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ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, et on strateegiliselt tähtis, et EL taastaks oma ülemaailmse liidrirolli vaesuse 

vähendamisel ja säästva arengu edendamisel, ning et erasektori osa arengukoostöös on 

suurenenud ja avaldub poliitiliste prioriteetide toetamises ajal, mil arenguabi eelarveid 

kärbitakse; tunnustab tema rolli ja potentsiaali aidata luua jätkusuutlikku majanduskasvu 

ja vähendada vaesust; on seisukohal, et ELi ja erasektori arengukoostöös tuleb rakendada 

arengukoostöö tulemuslikkuse, jätkusuutlikkuse ja võrdsuse rahvusvaheliselt heaks 

kiidetud põhimõtteid; 

2. rõhutab, et ELi kaubandus-, investeerimis- ja arengupoliitika on omavahel seotud ning 

neil on mõju arenguriikidele; tuletab meelde ELi kohustust süvalaiendada sooküsimusi 

kõigis poliitikavaldkondades; tuletab meelde, et vastavalt Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artiklile 208 tuleb ELi ühises kaubanduspoliitikas arvesse võtta 

poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtet, mis tähendab, et arengukoostöö eesmärke 

tuleb arvesse võtta poliitikavaldkondades, mis arenguriikidele tõenäoliselt mõju 

avaldavad; on seisukohal, et seda põhimõtet tuleb järgida ELi kõigis kaubandus- ja 

investeerimiskokkulepetes, samal ajal kui komisjon peab tõhustama mehhanisme, mida on 

vaja ELi kõigi poliitikavaldkondade koordineerimiseks nii sise- kui välispoliitikas ning 

selleks, et kujundada välja tööstust, keskkonda ja siseturgu puudutavad olulised 

siseriiklikud sätted; 

3. rõhutab asjaolu, et ehkki säästva arengu probleemide lahendamiseks on vaja 

lisavahendeid, ei ole areng ainult majanduskasv, lisades, et erasektori tegevus peab olema 

hoolikalt reguleeritud ja määratletud, et edendada säästva arengu eesmärke; toonitab 

asjaolu, et ELis praegu rakendatav tava võimendada erarahastamist ametliku arenguabiga 

(nt segarahastamine) on mõnel juhul osutunud väheefektiivseks ning et seda saaks 

märkimisväärselt tõhustada, suurendades täiendavuse, läbipaistvuse, vastutuse, tõhusa 

aruandluse, isevastutuse, partnerriigi prioriteetidele vastavuse ning võla jätkusuutliku 

haldamise osatähtsust; 

4. rõhutab, et ELi kaubandus- ja arengupoliitikas tuleb respekteerida arenguriikide ja 

eelkõige vähim arenenud riikide poliitilist ja majanduspoliitilist vabadust säilitada 

vajaduse korral peamised imporditollimaksud ning edendada kohalikus töötlevas ja 

põllumajandustööstuses erialast ettevalmistust nõudvate korralike töökohtade loomist, 

kuna need võimaldavad saavutada kõrgemat omamaist lisandväärtust, tööstuse kasvu, 

ekspordi kasvu ja mitmekesistamist, mis on kaasava majandusliku ja sotsiaalse uuenemise 

tähtsad tegurid; palub Euroopa Liidul ja liikmesriikidel edendada konkreetseid meetmeid, 

mille abil tagada, et rahvusvahelised korporatsioonid maksavad makse selles riigis, kus 

nad kasumit teenivad, ning edendada riikide kaupa liigendatud aruandlust erasektori poolt, 

parandades sellega kohalikku vahendite kaasamise võimekust ja ausat konkurentsi; 

5. nõuab meetmete rakendamist, et edendada partnerriikide arengustrateegiad, mis 

kujundavad erasektori osa arengukoostöös, edendades liitude loomist, mis suurendavad 

kohalike mikroettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ja kohalike 
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hangete potentsiaali, mis on olulised sisemise arengu tagamiseks korralike töökohtade 

loomise abil; seades prioriteediks naiste panuse arengusse, rakendades riigi tulusid; 

võideldes maksupettuse, maksudest kõrvalehoidumise ja maksuparadiiside vastu; kaotades 

poliitilise korruptsiooni; ning leevendades valuuta ja toormehindade volatiilsust, mis 

ohustab juurdepääsu väärtusahelatele; 

6. nõuab, et olemasolevat kaubandus- ja investeerimispoliitikat hinnataks terviklikult, et 

tuvastada sätted, millel võib olla arengule kas otsene või kaudne negatiivne mõju, eriti 

sellised sätted, millel võib olla mõju üldhuvikaupade ja -teenuste üldisele 

kättesaadavusele, nt sellised, mis on seotud tervishoiu, hariduse, vee, nälja vastu 

võitlemise, energiavaesuse ja soolise ebavõrdsusega; rõhutab, kui tähtis on täiustada 

säästva arengu peatükke kõikides tulevastes kahepoolsetes kaubanduskokkulepetes, et 

lisada sinna erasektori jaoks tõhusad aruandluskavad; 

7. nõuab, et komisjon toetaks jätkuvalt algatusi loodusressursside ja nende hankimise, 

eelkõige kaevandamise, metsaraie, energiaallikate ja vee valdkonnas, samuti 

tekstiilisektori parema järelevalve algatusi koos erasektori jätkusuutlikkuse kavadega, 

ning tõhustaks toote ja protsessi elutsükli analüüsi keskkonna- ja sotsiaalseid kaalutlusi 

arvesse võttes; väljendab heameelt asjaolu üle, et suur hulk tööstusi ja rahvusvahelisi 

ettevõtteid on võtnud vastu tegevusjuhendi, milles sätestatakse sotsiaalsed ja 

keskkonnastandardid nende ülemaailmsete tarneahelate jaoks, ning nõuab, et süsteemselt 

kohaldataks selliseid instrumente nagu ILO konventsioon nr 169, OECD suunised 

rahvusvahelistele ettevõtetele, ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtted ning ELi 

inimõiguste ja demokraatia strateegiline raamistik; rõhutab vajadust täita edasiste 

viivitusteta nõukogu poolt 2013. aastal ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskava kaudu 

antud lubadus; 

8. rõhutab, et ELi kaubanduspoliitika peab edendama head valitsemistava, demokraatiat ja 

õigusriigi põhimõtet raamistiku kaudu, mis tagab selle, et ettevõtted annavad panuse 

sotsiaalselt kaasavasse majanduskasvu ning vastutavad oma tegevuse eest arenguriikides, 

järgides seal inimõiguste, soolise võrdõiguslikkuse, inimväärse töö, ametiühingute 

õiguste, keskkonnakaitse, sotsiaalkaitse, kvaliteetsete kaupade ja avalike teenuste üldise 

kättesaadavuse (pöörates erilist tähelepanu avalik-õiguslikule üldisele 

tervisekindlustusele), sotsiaalkaitse, ravimite üldise kättesaadavuse ning toidu- ja 

tooteohutuse norme. 
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