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Austatud esimees

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon otsustas ülaltoodud menetluses esitada 
eelarvekomisjonile arvamuse. 24. septembri 2019. aasta koosolekul otsustas komisjon, et 
esitab arvamuse kirja vormis.

Nimetatud koosolekul arutas rahvusvahelise kaubanduse komisjon eelarvet ja otsustas, et 
palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud.
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ET

ETTEPANEKUD

1. märgib, et liidu kõikehõlmava kaubanduskava elluviimiseks on vaja piisavalt vahendeid; 
rõhutab seetõttu, et kaubanduse peadirektoraadile tuleks eraldada piisavalt palju raha, et 
kaubanduslepingute üle saaks kiiresti läbi rääkida ja neid sõlmida ning et sõlmitud 
kaubanduslepingute ja kaubandusalaste õigusaktide täitmist saaks hoolikalt jälgida, kuid 
samal ajal tuleb piisav rahasumma anda ka ametisse nimetatavale kaubanduslepingute 
täitmise peajärelevalvajale, et ta saaks oma uusi ülesandeid hästi täita; toetab kaubanduse 
peadirektoraadile vajaliku summa eraldamist, et see saaks hakata rakendama 2020. aasta 
oktoobris jõustuvat välismaiste otseinvesteeringute taustauuringut käsitlevat määrust;

2. juhib tähelepanu sellele, et kuigi kaubanduspoliitika soodustab eelkõige vastastikku 
kasulikku majanduskasvu ja kestlikku arengut, sest see tagab muu hulgas parema turulepääsu 
ja rahvusvaheliste investeeringute eeskirjade kehtestamise, on see kesksel kohal ka liidu 
välispoliitikas, sest võib aidata edendada rahvusvahelisel tasandil ELi väärtusi, eelkõige 
inimõiguste austamist, soolist võrdõiguslikkust, kliimakaitset ja õigusriiki, rakendada 
rahvusvahelisi tööstandardeid, tagada kogu maailmas kestliku arengu eesmärkide saavutamise 
ning innustada meie kaubanduspartnereid seadma oma majanduspoliitika keskmesse 
sotsiaalsed õigused ja jätkusuutlikkuse; nõuab seetõttu, et piisavad rahasummad eraldataks 
põhjaliku seire ning vahe- ja järelhindamiste (mille tulemusel esitatakse sooliselt 
segregeeritud andmed) tegemiseks ning kolmandate riikide võetud kohustuste täitmise 
tagamiseks;

3. rõhutab, et selleks, et kodanikud ELi kaubanduspoliitika heaks kiidaksid, tuleb asjaomaste 
sidusrühmade ja kodanikuühiskonnaga aktiivselt koostööd teha; rõhutab seetõttu, et rohkem 
vahendeid tuleks eraldada kaubanduspoliitikast teavitamisele, kodanikevahelistele 
aruteludele, kasutajatugedele ning VKEde ja tarbijate abistamisele ning riigisisestele 
nõuanderühmadele, mis on peamised hoovad, mille abil mõjutada kodanikuühiskonda 
aktiivselt osalema kaubanduslepingutes sisalduvate kaubanduse jätkusuutlikkuse peatükkide 
täitmise tagamisel ja järelevalves, sest need on kaubanduse oluline osa;

4. nõuab, et kasutataks ära kõik kättesaadavad vahendid, et toetada VKEde 
rahvusvahelistumist, eriti mahajäänud liikmesriikides, ning et VKEdel lubataks osaleda 
kaubanduspoliitiliste otsuste tegemisel;

5. rõhutab, et parlamentidel on üleilmse kaubanduspoliitika üle peetavates aruteludes olnud 
tähtis osa; märgib, et selles kontekstis on väga oluline WTO parlamentaarne konverents, mille 
potentsiaali ärakasutamiseks on vaja piisavat rahasummat; rõhutab seetõttu, et nagu ka 
2019. aastal, tuleks teha kättesaadavaks piisavad vahendid, et Euroopa Parlament saaks sellel 
foorumil osaleda ja konverentsi tööks oleks olemas vajalik taristu. 


