkuse edendamisel ning säästva ja 

kaasava arengu ja majanduskasvu toetamisel; palub komisjonil ja liikmesriikidel 

hõlbustada ja edendada selliseid alternatiivseid mudeleid kogu ELis ning kaubandus- ja 

arengupoliitikas. 
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