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 ET 

ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

 

1. märgib, et liidu plaanid kaubanduse valdkonnas on üha ambitsioonikamad, nagu näitab 

strateegia „Kaubandus kõigile“; rõhutab, et kaubanduslepingute suhtes asjakohase 

ajakava raames kokkuleppele jõudmiseks on vaja tagada piisav poliitiline ja haldustugi; 

rõhutab, et kaubandusabi algatuste rahastamist tuleks suurendada ja komisjoni 

kaubanduse peadirektoraadile tuleks eraldada piisavalt vahendeid, et peadirektoraadil 

oleks võimalik ellu viia järjest rohkem tegevusi, eelkõige tagada nii kahe- kui ka 

mitmepoolsete lepingute sätete rakendamine ja jõustamine; rõhutab, et kaasavama 

strateegia saavutamiseks on nimetatud lepingute sõlmimise eel, ajal ja järel oluline viia 

läbi hindamisi; tunnistab sellega seoses vajadust sooliselt eristatud andmete järele; 

kinnitab vajadust kaubanduse kaitsevahendite rakendamist asjakohaselt rahastada, et 

soodustada kiiret uurimist ja võimaldada kaitsevahendite kiiret kasutuselevõttu; rõhutab 

vajadust tagada piisav rahastus kolmandate riikidega koostöö tegemiseks ja nende 

abistamiseks, et soodustada ja hõlbustada nendepoolset kahe- ja mitmepoolsete 

kaubandusalgatuste ja -lepingute täitmist (sh Wassenaari kokkulepe, Kimberley protsess 

ja rahvusvaheline piinamisvaba kaubanduse liit); palub liidu kaubandusega seotud abi 

puhul panna suuremat rõhku kohaliku ja piirkonnasisese kaubanduse mahu 

suurendamisele meie partnerriikides ja -piirkondades, ning tugevdada seega asjaomaste 

riikide sõltumatut ja kestvat majanduslikku arengut; palub lisaks komisjonil 

kooskõlastada strateegia rakendamist, et maksimeerida selle tulemuslikkust; 

2. 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; on seisukohal, et ühine kaubanduspoliitika 

on liidu üks võimsamaid vahendeid rände põhjustega võitlemiseks; 

3. rõhutab vajadust korraldada liidu eelarve ja selle struktuur, mis hõlmaks ka Euroopa 

Parlamendi ambitsioonikamat ja sisulisemat rolli, järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku läbivaatamise raames ja kaubanduspoliitika tegevuskavaga seoses 

põhjalikult ümber ning palub komisjonil selles küsimuses nõukogule ja parlamendile 

ettepaneku esitada; 

4. palub komisjonil hinnata VKEde rahvusvahelistumise edendamisele suunatud 

olemasolevaid vahendeid, et need oleksid kooskõlas liidu VKEde toetamise muude 

vahenditega ja subsidiaarsuse põhimõttega ning et need ei dubleeriks, vaid täiendaksid 

liikmesriikide programme; palub komisjonil täiendavalt rahastada VKEde 

rahvusvahelistumise programme ning püüda teha kättesaadavaks VKEde vajadustele 

vastav päritolureeglite kalkulaator, mis võimaldaks neil kasutada kehtivate lepingutega 

kättesaadavaid soodustusi, et suurendada soodustuste kasutamise määra; 

5. märgib, et kodanikuühiskonna ja sotsiaalpartnerite kaasamine kaubanduslepingute 

rakendamisse võib tulla kasuks ühise kaubanduspoliitika legitiimsusele ja tõhususele, et 

liidu kodanikud nõuavad üha enam enda suuremat teavitamist ja osalemist liidu 
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kaubanduspoliitikas ning et komisjon on seadnud selle kodanike huvi prioriteediks; on 

seisukohal, et väga oluline on eraldada piisavalt vahendeid, et kaasata kodanikke 

aktiivselt liidu kaubanduspoliitika kujundamisse ning suurendada Euroopa kodanike 

teadlikkust selle kasulikkusest; nõuab sisenõuanderühmade ja ühiste platvormide (mis 

on praegu alarahastatud) kaasamist kodanikega peetavasse dialoogi, kuna need on 

peamised vahendid, mille abil saavutada kodanikuühiskonna tulemuslik osalemine 

kaubanduslepingute kaubandust ja 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; 

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

majandusabi liidu partneritele idapiiril ja riikides, kus toimusid araabia kevade 

sündmused, aitab oluliselt kaasa nende piirkondade stabiilsuse saavutamisele; 

7. palub komisjonil investeerida uuringusse, milles käsitletakse liidu kaubanduspoliitika 

osatähtsust ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamisel ning esitatakse soovitusi 

kaubanduspoliitika ühtlustamiseks kestliku arengu tegevuskavaga 2030; 
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