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ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et Aafrikas vajatakse aastas hinnanguliselt 75 miljardi euro väärtuses 

taristuinvesteeringuid, tarbijaturu väärtus peaks 2020. aastaks kasvama 1000 miljardi 

USA dollarini, pidevalt kasvavad välismaised otseinvesteeringud peaksid 2020. aastaks 

ulatuma 144 miljardi USA dollarini ning elanikkonna suurus on praegu 1 miljard 

inimest; 

B. arvestades, et Euroopa ja Aafrika julgeolek ja heaolu on omavahel seotud, ning 

arvestades, et need kaks mandrit peavad oma ühiseid probleeme ja võimalusi koos 

käsitlema; 

C. arvestades, et on vaja luua keskkond, mis soodustab investeeringuid ning mis peab 

kõigest muust tähtsamaks tervishoiu ja hariduse parandamist; 

D. arvestades, et äärmises vaesuses elavate inimeste arv on Sahara-taguses Aafrikas 

langenud 56 %-lt 1990. aastal 43 %-ni 2012. aastal; 

E. arvestades, et Aafrika riikide vahel on majandusarengu ja -kasvu seisukohast suured 

erinevused, ning arvestades, et ÜRO hinnangul asub 47-st vähim arenenud riigist 33 

Aafrikas; arvestades, et Aafrikas elab enam kui 218 miljonit inimest äärmises vaesuses; 

F. arvestades, et Aafrika ekspordiartiklite hulgas domineerivad endiselt töötlemata tooted, 

ning arvestades, et neist ekspordiartiklitest suure osa suhtes kehtivad 

kaubandussoodustused; arvestades, et enamiku Aafrika toodete vaba turulepääs 

suurendab Aafrika riikide suutlikkust ning suurendab nende konkurentsivõimet ja 

osalemist ülemaailmsetel turgudel, kui seda saadavad muu hulgas poliitikameetmed, 

mille eesmärk on pikaajaline jätkusuutlik industrialiseerimine ja põllumajanduslik 

tootmine, mis on peamised võimalused arenguks; 

G. arvestades, et sooduspääs ELi turule on võimaldanud suurendada toetatavate Aafrika 

riikide ekspordijõudlust sõltuvalt sellest, kuidas nad on võimelised sooduskohtlemist 

tegelikult ära kasutama; 

H. arvestades, et hea valitsemistava ja läbipaistvus vähendavad kauplemiskulusid ning 

hoogustavad kaubandust, investeeringuid ja majandusarengut; arvestades, et õiglane ja 

vastutustundlik kaubandus ja investeeringud mängivad arengus olulist rolli ning võiksid 

aidata luua aastas üle 18 miljoni uue jätkusuutliku töökoha, mida Aafrikas on vaja 

selleks, et toime tulla kasvava tööjõuga, ning mis on kasulik ka ELile; 

I. arvestades, et tooraine ja loodusvarade säästev ja vastutustundlik majandamine peab 

olema ELi-Aafrika strateegia keskmes ning üks Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu koostöö 

prioriteetidest, et aidata eelkõige kaasa nn loodusvarade needusega tegelemisele ja selle 

murdmisele; arvestades, et eurooplased ja aafriklased peavad sel teemal kaitsma 

vastavates organites ja asjakohastel rahvusvahelistel tippkohtumistel, näiteks G20, ÜRO 

Peaassamblee ja WTO raames, kindlat ja ühist seisukohta; 
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J. arvestades, et üldine juurdepääs elektrienergiale on Aafrika jaoks suur arengualane 

probleem; 

K. arvestades, et seni ei ole meetmed suutnud Aafrikat maailmakaubandusse täielikult 

kaasata, samuti pole need ka Aafrika riikides vaesust kaotanud ega ebavõrdsust 

vähendanud, ning arvestades, et enamik Aafrika riike võiksid suuremast osalemisest 

maailmakaubanduses ja selle võimalikust kasust veel palju võita; 

L. arvestades, et 2015. aasta strateegias „Kaubandus kõigile“ on sätestatud ELi 

pühendumus siduvale ja jõustatavale kaubandusele ja säästvale arengule; 

1. nõuab, et EL toetaks jätkusuutlikku ja kaasavat arengut Aafrikas ning keskenduks 

selliste projektide toetamisele, millel on tegelik ja positiivne mõju meestele ja naistele 

inimväärsete töökohtade loomisele, vaesuse vastasele võitlusele, inimarengu 

edendamisele ja keskkonnakaitsele ning mis avaldavad samas positiivset mõju 

jätkusuutlikule majanduskasvule, kasulikule väärtus- ja reeglitepõhisele kaupade ja 

teenustega kauplemisele, industrialiseerimisele ja suutlikkuse suurendamisele, 

kvaliteetsele ja prognoositavale ettevõtluskeskkonnale, riigi rahanduse juhtimisele 

maksualase õigluse suurendamiseks, läbipaistvusele loodusvarade majandamisel 

(eelkõige kaevandamisel ja energiatootmisel), võitlusele korruptsiooni ja Aafrikast 

väljapoole liikuvate ebaseaduslike kapitalivoogude vastu ning inimõiguste, soolise 

võrdõiguslikkuse, hea valitsemistava ja õigusriigi põhimõtte edendamisele ning mis 

aitavad saavutada stabiilsust ja julgeolekut; rõhutab eelkõige ELi algatusi, mis on 

suunatud erasektori kaasamisele, kuna see hõlmab 90 % arengumaade majanduse 

töökohtadest; 

