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 ET 

ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tuletab meelde, et korruptsioon kahjustab inimõigusi, võrdõiguslikkust, sotsiaalset õiglust, 

majanduskasvu, võitlust vaesuse vastu ning arengut ja keskkonda; rõhutab korruptsiooni 

äärmiselt negatiivset mõju kaubandusele ja selle eelistele, majandusarengule, 

investeerimisele ja riigihankemenetlustele, ning nõuab tungivalt, et komisjon võtaks seda 

seost arvesse kõikides kaubanduslepingutes ning integreeriks kaubanduslepingutesse 

jõustatavad inimõigused ja korruptsioonivastase võitluse klauslid; 

2. juhib tähelepanu asjaolule, et kaubanduspoliitika aitab kaitsta ja edendada Euroopa Liidu 

lepingu artiklis 2 osutatud väärtusi, mida EL kaitseb, milleks on demokraatia, õigusriik, 

inimõiguste austamine, põhiõigused ja -vabadused ning võrdõiguslikkus; rõhutab, et 

äärmiselt oluline on liidu välis- ja sisepoliitika sidusus, eelkõige korruptsioonivastase 

võitluse osas; rõhutab, et selles osas on ELi seadusandjatel kaubandussuhete 

hõlbustamisel eriline roll, kuna nad peavad tagama, et kaubandussuhteid ei kasutata 

korruptiivsetel eesmärkidel;  

3. peab kaubanduslepinguid põhiliseks vahendiks korruptsioonivastaste meetmete ja hea 

valitsemistava edendamisel; väljendab heameelt meetmete üle, mida EL on juba võtnud 

kaubanduspoliitikas korruptsiooni vastu võitlemiseks, näiteks üldise soodustuste süsteemi 

ja kestliku arengu peatükkide abil ning kohustuste võtmisega rahvusvaheliste 

korruptsiooni vastu võitlemiste konventsioonide ratifitseerimiseks kaubanduspartneritega; 

toetab strateegias „Kaubandus kõigile“ sätestatud eesmärki lisada kõikidesse tulevastesse 

kaubanduslepingutesse ambitsioonikad korruptsiooni vastu võitlemise sätted; nõuab 

sellega seoses, et tulevastes kaubanduslepingutes kehtestataks kohustus ühineda 

mitmepoolsete korruptsiooni vastu võitlemise konventsioonidega nagu ÜRO 

korruptsioonivastane konventsioon ja OECD altkäemaksuvastane konventsioon ning et 

tervikliku lähenemisviisi osana lisataks horisontaalsed sätted, mis tuleks lisada 

olemasolevatesse kaubanduslepingutesse nende läbivaatamisel; 

4. rõhutab, et kaubanduslepingute osalised peaksid võtma meetmeid, et edendada erasektori, 

kodanikuühiskonna organisatsioonide ja siseriiklike nõuanderühmade aktiivset osalemist 

korruptsiooni vastu võitlemise programmide ja klauslite rakendamisel rahvusvahelistes 

kaubandus- ja investeerimislepetes; peab praegusi ELi siseseid arutelusid arvesse võttes 

kiiduväärseks edusamme, mis on tehtud üleliiduliste tõhusate meetmete 

kasutuselevõtmiseks, et kaitsta rikkumisest teatajaid, ning on veendunud, et tuleks kaaluda 

rikkumisest teatajate kaitset käsitlevate meetmete lisamist tulevastesse kaubanduslepetesse 

kohe, kui on võetud kasutusele üleliiduline süsteem; 

5. tunnistab, kui oluline on selgete juhiste ja toe pakkumine ettevõtetele, et nad saaksid 

kasutusele võtta tõhusad menetlused, millega kontrollida korruptsioonivastaste 

õigusaktide järgimist, eelkõige VKEdele kaubanduslepingutesse lisatavate erisätetega, et 

aidata neil korruptsiooni vastu võidelda; rõhutab, et korruptsioonivastaste õigusaktide 

järgimise kontrollimise puhul ei ole olemas tüüplahendusi; kutsub komisjoni üles kaaluma 

abi andmist korruptsioonivastase võitluse alase suutlikkuse suurendamise projektidele, 

nagu parimate tavade vahetamine ja koolitus, et aidata riikidel ja ettevõtlussektoril 

lahendada mis tahes probleemid, millega nad võivad selles vallas kokku puutuda; 
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6. väljendab heameelt selle üle, et 2017. aasta veebruaris jõustus Maailma 

