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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised ettepanekud:

Soovitused

1. kui kaasseadusandjad lepivad kokku uues ja terviklikus välistegevuse 
rahastamisvahendis, tuleks selle nimes otsesõnu mainida ka kaubandust, nii et selle nimi 
võiks näiteks olla naabruspoliitika, arengu, kaubanduse ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahend;

2. peab kiiduväärseks, et komisjoni ettepanekus mitmeaastase finantsraamistiku 2021–
2027 kohta on kuuenda rubriigi („Naabrus ja maailm“) meetmetele eraldatavaid 
vahendeid suurendatud, ning nõuab, et sellega proportsionaalselt (st 30%) suurendataks 
selles jaos ka rahvusvahelisele kaubandusele mõeldud eraldisi, kusjuures need vahendid 
tuleks ette näha konkreetselt kaubandusele;

3. rõhutab, et mitmeaastase finantsraamistiku eesmärk on poliitika rakendamine; väljendab 
sellega seoses heameelt asjaolu üle, et ambitsioonikas strateegias „Kaubandus kõigile“ 
määratletakse liidu jaoks väärtustepõhise kaubanduspoliitika lähenemisviis, sh õiglased 
ja eetilised kaubanduspõhimõtted, ning nõuab aastateks 2021–2027 sellist mitmeaastast 
finantsraamistikku, millega nähakse ette piisavad rahalised vahendid liidu 
kaubanduspoliitika edasiseks arendamiseks sidusate strateegiate abil ja vastavalt ÜRO 
kestliku arengu eesmärkidele, ja selle arendustegevuse toetamist nii poliitiliselt kui ka 
administratiivsete meetmetega; peab murettekitavaks, et mitmeaastase finantsraamistiku 
ettepanekus ei ole sellist selget ja nähtavat sihti seatud; rõhutab, et kestliku arengu 
eesmärke tuleb Euroopa Liidu ja kolmandate riikide, eriti arenguriikide jätkusuutliku 
majanduskasvu, stabiilsuse, tööhõive ja kestliku arengu saavutamiseks nõuetekohaselt 
arvesse võtta; tuletab meelde, et kestliku arengu eesmärkide rakendamine puudutab nii 
ELi sise- kui ka välispoliitikat; nõuab seetõttu, et kestliku arengu eesmärke võetaks 
arvesse kõigis järgmise finantsraamistiku kohastes ELi poliitikameetmetes (sh 
kaubanduspoliitikas) ja algatustes; rõhutab, et poliitika edukust tuleb mõõta selle järgi, 
mil määral see kestliku arengu tegevuskava 2030 rakendamisele kaasa aitab; arvestades, 
et erilist tähelepanu tuleks pöörata piisava kvaliteetse toidu ja puhta vee tagamisele ning 
täiendavate reoveekäitlusrajatiste ehitamisele kestliku arengu 2. ja 6. eesmärgi 
saavutamiseks; juhib lisaks tähelepanu arenguriikide energiaostuvõimetuse ulatusele ja 
selle tagajärgedele ning nõuab täiendavaid meetmeid energiaostuvõimekuse 
suurendamiseks eelkõige kaugetes võrguühenduseta maapiirkondades vastavalt kestliku 
arengu 7. eesmärgile; rõhutab, et kaubandusabi algatuste rahastamist tuleks suurendada;

4. rõhutab vajadust säilitada tulevase välistegevuse rahastamisvahendi struktuuris 
paindlikkus, mida rakendatakse kaubandusega seotud ülesannete (nt 
sisenõuanderühmade) rahastamisel praegu olemasolevates rahastamisvahendites (nt 
partnerluse rahastamisvahendis), ja nõuab selliste kõrvalmeetmete jaoks ette nähtud 
summade suurendamist; märgib, et liidu välistegevuse rahastamisvahendite üks eesmärk 
on ka diplomaatia, et suurendada kolmandates riikides usaldust ELi poliitika vastu ja 
parandada sellest arusaamist; rõhutab, et kodanikuühiskonna osalemine on äärmiselt 
tähtis, ning tunnistab, et sisenõuanderühmad on kaubandusalaste partnerluslepingute 
nõuetekohase rakendamise tagamise seisukohast väga vajalikud; märgib siiski murega, 
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et nende eelarve ja suutlikkus on liiga väikesed, eelkõige kolmandates riikides, ning 
nõuab seetõttu vahendite suurendamist, et toetada kodanikuühiskonna organisatsioonide 
osalemist partnerriikide vastavates sisenõuanderühmades;

