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ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. toonitab, et praegune AKV ja ELi vaheline koostöö ei ole andnud lepingu osapoolte jaoks 

optimaalseid tulemusi ja seetõttu rõhutab, et kui tulevikus kasutatakse suhetes Aafrika, 

Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikidega samasuguseid vahendeid, saab 

sel olla nende arengule vaid piiratud mõju; 

2. nõuab, et Cotonou lepingu järgne raamistik oleks tulemuslik, vastaks uutele 

esilekerkivatele ülemaailmsetele probleemidele ja põhineks AKV riikide vastutusel, ning 

rõhutab jätkusuutliku arengu eesmärkide ja inimõiguste suurt osatähtsust; rõhutab, et 

Cotonou lepingu järgne raamistik tuleb määratleda tihedas koostöös AKV riikidega, 

sealhulgas kodanikuühiskonnaga, ja koostöös asjaomaste piirkondlike 

organisatsioonidega, samuti tuleb toetuda Cotonou partnerluslepingu analüüsile ja 

õppetundidele, vältides sealjuures meetmete ja struktuuride dubleerimist; nõuab, et 

Cotonou lepingu järgse uue raamistiku kesksed eesmärgid oleksid majanduskasv ja -

areng; rõhutab, et läbivaadatud üldine raamleping, mis on oma loomuselt õiguslikult 

siduv, koos piirkondlike majanduspartnerluslepingute (EPAde) ja muude 

kaubandusmeetmete, nimelt algatusega „Kõik peale relvade“ ja üldise soodustuste 

süsteemiga (GSP/GSP+), peab toetama õiglast ja jätkusuutlikku kaubandust, piirkondlikku 

integratsiooni ja samuti jõukuse loomist, jätkusuutlikku arengut ning ebavõrdsuse ja 

vaesuse vähendamist, ning peab sisaldama ka jõustatavaid mehhanisme inimõiguste 

tagamiseks; 

3. tuletab meelde, et EPAd on oluline majandusarengu vahend, mis aitab pikas perspektiivis 

leevendada vaesust; rõhutab siiski, et kaubanduse liberaliseerimisega peavad kaasnema 

tõhusad meetmed ja majandusarengu toetamine suutlikkuse tõstmise, tootmise, 

infrastruktuuri ja ekspordimahu osas, ning kodumaise erasektori areng, eelkõige vähim 

arenenud riikides, et aidata neil ära kasutada kaubanduse pakutavaid võimalusi; 

4. toetab Aafrika mandri vabakaubanduspiirkonna loomist, mille sihtmärk oleks Aafrika 

mandri 54 riigi sügav majanduslik integratsioon; nõuab EL-AKV partnerluse uut 

määratlemist, et muuta see ühilduvaks sellise vabakaubanduspiirkonna loomisega; 

5. märgib, et kaubandus on üks kolmest Cotonou lepingu alussambast ning rõhutab, et 

Cotonou lepingu järgne protsess peaks andma raamistiku ühiste kaubandusküsimuste 

arutamiseks kõigi AKV riikide ja asjaomaste sidusrühmadega; nõuab, et Cotonou-järgne 

leping oleks raamleping, millega kehtestatakse EPAde jaoks siduvad miinimumnõuded, 

sealhulgas ühise parlamentaarse järelevalve ja kodanikuühiskonna struktureeritud 

järelevalvemehhanismid; palub, et komisjon tagaks regulaarse järelevalve EPAde 

rakendamise üle, pidades silmas nende võimalikku ajakohastamist; nõuab õiglase ja 

tasakaalustatud kaubanduskoostöö tugevdamist ning ka süsteemsete majandusreformide 

soodustamist ning erinevate AKV riikide ja piirkondade eripära ja prioriteetide arvesse 

võtmist; kaitseb selliseid kaubandussuhteid, kuid leiab, et need peaksid põhinema 

väärtuspõhisel lähenemisviisil ja paremal arengupoliitika sidususel, nagu soovitatakse 

teatises „Kaubandus kõigile: vastutustundlikuma kaubandus- ja investeerimispoliitika 

poole“; nõuab, et Cotonou lepingu järgses raamistikus võetaks arvesse soolist mõõdet 
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kaubanduse valdkonnas; on veendunud, et tulevase majanduspartnerluse tähelepanu 

keskmes peab olema kaasav majanduskasv, korralike töökohtade loomine, 

majandusjuhtimine, koostöö edendamine investeerimise alal, erasektori (eelkõige mikro- 

ja väikeettevõtete) areng, majanduslik mitmekesistamine, noorte tootmisharude 

edendamine, põllumajanduse jätkusuutlik areng ja loodusvarade jätkusuutlik haldamine; 

