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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud.

1. rõhutab, et ühine kaubanduspoliitika peab jääma liidu välispoliitika tugisambaks, 
millel on otsene mõju kodanike elule, ning et see peab aitama liidul kohaneda oma uue rolliga 
maailmas, kus on mitu rahvusvahelise tasandi juhtivat osalejat; nõuab tungivalt, et nõukogu, 
komisjon ja Euroopa välisteenistus teeksid selleks koostööd järgmistes valdkondades:

a) ühise kaubanduspoliitika tugevdamine, integreerides selle laiemasse 
poliitikaraamistikku; juhtrolli võtmine maailma kaubanduspoliitikas nii mitmepoolsel kui 
ka kahepoolsel tasandil; koostöö tugevdamine kahepoolsete, strateegiliste ja 
piirkondlike kaubanduspartnerite ning mitmepoolsete organisatsioonidega, nagu ÜRO 
Kaubandus- ja Arengukonverents (UNCTAD), ÜRO Keskkonnaprogramm (UNEP), 
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) ja eelkõige Maailma 
Kaubandusorganisatsioon (WTO), etendades aktiivset rolli selle vajalikus 
reformimises, et muuta see tõhusamaks ja reageerimisvõimelisemaks uutele 
üleilmsetele väljakutsetele, nagu kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 ja Pariisi 
kliimakokkulepe, ning suurendada selle õiguspärasust; liidu juhtrolli ja ELi 
kaubanduspoliitika kindlustamine väärtuspõhise kaubanduspoliitika edendamiseks, 
tugevdades inimõiguste mõõdet kaubanduses ja võttes kasutusele kõige kõrgemad 
Euroopa standardid;

b) avatud, eeskirjadel põhineva, õiglase ja jätkusuutliku arengule suunatud 
ülemaailmse kaubandussüsteemi kaitse tagamine, et suurendada ELi ettevõtjate 
konkurentsivõimet, tagades rahvusvaheliste eeskirjade ja kokkulepete, näiteks keskkonna-
ja kliimakokkulepete, ILO konventsioonide, korruptsioonivastaste sätete ning 
finantsläbipaistvust, rahapesu ja maksualast koostööd käsitlevate kokkulepete tõhusa 
rakendamise; selle tagamine, et ELi ettevõtjad saaksid ülemaailmselt tegutseda võrdsete 
tingimuste, prognoositavate eeskirjade, ausa konkurentsi ja kindlaksmääratud kohustuste 
raames, mis peaks hõlmama konstruktiivset koostööd liidu ühise seisukoha suhtes ÜRO 
valitsustevahelistel läbirääkimistel, mis käsitlevad vastutust inimõiguste rikkumise eest 
ning ettevõtete vastutuse ja siduvate hoolsuskohustuste edendamist tarne- ja 
tootmisahelates;

c) Euroopa Parlamendi täielik ja vahetu kursishoidmine rahvusvaheliste lepingute üle 
peetavate läbirääkimiste, nõukogu vastavate volituste ja nende lepingute täitmisega, et 
tagada Euroopa Parlamendi pädevuste ja eesõiguste kasutamine; läbirääkimisprotsesside 
lihtsustamine ja lühendamine ning parlamendi kontrolli tugevdamine; läbipaistvuse 
suurendamine ELi kodanike jaoks, avaldades läbirääkimisjuhised (volitused) 
kaubanduslepingute jaoks enne läbirääkimiste algust, et suurendada ettevõtjate jaoks 
prognoositavust ja õiguskindlust, võimaldades neil paremini ja õigeaegselt kasutada ELile 
avanevaid võimalusi; aluslepingute sätete ja hiljutise ELi kohtupraktika täielik järgimine, 
millega ühine kaubanduspoliitika on sätestatud Euroopa Liidu ainupädevusena;

d) kaubanduspoliitika kohandamine maailmakaubanduse automatiseerimise, 
digiteerimise, teenusepõhiseks muutmise ülemaailmsetele suundumustele, 
ülemaailmsete väärtusahelate esiletõusule ning kaubavahetuse ja teenuskaubanduse 
omavahelisele seotusele, tehes tööd asjakohaste sätete lisamise nimel, millega oleks 
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tagatud andmete edastamine, vahenduskaupade konkurentsivõimelised hinnad ning 
liberaliseeritud teenuskaubandus kahe- ja mitmepoolsetes kaubanduslepingutes;

