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ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et vaba ja õiglane kaubandus on iseenesest kõige kasulikum vahend, mis 

võimaldab arengumaadel end ise aidata; märgib, et kaubandusel ja investeeringutel võib 

olla väga suur mõju vähim arenenud vaestele riikidele ning need võivad aidata võidelda 

vaesuse ja inimõiguste rikkumise vastu, eeldusel et need kavandatakse vastavalt 

vajadusele, viiakse ellu pikaajalisi ja selgeid sihte silmas pidades, nende suhtes 

kohaldatakse selgeid teostamiseeskirju ja üleminekuajal seotakse need tasakaalustavate 

meetmetega, näiteks konkreetsete kaubandussoodustusprogrammidega, 

kaubandussanktsioonidega, selliste kaupadega kauplemise keelamisega, mida on võimalik 

kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul ebainimlikul või alandaval 

moel kohtlemiseks või karistamiseks, ning konfliktipiirkondadest pärit mineraalidega 

kauplemist reguleerivate sertifitseerimissüsteemidega; nõuab seetõttu, et EL töötaks välja 

kaugeleulatuvate sihtidega, tõhusad ja aktiivsed kaubanduspoliitika meetmed ÜRO 

säästva arengu eesmärkide ja aastatuhande arengueesmärkide edendamiseks; on seoses 

Doha arenguvooru lõppemisega seisukohal, et ÜRO saab kasutada oma unikaalset 

positsiooni mitmepoolses tegevuskavas selleks, et tagada kõnealuste läbirääkimiste 

edukus arengumaade seisukohalt; on seisukohal, et sellega seoses peaks ÜRO tegema 

koostööd Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO) ning arengumaid nõustama ja 

juhendama, et edendada kaubanduse ja investeeringute liberaliseerimise strateegiat ELi 

kui keskse osaleja kaasabil;  

2. rõhutab vajadust ÜRO poolse ambitsioonika säästva arengu tegevuskava järele ning on 

ELi lepingu artikli 21 lõike 2 punktist d lähtudes arvamusel, et ELi kaubanduspoliitika 

vajab täiendavat koordineerimist ja ühtset rakendamist, et elavdada ja edendada globaalset 

partnerlust majanduslikult, sotsiaalselt ja keskkonna seisukohalt säästva arengu nimel; 

nõuab, et tehtaks rohkem rahvusvahelisi jõupingutusi põhjalike mõjuhinnangute 

kasutuselevõtmiseks, et hinnata maailmakaubanduse mõju maailma rahvastiku 

elukvaliteedile ja võrdsetele võimalustele ning keskkonnale; soovitab luua võimalusi 

dialoogi pidamiseks avaliku ja erasektori vahel, sealhulgas ettevõtete, ametiühingute ja 

kodanikuühiskonna vahel, et soodustada heade tavade vahetamist ja saavutada sünergia, 

mis toob kaasa säästva arengu; 

3. mõistab, et kaubanduspoliitikal on oma osa CO2-heite vähendamisel, ning seetõttu nõuab 

tungivalt, et EL tagaks oma kaubanduspoliitiliste otsuste vastavuse 2015. aasta juuni 

esimesel nädalavahetusel G7 juhtide kohtumisel Elmau lossis (Saksamaal) võetud 

kohustusega „vähendada majanduse CO2-heidet käesoleva sajandi jooksul” ja piirata 

ülemaailmset temperatuuri tõusu, et see jääks 2°C piiresse, mis on kooskõlas Pariisis 

toimuval ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 21. konverentsil peatselt 

sõlmitava lepingu eesmärkidega; nõuab tungivalt, et EL ja tema liikmesriigid 

ratifitseeriksid Doha muudatuse, mis hõlmab ajavahemikku aastani 2020; 

4. nõuab tungivalt, et EL kui maailma suurim kaubandusühendus võtaks enda kanda keskse 

rolli ülemaailmseid teemasid puudutavates laienevates rahvusvahelistes aruteludes ja muu 

hulgas osaleks silmapaistvalt ÜRO 2015. aasta kliimamuutuste konverentsil, panustaks 

ÜRO raames rohkem migrantide ja pagulaste teemasse ja töötaks ühtlasi välja 
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kaugeleulatuvate sihtidega, tõhusad ja aktiivsed kaubanduspoliitilised meetmed säästva 

arengu, vaesuse vähendamise ning keskkonna ja loodusvarade kaitse edendamiseks 

kooskõlas vastavate ÜRO konventsioonidega;  