5. kordab, et vaja on piisavalt vahendeid, et viia läbi kaubanduslepingute eel-, vahe- ja 
järelhindamine ning vaadata läbi kasutatud metoodika, kusjuures hindamisel tuleb 
arvestada ka kumulatiivset mõju ja seda, mil määral toetatakse iga lepinguga kestliku 
arengu eesmärkide saavutamist ja Pariisi kokkuleppe rakendamist; on seisukohal, et 
Euroopa Liit peaks praeguste ja tulevaste stsenaariumide hindamisel võtma rohkem 
arvesse oma kaubandussuhete ja kaubanduslepingute sotsiaalset, tervise- ja 
keskkonnamõju, ning rõhutab ka vajadust sooliselt eristatud andmete järele; palub, et 
komisjon teeks tihedat koostööd ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverentsi ja OECD 
teadusorganitega;

6. märgib, et iga uue kaubanduslepingu sõlmimine võib tähendada liidu omavahenditest 
eelarvesse laekuvate tulude olulist vähenemist; palub komisjonil need kahjud täpselt ära 
mõõta ja esitada parlamendile iga sõlmitud lepingu kohta vastavad andmed; märgib, et 
liikmesriigid jätavad sissenõudmiskuludeks endale 20 % väljastpoolt ELi pärit kaupade 
impordile kehtestatud tollimaksudest; toetab ettepanekut vähendada seda mitmeaastase 
finantsraamistiku 2021–2027 ajaks 10 %-ni, et suurendada liidu omavahendite eelarvet; 
palub komisjonil ja liikmesriikidel teha tollipettuste vastu võitlemisel suuremaid 
jõupingutusi;

7. juhib tähelepanu asjaolule, et tolliliit on Euroopa Liidu üks olulisemaid rahaallikaid; 
nõuab seetõttu liidu tolliseadustiku rangemat ja ühtsemat rakendamist; tunneb endiselt 
muret OLAFi 2017. aasta aruande1 pärast, milles märgitakse, et Ühendkuningriigi 
importijad on jätnud tasumata suures ulatuses tollimaksu, sest nad kasutasid fiktiivseid 
ja valearveid ning esitasid impordideklaratsioonis kaupade kohta valesid tolliväärtusi; 
võtab teadmiseks, et komisjoni järgnenud lisakontrollid tõid päevavalgele selle 
petuskeemi (madalama tolliväärtuse esitamise) kasutamise järsu kasvu 
Ühendkuningriigis; tuletab meelde, et kuigi Ühendkuningriik oli alates 2007. aastast 
teadlik Hiina Rahvavabariigist pärinevate tekstiiltoodete ja jalatsite importimisega 
seotud pettuseohust ning tal paluti võtta asjakohaseid riskiohjemeetmeid, ei võtnud 
Ühendkuningriik meetmeid pettuste ärahoidmiseks; peab murettekitavaks OLAFi 
järeldust, et Ühendkuningriigi tolli jätkuva hooletuse tõttu jäi Euroopa Liidu saamata 
1,987 miljardit eurot tollimakse, st tulu, ning soovib, et Ühendkuningriik maksaks selle 
eest trahvi 2,7 miljardit eurot, nagu komisjon on nõudnud;

8. kordab, et kaubandus- ja arengupoliitika täiendavad liidu välispoliitikat ja on Euroopa 
arengukonsensuse lahutamatuks osaks, ning et abi tõhususe põhimõtteid tuleb 
kohaldada ka kaubandusabi suhtes; tuletab meelde, et EL ja enamik selle liikmesriike on 
lubanud suurendada ametlikku arenguabi 2030. aastaks 0,7 %-ni kogurahvatulust, 
kusjuures 20 % ELi ametlikust arenguabist peab minema sotsiaalse kaasatuse ja 
inimarengu edendamiseks ja 0,2 % ELi kogurahvatulust tuleb ametliku arenguabi 
raames eraldada vähim arenenud riikidele, kuid lubadused on täitmata;

9. rõhutab, et järgmises mitmeaastases finantsraamistikus tuleb ette näha 

                                               
1 Euroopa Pettustevastase Ameti seitsmeteistkümnes aastaaruanne 2016. aasta kohta, 1. jaanuarist kuni 31. 
detsembrini, 2017.
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makromajanduslik finantsabi, mille puhul järgitakse edusammude tegemisega seotud 
rangeid majanduslikke ja sotsiaalseid tingimusi;