e) VKEde toetamine, et nad saaksid täiel määral kasu ühisest kaubanduspoliitikast; 
teadusuuringutesse ja tehnoloogiaarendusse ning innovatsiooni tehtavate investeeringute 
suurendamine, pidades eelkõige silmas liidu majanduse dekarboniseerimist; toetus 
Euroopa äriühingutele, kes pürgivad oma valdkonna liidriks üleilmsel tasandil, 
suurendades seeläbi konkurentsivõimet ja luues töökohti; toonitamine, et säästvat arengut 
ei tohiks käsitleda investeerimistakistusena; rahvusvahelise koostöö ja rahvusvahelise 
osalemise nõudmine, eelkõige Aafrika kontinendil, mis võiks edendada jätkusuutlikke 
majandustsükleid piirkondlikul tasandil, luua uusi töökohti ja edendada sotsiaalkaitse 
poliitika arengut;

f) digitaalkaubanduse, VKEde, siduvate ja jõustatavate kaubanduse ja kestliku 
arengu peatükkide ning soolise võrdõiguslikkuse sätete süstemaatiline kaasamine 
kaubanduslepingutesse ning juhtrolli võtmine nende teemade mitmepoolsetes aruteludes; 
liidu isikuandmete kaitse üldmääruses (määrus (EL) nr 2016/679) sätestatud ELi kodanike 
eraelu puutumatuse kaitsmine täies ulatuses ning ELi standardite tugevdamise edendamine 
tarbijakaitse, andmekaitse ja turulepääsu valdkonnas; püüdlemine ülemaailmse liidu 
loomise poole ja liikmesriikide ametiasutuste toetamine võitluses piiriülese 
küberkuritegevuse vastu; ELi digitaalstrateegia väljatöötamine, mis hõlmaks 
investeeringuid digitaristusse ja digiettevõtetesse, et tuua kasu ühiskonnale tervikuna;

g) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi taotlusmenetluste ja juurdepääsu 
hõlbustamine, et võtta arvesse kaubavahetuse ja teenuskaubanduse järkjärgulisest ja 
vastastikusest liberaliseerimisest tulenevaid mõjusid; 

h) ühise kaubanduspoliitika ning ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP), Euroopa 
arengupoliitika ja kliimapoliitika sidususe tugevdamine, et tagada ELi lepingu artikli 3 
lõikes 5 ning ELi toimimise lepingu artiklites 21, 207 ja 208 sätestatud väärtused ja 
eesmärgid, pidades täielikult kinni Euroopa arengukonsensusest; 

i) selle tunnistamine, et ELi kaubanduslepingute äärmuslik politiseerimine võib 
kaubandust takistada;

j) konstruktiivse naabruspoliitika arendamise strateegilise tähtsuse rõhutamine, 
arendades välja õiglased kaubandussuhted ja majanduskoostöö liidu ida- ja lõunapoolsete 
naaberriikidega, et edendada nende majanduslikku ja sotsiaalset heaolu ning töökohtade 
loomist;

k) Brexiti mõju prognoosimine ja ettepanekud selle kohta, kuidas leevendada 
negatiivseid majanduslikke tagajärgi liidule ja selle kodanikele, sealhulgas praegu 
liidus elavatele Ühendkuningriigi kodanikele; 

l) ühise kaubanduspoliitika kommunikatsioonistrateegia parandamine, koostades 
enne asjakohaste läbirääkimisjuhiste (volituste) vastuvõtmist avalikumaid ja 
põhjalikumaid analüüse uute kaubanduslepingute võimaliku mõju kohta; liidu kodanike ja 
ettevõtete parem teavitamine kaubanduse pakutavatest võimalustest; läbipaistvuse 
suurendamine ja dialoogi süvendamine kutseorganisatsioonide ja sotsiaalpartnerite ning 
kodanikuühiskonna vahel, et tagada nende piisav kaasatus kaubanduslepingute 
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järelevalvesse ja rakendamisse, eelkõige ühise dialoogi ja kaubanduslepingute 
sisenõuanderühmade kaudu, ning eraldades neile mehhanismidele rohkem vahendeid; 
liidu kodanike ja ettevõtjate abistamine, et nad mõistaksid paremini ülemaailmsete 
majanduslike suhete struktuuri muutuvat tasakaalu ja sellega paremini kohaneksid.
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