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 ET 

ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et rahvusvaheline kaubandus on liidu välispoliitika keskne vahend, mis juhul, 

kui seda piisavalt rahastada ja sidusate strateegiate kaudu rakendada, aitab kaasa 

kestlikule arengule, eelkõige arengumaades; 

2. märgib, et liidu plaanid kaubanduse valdkonnas on üha kaugelevaatavamad, nagu näitab 

strateegia „Kaubandus kõigile“; rõhutab, et suurendada tuleks kaubandusabi algatuste 

rahastamist, sealhulgas meetmeid, millega toetatakse kohalikku ja piirkondadevahelist 

kaubandust, ning komisjoni kaubanduse peadirektoraadile tuleks eraldada piisavalt 

vahendeid, et ta saaks viia ellu oma üha suurenevat hulka tegevusi, eelkõige et tagada 

kahe- ja mitmepoolsete lepingute sätete rakendamine ja täitmise tagamine ning 

suurendada komisjoni kaubanduspoliitika tegevuskava sidusust liidu üldiste meetmete 

eesmärkidega ning poliitikavaldkondade arengusidususe nõuet, ilma et Euroopa 

arengukoostöö eelarvet vähendataks või ümber suunataks; rõhutab, et kaubandusabi 

rahastamine kujutab endast väga olulist struktuuride ja projektide arendamise vahendit, 

eelkõige vähim arenenud riikides; on seisukohal, et seda algatust ja rahastamist tuleks 

suurendada; palub lisaks komisjonil kooskõlastada selle rakendamist, et suurendada 

selle tulemuslikkust; rõhutab selliste lepingute hindamise tähtsust ning kordab vajadust 

piisavalt toetada liidu kaubandusstrateegiat kui üht tema välispoliitika peamist 

tugisammast;  

3. rõhutab tungivat vajadust korraldada liidu eelarve ja selle struktuur järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise raames ja kaubanduspoliitika 

tegevuskavaga seoses põhjalikult ümber ning palub komisjonil selles küsimuses 

nõukogule ja parlamendile ettepaneku esitada; 

4. märgib, et liidu kodanikud nõuavad üha enam enda suuremat kaasamist ja osalemist 

liidu kaubanduspoliitikas ning komisjon on seadnud selle kodanike huvi prioriteediks; 

rõhutab sellega seoses, et tingimata on vaja eraldada piisavalt vahendeid, et kaasata 

kodanikke aktiivselt liidu kaubanduspoliitika kujundamisse ja tõsta liidu kodanike seas 

teadlikkust sellest saadavast kasust; nõuab sisenõuanderühmade ja ühiste platvormide 

kaasamist kodanikega peetavasse dialoogi, kuna need on peamised vahendid, mille abil 

saavutada kodanikuühiskonna tulemuslik osalemine kaubanduslepingute kestlikku 

arengut käsitlevate peatükkide täitmise tagamises ja järelevalves; nõuab ka, et töötataks 

välja tulemuslikkuse põhinäitajad, mille abil nad soovivad hinnata tolliasutuste tööd nii 

riiklikul kui ka liidu tasandil; kutsub liikmesriike üles võtma aktiivsemat rolli liidu 

kaubanduspoliitika lisaväärtuse selgitamisel, sest just liikmesriigid koostavad 

läbirääkimisvolitused; 

5. rõhutab, et õiglane rahvusvaheline kaubandus on liidu välispoliitika põhivahend, mis 

juhul, kui sellega kaasneb vajalik rahastamine ja seda rakendatakse sidusate poliitiliste, 

majandus-, kaubandus- ja arengustrateegiate abil, annab panuse kestlikkusse arengusse, 

eelkõige arenguriikides, võimaldades liidul seeläbi osaleda aktiivselt rändepõhjustega 

tegelemises; 
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6. rõhutab, et Euroopa naabruspoliitika raames antav kaubandusega seotud tehniline tugi ja 

majandusabi liidu lähipartneritele ida- ja lõunapiiril annab olulise panuse nende 

piirkondade stabiilsusesse; 

7. on seisukohal, et makromajandusliku finantsabi rahastamist on vaja suurendada, et 

tagada tulevaste laenu- ja toetusetaotluste rahuldamine, kui need on põhjendatud, 

tingimusel et Euroopa Parlamendi seatud tingimused on täidetud; rõhutab, et 

makromajanduslik finantsabi ei tohiks abi saavates riikides vastavate 

tagasimaksetingimuste tõttu uut sõltuvust tekitada; usub, et pikemas perspektiivis tuleks 

kaaluda makromajandusliku finantsabi vahendi integreerimist Euroopa naabruspoliitika 

programmi rahastamisvahendisse, et suurendada liidu tegevuse sidusust; 

8. palub komisjonil hinnata VKEde rahvusvahelistumise edendamisele suunatud 

olemasolevaid vahendeid, et need oleksid kooskõlas liidu VKEde toetamise muude 

vahenditega, nt COSME programmiga, samuti subsidiaarsuse põhimõttega, ning et need 

ei dubleeriks, vaid täiendaksid liikmesriikide programme; palub komisjonil esitada 

aegsasti ettepanekud nende programmide vahehindamise jaoks, et parandada nende 

tõhusust ja tulemuslikkust; 

9. tuletab meelde, et mis tahes uusi liidu algatusi, sealhulgas kaitsevaldkonnas, tuleks 

rahastada täiendavate vahenditega ning olemasolevad eelarveread ei tohiks nende tõttu 

kannatada; 

10. märgib, et kuigi Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) annab erinevaid 

tulemusi, on see alarahastatud, ei toimi süstemaatiliselt ja on seega automatiseerimise, 

digiteerimise ja globaliseerumise kõrvalmõjude tasakaalustamiseks ebapiisav; märgib, 

et võrdväärse majandusega riikides on sarnased algatused olnud edukad; toonitab, et 

EGFi rahastamiseks ning selle tõhususe ja toimivuse suurendamiseks on vaja 

täiendavaid rahalisi vahendeid ja ressursse; on sellega seoses seisukohal, et tarbetu 

koormuse kaotamine on suurema tõhususe saavutamisel kriitilise tähtsusega; rõhutab 

koolituse tähtsust töötute jaoks, et anda neile vajalikud vahendid uuesti tööturule 

integreerumiseks; 

11. tuletab meelde, et liit on kohustatud integreerima soolise võrdõiguslikkuse kõigisse oma 

poliitikavaldkondadesse, ja tunnistab, et kaubanduspoliitikal võib eri majandussektorites 

olla erinev sooline mõju; palub lisada soolise võrdõiguslikkuse peatükid kõikidesse 

uuesti läbiräägitavatesse kaubanduslepingutesse ja näha ette vajalikud vahendid nende 

rakendamiseks, kaasa arvatud mõju hindamine enne rakendamist, rakendamise kestel ja 

pärast rakendamist, esitades andmed sooliselt eristatult. 
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