Kaubandusorganisatsiooni (WTO) kaubanduse lihtsustamise leping, milles on sätestatud 

meetmed maailmakaubanduses korruptsiooni vastu võitlemiseks; on sellest hoolimata 

veendunud, et õigusaktide vastuvõtmisest või reformimisest üksi ei piisa ning et kõige 

tähtsam on nende rakendamine; juhib tähelepanu asjaolule, et seadusandliku reformiga 

peavad kaasnema kohtunike koolitamine, üldsuse juurdepääs teabele ja 

läbipaistvusmeetmed, ning kutsub ELi liikmesriike üles tegema korruptsiooni vastu 

võitlemisel nimetatud küsimustes koostööd; juhib samuti tähelepanu asjaolule, et 

kaubanduslepingutest võib olla abi järelevalve teostamisel korruptsioonivastase 

poliitikaga seotud siseriiklike reformide üle; 

7. kutsub komisjoni üles pidama läbirääkimisi jõustatavate korruptsiooni- ja 

rahapesuvastaste sätete üle kõigis tulevastes kaubanduslepingutes ning teostama tõhusat 

järelevalvet korruptsioonivastaste sätete rakendamise üle; kutsub sellega seoses 

liikmesriike üles toetama läbirääkimisvolitustesse korruptsioonivastaste sätete lisamist 

vastavalt komisjoni poolt liikmesriikidele esitatud läbirääkimisvolituste kavandile; peab 

kiiduväärseks korruptsioonivastaste sätete lisamist ELi ja Mehhiko lepingu ajakohastamist 

käsitlevatesse läbirääkimisvolitustesse; kutsub komisjoni üles jätkama jõupingutusi 

korruptsiooni vastu võitlemiseks, tagades kaubanduslepingute üle peetavate läbirääkimiste 

suurema läbipaistvuse ja selliste sätete lisamise, mille eesmärk on tagada suurem 

reguleerimisalane koostöö ning tollimenetluste ja ülemaailmsete väärtusahelate terviklus; 

on veendunud, et korruptsiooni vastu võitlemiseks on vaja koostööklauseid, nt 

teabevahetuse ning haldus- ja tehnilise abi osas, eesmärgiga jagada ja edendada parimaid 

tavasid, mis aitavad tõhustada õigusriiki ja inimõiguste austamist; ergutab komisjoni 

kehtestama selged ja asjakohased tingimused ning tulemusnäitajad, mis võimaldaksid 

tulemusi paremini hinnata ja esitada; 

8. juhib tähelepanu asjaolule, et oluline on säilitada pidev regulaarne dialoog ELi 

kaubanduspartneritega kogu lepingute rakendamisprotsessi käigus, et lepingute üle 

üldiselt ja korruptsioonivastaste sätete üle teostataks korrakohast järelevalvet ja neid 

rakendataks nõuetekohaselt; võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku strateegias 

„Kaubandus kõigile“: võtta kasutusele mehhanismid konsultatsioonide pidamiseks 

süsteemsete korruptsioonijuhtumite ja juhtimisvigade korral ning kutsub komisjoni üles 

kaaluma asjaomase lepinguga kaasnevate soodustuste peatamist selliste süsteemsete 

korruptsioonijuhtumite korral ja juhul, kui ei täideta kohustusi korruptsiooni vastu 

võitlemisel ega järgita rahvusvahelisi korruptsiooni vastu võitlemise standardeid nagu 

OECD ühine aruandlusstandard, maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise 

tegevuskava, tegelike tulusaajate keskregister ja rahapesuvastase töökonna soovitused; 

kutsub komisjoni üles kehtestama selged ja asjakohased tingimused ning tulemusnäitajad, 

mis võimaldaksid tulemusi paremini hinnata ja esitada; kutsub lisaks komisjoni üles 

reageerima otsusekindlalt, proportsionaalselt ja kiirelt olukordades, kus abi saava riigi 

valitsus ei täida kokkulepitud tingimusi; kutsub komisjoni üles seadma sisse 

kaubanduspartneritega konsulteerimise mehhanismid süsteemse korruptsiooni juhtumite 

puhul ning tagama oskusteabe vahetamise, et aidata riike korruptsioonivastaste meetmete 

rakendamisel. 
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