6. rõhutab, et mitte ainult kaubanduslepingud, sealhulgas EPAd, vaid ka investeeringud on 

AKV riikide majanduse arengu ning tööpuuduse ja sotsiaalse tõrjutuse vähenemise 

seisukohast väga olulised; on seetõttu seisukohal, et tulevikus, pärast 2020. aastat 

sõlmitavad lepingud peaksid sisaldama asjakohaseid sätteid, mis toetaksid 

investeeringuprotsesse; 

7. rõhutab, et Cotonou lepingu järgses raamistikus tuleb edendada jätkusuutlikku arengut, 

inimõigusi, tööõiguse põhireegleid ja head valitsemistava, sealhulgas tegelemist 

korruptsiooni ja ebaseaduslike rahavoogude probleemiga rahvusvaheliste standardite 

alusel; nõuab tugevaid ja jõustatavaid jätkusuutliku arengu sätteid ja korralikku 

raamistikku ettevõtete sotsiaalse vastutuse jaoks; nõuab eelkõige, et tulevasse lepingusse 

jääks kooskõlas ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetega inimõiguste klausel, nii 

et EPAde siduvad klauslid, eelkõige täitmatajätmise klauslid toimiksid ka pärast 2020. 

aastat; 

8. leiab, et on väga oluline, et Cotonou lepingu järgsesse raamistikku oleks lisatud 

kaubandust lihtsustavad meetmed, et laiendada aafrikasisest tööstus- ja 

põllumajandustoodete vahetust; 

9. märgib, kui oluline on AKV-ELi uuendatud parlamentaarne ühisassamblee ja selle 

osalemine Cotonou lepingu järgset raamistikku puudutava arutelu kõigis etappides, ning 

toetab tugeva parlamentaarse kontrolli kehtestamist tulevase raamistiku üle; palub, et 

AKV-ELi koostööd tulemuspõhiselt ja regulaarselt jälgida, eelkõige seoses inimõiguste, 

kaubanduse, jätkusuutliku arengu ja õiglase kaubandusega; 

10. rõhutab, et EPAde rakendamisse ja Cotonou lepingu järgsesse protsessi tuleb tingimata 

kaasata kodanikuühiskond ja huvitatud sidusrühmad, nagu ametiühingud, ettevõtjad – 

sealhulgas väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted – ja kohalikud omavalitsused; 

kutsub komisjoni üles edendama kodanikuühiskonna osalust ELi-AKV ametlikes suhetes; 

11. tuletab meelde Addis Abeba tegevuskava arengu rahastamise kohustusi ja nende tähtsust 

jätkusuutliku arengu eesmärkide realiseerimises; toonitab, et siseriiklike tulude 

suurendamiseks on vaja välja töötada selged ja läbipaistvad maksustamiseeskirjad; 

märgib, et oluline on kaubanduse suurendamine, kuna AKV riikide majanduse 

industrialiseerimine ja mitmekesistamine on jätkuvalt piiratud ning nõuab, et põhjalikult 

analüüsitaks AKV riikide kaubanduse ja investeeringute arengu vajadusi; nõuab, et EL 

tagaks kaubandusabi piisava ja tulemusliku rahastamise ja toetaks AKV riikide 

jõupingutusi WTO kaubanduse lihtsustamise lepingu rakendamiseks, üha enam maailma 

majandusse integreerumiseks ja oma positsiooni parandamiseks ülemaailmses 

väärtusahelas; märgib, et rahaline abi peab olema läbi põimunud konkreetsete 

koostööprojektidega, mis on suunatud AKV riikide infrastruktuuri ning hariduslike ja 

sotsiaalsete süsteemide parandamisele; 

12. kutsub ELi samuti üles intensiivsemalt abistama loodusvarade poolest rikkaid maid 
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mäetööstuse läbipaistvuse algatuse suurema läbipaistvuse ja rangema aruandluskohusluse 

põhimõtete rakendamisel nafta-, gaasi- ja mäetööstuses; 
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