10. rõhutab, et VKEde oluline roll ELi majanduse jaoks peaks kajastuma terviklikus ja 
sidusas strateegias, mis tagab Euroopa VKEdele ettevõtlussõbraliku keskkonna ning 
edendab nende rahvusvahelisi kaubandus- ja investeerimisvõimalusi; kordab 
komisjonile esitatud üleskutset hinnata ja parandada VKEde rahvusvahelistumist 
toetavate eri algatuste (muu hulgas partnerluse rahastamisvahendi algatuste) 
tulemuslikkust ja tõhusust, sh seoses erasektori ja liikmesriikide algatuste ning muude 
VKEsid toetavate ELi rahastamisvahenditega, nagu COSME, et tagada täiendavus ja 
Euroopa lisaväärtus; 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; märgib, et 
VKEde juurdepääsu välistele rahastamisvahenditele tuleks parandada, võttes kasutusele 
vähem keerukad ja kasutajasõbralikumad eeskirjad, sest see võib hõlbustada 
olemasolevate vahendite kiiremat kasutamist ning aidata samal ajal VKEdel omandada 
rahvusvahelisi kogemusi; rõhutab, et eelkõige liikmesriikide tasandil tuleb parandada 
teabevahetust ja suurendada VKEde teadlikkust olemasolevatest vahenditest;

11. soovitab luua tulevase finantsinstrumentide struktuuri raames kindlad ja järjepidevad 
järelevalve- ja hindamismehhanismid (sealhulgas selleks, et täita kohustused, mis 
tulenevad kaubanduse ja säästva arengu peatükkidest), et tagada parem vastutus, 
läbipaistvus, parlamendi demokraatlik kontroll ja kulude parem suunamine; nõuab 
rohkemate ja piisavate eelarvevahendite tagamist tulevaste rahastamisvahendite 
struktuuris ning piisavate töötajate eraldamist komisjoni kaubanduse peadirektoraadile, 
et see saaks täita oma järjest rohkemaid ülesandeid; nõuab samuti kaubanduslepingute 
rakendamise jälgimist ja kaubanduse kaitsemeetmete rakendamist, eelkõige selleks, et 
kaitsta ja edendada ülemaailmsete kaubanduseeskirjade ja -normide arendamisel 
mitmepoolsust, ning nõuab ka WTO reformimist ja kaubanduspoliitika ja 
otsustusprotsessi paremat integreerimist Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni süsteemis; 
nõuab WTO parlamentaarsele mõõtmele liidult suuremat toetust, sh suuremat rahalist 
toetust ja lisapersonali andmist vastutavale sekretariaadile; rõhutab, kui tähtis on ette 
näha piisavad rahalised vahendid selleks, et võimaldada rahvusvahelistel 
organisatsioonidel, näiteks Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni delegatsioonidel, 
kaubanduse ja säästva arengu peatükkidest tulenevate kohustuste täitmist korrapäraselt 
ja tõhusalt jälgida ning teistel ÜRO organitel järelevalvet teostada ja teavet koguda;

12. palub komisjonil eraldada välistegevuse rahastamisvahendite kaudu piisavalt rahalisi 
vahendeid kolmandate riikidega ja eriti arenguriikidega tehtavaks koostööks ja 
tehniliseks abiks, pidades silmas meetmeid, mis on seotud kaubandussektori 
õigusaktidega, nagu määrus, millega kehtestatakse konflikti- ja riskipiirkondadest pärit 
tina, tantaali, volframi ja nende maakide ning kulla liidu importijatele tarneahelaga 
seotud hoolsuskohustus, Kimberley protsess ning rõivasektorit käsitlev komisjoni 
juhtalgatus, muud sarnased algatused ja ÜRO algatus Global Compact;

13. on seisukohal, et ELi välistegevuse tagatisfond on tõhus ja mõjus mehhanism, mis 
pakub kaitset ELi kolmandates riikides tehtavate laenutehingutega seotud riskide vastu; 
nõuab tungivalt, et VKEde toetamiseks ning sotsiaalse ja majandusliku infrastruktuuri 
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arendamiseks piirkondades, mida rände- ja pagulaskriis kõige rohkem mõjutab, tehtaks 
kättesaadavaks rohkem laene;

14. juhib tähelepanu sellele, et kaubanduse hõlbustamise toetamine partnerriikides peab 
jääma mitmeaastase finantsraamistiku oluliseks aspektiks, ning soovitab keskenduda 
kohalike ja piirkondlike turgude puhul turulejõudmise aja lühendamisele, kalade ja 
põllumajandustoodete ladustamisrajatistele antava toetuse suurendamisele ning liiduga 
toimuva õiglase ja eetilise kaubanduse stimuleerimisele.
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