5. nõuab tungivalt, et EL ja tema liikmesriigid tagaksid, et rakendataks õigust toidule, ning 

seda ka kaubanduslepingutes, nagu on sätestatud ÜRO 2011. aasta resolutsioonis, mis 

käsitleb õigust toidule (A/66/158); tunnustab ELi keskset rolli toiduga kindlustatuse 

ülemaailmsete väljakutsetega tegelemisel; 

6.  toetab jätkuvalt ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverentsi 2011. aasta aruandes esitatud 

järeldusi välismaiste otseinvesteeringute kohta vähem arenenud maades ja soovitust luua 

tegevuskava investeeringute suurendamiseks, liberaliseerides ettevaatlikult taristusektorid, 

soodustades avaliku ja erasektori partnerlust välisinvestoritega, ergutades laenuandmist 

VKEdele, pakkudes rohkem usaldusväärseid standardeid investeeringute haldamiseks ja 

kaitsmiseks ning tehes suuremaid jõupingutusi halva valitsemistava probleemide 

lahendamiseks ja õiguslike raamistike järgimiseks; 

7. jagab ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverentsi 2015. aasta maailma investeeringute 

aruandes väljendatud arvamust, et investeeringute õiguspoliitilist keskkonda tuleb muuta 

ning et rahvusvaheliste ettevõtete maksupettustele, maksustamise vältimisele ja 

agressiivsele maksuplaneerimisele, nagu need on määratletud OECD 2011. aasta aruandes 

„Corporate Loss Utilisation through Aggressive Tax Planning”, tuleb lõpp teha, et toetada 

riigisiseste vahendite kasutuselevõtmist säästva arengu eesmärkide saavutamiseks, ning et 

investeeringute täit potentsiaali, kaubandustõkete vähendamist ja majanduse 

liberaliseerimist ära kasutades on võimalik saavutada säästev majandusareng, eeskätt 

vähim arenenud riikides, kui neid tegevusi viiakse ellu pikaajaliste eesmärkide ja selge 

sihiga, nende suhtes kohaldatakse selgeid teostamiseeskirju ja üleminekuajal seotakse 

need tasakaalustavate meetmetega; on seisukohal, et ELi algatusel välja pakutud 

finantstehingute maksu tõhus rakendamine maailma tasandil oleks paljudele riikidele 

nende eesmärkide saavutamisel täiendavaks abiks; kutsub ELi üles juhtima ülemaailmset 

võitlust maksuparadiiside vastu, mis takistavad ebaseadusliku kauplemise tõkestamist ja 

avaldavad laastavat mõju arengule ja inimõigustele; palub ELil sellega seoses võidelda 

rahvusvaheliste ettevõtete maksudest kõrvalehoidumise, maksubaasi õõnestamise ja 

kasumi ümberpaigutamise vastu, lisades vastavad sätted oma kaubanduslepingutesse 

kolmandate riikidega, EIP eeskirjadesse, Ladina-Ameerika investeerimisrahastu 

eeskirjadesse ja muudesse investeeringute hõlbustamise programmidesse; 

8.  tuletab meelde vajadust ühendada ja tugevdada jõupingutusi tööjõu, eeskätt naiste ja laste 

tööalase ärakasutamise kaotamiseks, lõpetada inimeste arengut takistav sotsiaalne 

dumping ja parandada töötingimusi kogu maailma väärtusahelas, kaasates nii ostjaid kui 

ka tootjaid, nagu äsja tehti Bangladeshis ja Myanmaris; tuletab meelde, et komisjon peab 

ka edaspidi tegema kõige kõrgemal tasandil koostööd ILOga, eriti seoses 2015. aasta 

septembris toimunud ÜRO säästva arengu tippkohtumisega; palub ELil edendada maailma 

tasandil ILO inimväärse töö tagamise suuniste eesmärkide arvessevõtmist 

kaubanduspoliitikas, nagu on sätestatud ILO liikmesriikide poolt 2008. aastal ühehäälselt 

heaks kiidetud deklaratsioonis sotsiaalse õigluse kohta õiglase üleilmastumise nimel; 

kutsub ühtlasi ELi üles kasutama täielikult ära kõigi ILO organite, eelkõige ekspertide 

komitee ja standardite kohaldamise komitee kogemusi ja teadmisi; nõuab tungivalt, et EL 

lisaks kaugeleulatuvate sihtidega ja mõjusa säästva arengu peatüki kõikidesse 
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kaubanduspoliitikat käsitlevatesse lepingutesse; tuletab sellega seoses meelde, et ELi 

sõlmitavad kaubanduslepingud ja muud vahendid, nagu üldiste tariifsete soodustuste kava, 

võivad anda olulise panuse ILO standardite tõhusamasse rakendamisse ja seega 

inimväärsete töötingimuste edendamisse kogu maailmas;  