2. nõuab, et EL tugevdaks oma arengule suunatud kaubanduspoliitikat ning suurendaks 

oma rahalisi kohustusi kaubandusabi ning tehnilise abi ja suutlikkuse suurendamise 

algatuste puhul, mis on Aafrika riikidele ja eelkõige vähim arenenud riikidele 

hädavajalik, et ELi kaubandussoodustustest täit kasu saada; palub ühtlasi, et komisjon ja 

liikmesriigid kooskõlastaksid oma programmide rakendamist, et suurendada 

kaubandusabi tõhusust; tunneb sellega seoses heameelt, et 2017. aasta veebruaris 

jõustus WTO kaubanduse lihtsustamise leping, mis peaks hõlbustama tolliprotseduure, 

vähendades seeläbi kauplemiskulusid; 

3. kutsub ELi ja liikmesriike üles oma kaubandusabi programme paremini kooskõlastama 

ning edendama veelgi sünergiat nende Aafrikale suunatud investeerimispoliitikaga; 

4. on seisukohal, et majanduspartnerluslepingutest, mida asjaomaste riikide parlamendid 

suurel määral toetavad, mida nõuetekohaselt rakendatakse ja millega kaasnevad 

asjakohased struktuurimeetmed, võib saada oluline vahend, mille kaudu edendada 

regionaalarengut ja Aafrika kaasamist maailmakaubandusse; 

5. rõhutab, et ELi ja Aafrika suhted peavad väljenduma võrdsete partnerite vahel loodud 

õiglases ja tasakaalustatud raamistikus, mis põhineb vastastikusel austusel ja huvide 

tunnustamisel, mille eesmärk on edendada inimõigusi ja saavutada ÜRO kestliku arengu 

eesmärgid; 

6. kutsub komisjoni üles toetama Aafrika riikide kaasamist ülemaailmsesse ja 

piirkondlikku kaubandusse elutähtsa taristu ehitamise, energia kättesaadavuse tagamise, 
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finantsteenuste ja ettevõtluskoolituse kaudu; 

7. kutsub komisjoni üles aitama Aafrika riikidel areneda ja integreeruda 

maailmamajandusse, sealhulgas üleilmsete ja piirkondlike väärtusahelate kaudu, et eri 

riigid saaksid tootmises osaleda vahe- ja lõpptoodete kaudu; kutsub sellega seoses ELi 

üles toetama veelgi rohkem Aafrika püüdlusi mandri vabakaubanduspiirkonna 

loomiseks, mis soodustaks kohalike sissetulekute ebavõrdsuse vähendamist, toetaks 

majanduse mitmekesistamist ja tehnosiiret ning aitaks samuti Aafrika riikidel 

rahvusvahelisest kaubandusest rohkem osa võtta ja teha selle eesmärgi saavutamiseks 

asjaomaste riikidega suuremat koostööd; tunnistab, et kuigi ELi poliitikameetmed on 

Aafrika riikide abistamisel nimetatud eesmärkideni jõudmisel väga kaalukad, on kõige 

tähtsam loomulikult Aafrika riikide poliitiline pühendumus;  

8. kutsub ELi üles võtma oma Aafrikaga seotud kaubanduspoliitika kindlaksmääramisel ja 

rakendamisel alati arvesse Aafrika riikide ja piirkondade erinevaid arengutasemeid ja 

nende erinevaid ootuseid ning võtma seetõttu vastu sihipärased ja konkreetsed 

kaubandussoodustused või meetmeid, mis parandavad tootmis- ja töötlemisvõimsust ja 

piirkondlikku integratsiooni ning soodustavad väiksemahulist ja säästvat 

põllumajandust, edendades kohalikel turgudel kohalikku toitu; rõhutab ka, et ELi ja 

Aafrika riikide või piirkondlike rühmade vahel sõlmitud mis tahes kaubandusleping või 

ühepoolne kauplemise kord peab ette nägema piisavalt asümmeetrilised 

liberaliseerimiskavad, tärkavate tööstusharude kaitse, arengut toetavad päritolureeglid ja 

tõhusad kaitseklauslid;  

9. on seisukohal, et WTO kaubanduse lihtsustamise lepingu tõhus rakendamine ning 

tolliprotseduuride lihtsustamine ja läbipaistvus aitab edendada Euroopa ja Aafrika 

vahelist kaubandust, millest on eriti kasu VKEdele ja innovatsioonile; 

10. kutsub ELi üles keskenduma oma kaubandus- ja investeerimispoliitikas erasektori 

majanduskasvule ning innovatsiooni, konkurentsivõime ja ettevõtluse toetamisele 

Euroopas ja Aafrikas ning tegutsema Aafrikas jätkusuutlikkuse ja sotsiaalse vastutuse 

põhimõtete kohaselt; 

11. on seisukohal, et avaliku ja erasektori partnerlused mängivad majandusarengus 

otsustavat rolli, kuivõrd need muudavad erasektori dünaamilisemaks ja suurendavad 

institutsioonide ja ettevõtjate vahelist sünergiat, ning et seetõttu tuleks neid kõnealuses 

strateegias toetada; 

12. nõuab, et Aafrika jaoks loodud Euroopa arengu- ja investeerimisprojektides juhindutaks 

omavastutuse põhimõttest, nii et soodustatud riigid saaksid oma arengumudeli eest ise 

vastutada; 

13. ootab, et EL koostaks edaspidi strateegilisi koostöökavu Aafrikaga peetava dialoogi 

põhjal;  

14. palub EIP-l ja komisjonil investeerida eelkõige välisinvesteeringute kava kaudu 

projektidesse, millel on suur potentsiaal töökohtade loomiseks ja mis kuuluvad 

sellistesse prioriteetsetesse valdkondadesse nagu puhas energeetika, infrastruktuur, 

tervishoid ja meditsiiniuuringud; 
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15. rõhutab, et investeerimisprojektide toetus tuleks muuta sõltuvaks majanduslikust 

tõhususest ja oodatavatest majandustulemustest, et hoogustada kaubandust Aafrika turul 

ja kolmandate riikide ja piirkondadega ning edendada Aafrika riikides tööstusharude 

töötlemisvõimsust; 

16. tuletab meelde, et ELi investeerimispoliitika peab aitama kaasa kestliku arengu 

eesmärkide elluviimisele, eriti kui sellega on seotud avaliku sektori raha; tuletab 

meelde, kui oluline on suurendada arenguabi rahastamise institutsioonide ning avaliku 

ja erasektori partnerluste läbipaistvust ja vastutust, et jälgida ja kontrollida tulemuslikult 

rahavooge, võla jätkusuutlikkust ning oma projektide lisaväärtust kestliku arengu 

seisukohast; 

17. on seisukohal, et digitaalareng võib näiteks e-kaubanduse ja telefonimaksete kaudu 

pakkuda Aafrikale majanduskasvu võimalusi ning et ELi ja Aafrika arengupoliitika 

peaks aitama parandada elektri ja interneti kättesaadavust Aafrikas; 

18. nõuab kaubanduslepingutes läbipaistvust ning seda, et kõik asjaomased sidusrühmad, 

sealhulgas vastavate riikide kodanikuühiskonnad võiksid ametlike konsultatsioonide 

kaudu täielikult osaleda tulevastes läbirääkimistes ning praegu läbirääkimisel olevate 

lepingute rakendamises; 

19. nõuab, et ELi kaubandussuhted Aafrikaga oleksid täielikult kooskõlas 

poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtetega, mis eeldab jõustatavate kaubanduse 

ja kestliku arengu klauslite lisamist kõikidesse Aafrika riikidega sõlmitavatesse ELi 

kaubanduslepingutesse, kooskõlas kohustusega, mille komisjon võttis strateegias 

„Kaubandus kõigile“; 

20. peab tervitatavaks jõupingutusi, mida EL on viimastel aastatel teinud ettevõtjate 

sotsiaalse vastutuse edendamiseks; kutsub ELi üles jätkama meetmete võtmist, et tagada 

ettevõtete täielik vastutus inimõiguste rikkumise ja keskkonnakuritegude korral; jagab 

sellega seoses seisukohta, et ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtted peaksid 

olema oma osa kõigist tulevastest lepingutest Aafrika riikide ja ELi vahel, ning palub 

mõlemal poolel mis tahes muudatuste tegemisel need teksti lisada; nõuab lisaks, et EL 

edendaks tulemuslikult hoolsuskohustusi, et tagada ülemaailmsete tarneahelate 

jätkusuutlikkus; 

21. ootab lisaks sellise strateegia väljatöötamist, mille abil võideldakse korruptsiooni vastu 

ja peatatakse ebaseadusliku kapitali väljavool Aafrikast, ning nõuab kindlalt, et 

tulevikus võetaks arvesse Aafrika piirkondlike turgude arengut; 

22. on seisukohal, et ELi-Aafrika strateegias on tähtis võtta arvesse naiste olulist rolli 

majanduslikus arengus ja ühiskondade vastupanuvõimes nii Euroopas kui ka Aafrikas 

ning et projektide loomisel tuleks seda silmas pidada. 
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