9. toetab eesmärki luua mitmepoolsel tasandil investeeringute kaitse kord, mis hõlmaks uut 

süsteemi, mille kohaselt tunnustatakse siseriiklike kohtute pädevust, ja palub, et komisjon 

lisaks selle eesmärgi oma investeeringuid käsitlevate lepinguprojektide 

läbirääkimiskavasse; on seisukohal, et kui loodaks alaline rahvusvaheline kohus 

investeerimisvaidluste lahendamiseks, võiks see asuda ÜRO süsteemi piires ning see 

peaks põhinema kohtu alluvusse kuuluvate isikute õiguste ja kohustuste põhimõttel, 

pöörates erilist tähelepanu rahvusvahelisi ettevõtteid käsitlevatele OECD põhimõtetele 

ning äritegevust ja inimõigusi käsitlevatele ÜRO põhimõtetele; on seisukohal, et ÜRO 

süsteem saaks pakkuda uue süsteemi jaoks kasulikke näiteid, eelkõige rahastamise 

küsimustes;  

10. tuletab meelde, et Doha mandaat, mille kõik osalisriigid kiitsid heaks ÜRO Kaubandus- ja 

Arengukonverentsi 13. istungjärgul (XIII UNCTAD – Doha, 21.–26. aprill 2012), nõuab 

seoste loomist soolise võrdõiguslikkuse ja kaasava arengu vahel; palub UNCTADil 

„tõhustada tööd soolise võrdõiguslikkuse, naiste mõjuvõimu suurendamise ning 

kaubanduse ja arengu vaheliste seoste loomisel” ning lisada sooline võrdõiguslikkus ja 

naiste mõjuvõimu suurendamine kõikide riikide jaoks oluliste eesmärkide loetellu; palub 

ELil teha suuremaid jõupingutusi ja võtta endale juhtroll soolise mõõtme integreerimisel 

kaubanduspoliitikasse; palub võtta süstemaatiliselt arvesse ÜRO naiste õiguste agentuuri 

järeldusi ja soovitusi, milles viidatakse kindlatele tõenditele selle kohta, et majanduslik 

areng ja sotsiaalne võrdsus käivad käsikäes, ning täheldatakse, et sooline võrdõiguslikkus, 

konkurentsivõime ja SKP elaniku kohta on omavahel tihedalt seotud; nõuab seetõttu, et 

soolist ebavõrdsust kasutataks ka edaspidi ELi jätkusuutlikkuse mõjuhinnangute 

käsiraamatu läbivaatamisel jätkusuutlikkuse näitajana; 

11. nõuab, et EL edendaks ja toetaks ÜRO algatuses Global Compact sisalduvate ettevõtja 

sotsiaalse vastutuse põhimõtete järgimist; palub ELil edendada ÜRO foorumitel 

kõnealuste põhimõtete järgimist aktiivselt soodustavate kaubanduspoliitiliste otsuste 

tegemist, näiteks riigihangete tingimuste kehtestamise kaudu; 

12. on teadlik vajadusest tugevdada ja rakendada ÜRO äritegevuse ja inimõiguste 

juhtpõhimõtteid; nõuab tungivalt, et EL annaks oma panuse sellesse, et valitsustevaheline 

töörühm, mis loodi rahvusvaheliste korporatsioonide ja teiste ettevõtete tegevuse 

reguleerimiseks seoses inimõigustega, saaks oma töö edukalt lõpule viia, eesmärgiga luua 

ettevõtjaid ja inimõigusi käsitlev õiguslikult siduv instrument, millega tunnustatakse 

ettevõtjate ja valitsuste ühist vastutust kõnealuste põhimõtete toetamise eest; 

13. kutsub ELi üles tugevdama oma rolli ja osalemist ÜRO organite regulatiivsetes 

töörühmades, nagu ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni egiidi all tegutsev töörühm WP.29, 

ning ergutama teisi ÜRO liikmesriike sama tegema; rõhutab vajadust tegutseda selle 

nimel, et luua ülemaailmsed tehnilised standardid, mis soodustavad vabakaubandust ja 

majanduskasvu, olles kooskõlas Euroopa ühtse turu põhimõtetega;  

14. tõdeb, et kaubanduslepingud ja tervishoiuteenuste kättesaadavus on tihedalt seotud, eriti 

arengumaades; märgib, et Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) töötab välja vahendit, 
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mis võimaldaks seda seost objektiivselt hinnata; nõuab tungivalt, et EL toetaks WHO 

algatust ja võtaks selle töö tulemusi arvesse. 
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