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vahel sõlmitud kaubanduslepinguga 

Euroopa Parlamendi 26. novembri 2015. aasta resolutsioon Ecuadori ühinemise kohta 

ELi ja selle liikmesriikide ning Colombia ja Peruu vahel sõlmitud kaubanduslepinguga 

(2015/2656(RSP)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse 17. juulil 2014. aastal lõppenud ELi ja Ecuadori vahelisi läbirääkimisi 

Ecuadori ühinemiseks ELi ning Colombia ja Peruu vahel sõlmitud 

kaubanduslepinguga, 

– võttes arvesse 12. detsembril 2014. aastal parafeeritud protokolli, mis võimaldab 

Ecuadoril sarnaselt oma naabrite Colombia ja Ecuadoriga sõlmida ELiga 

sooduskaubandussuhted, 

– võttes arvesse oma 17. detsembri 2014. aasta esimese lugemise seisukohta ettepaneku 

kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Ecuadorist pärinevate 

kaupade tariifse kohtlemise kohta1, 

– võttes arvesse oma 11. detsembri 2012. aasta seadusandlikku resolutsiooni nõukogu 

otsuse eelnõu kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt 

Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu sõlmimise kohta2, 

– võttes arvesse oma 11. detsembri 2012. aasta esimese lugemise seisukohta ettepaneku 

kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse 

Euroopa Liidu ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolne 

kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism3, 

– võttes arvesse oma 13. juuni 2012. aasta resolutsiooni ELi kaubanduslepingu kohta 

Colombia ja Peruuga4, 

                                                 
1  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0087. 
2  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0481. 
3  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0480. 
4  ELT C 332 E, 15.11.2013, lk 52. 



 

 

– võttes arvesse oma 5. mai 2010. aasta resolutsiooni ELi strateegia kohta suhete 

arendamiseks Ladina-Ameerikaga1 ja 21. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni ELi 

kaubandussuhete kohta Ladina-Ameerika riikidega2, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2, 

A. arvestades, et Ecuadori ühinemine Colombia ja Peruuga sõlmitud kaubanduslepinguga 

on järjekordne otsustav samm teel liitude sõlmimiseks oluliste, sarnase mõtteviisi ja 

kiire majanduskasvuga riikidega piirkonnas, mis on pöördumas üha enam Aasia ja 

Vaikse ookeani suunas; 

B. arvestades, et selle protokolli tekst, mis käsitleb Ecuadori ühinemist Colombia ja 

Peruu kaubanduslepinguga, vastab nii ELi kui ka Ecuadori püüdlustele, selles 

võetakse arvesse asümmeetrilist suhet seoses turulepääsu pakkumistega Ecuadori 

kasuks ning see viiakse lepingu sisuga kooskõlla, kuid et see hõlmab täielikult ka 

Ecuadori taotletud erikohandusi; 

C. arvestades, et Ecuadori valitsus on investeerinud viimase kaheksa aasta jooksul 40,8 

miljardit USA dollarit sotsiaalsektorisse – juurdepääsu haridusele, tervishoiule ja 

sotsiaalkaitsele –, kusjuures kõige haavatavamate elanikerühmade, nagu laste, eakate 

ja puudega inimeste jaoks on loodud eriprogrammid; 

1. tunneb heameelt läbirääkimiste lõpuleviimise üle Ecuadoriga, mida peeti protokolli 

küsimuses, mis käsitleb Ecuadori ühinemist ELi, Colombia ja Peruu vahel sõlmitud 

kaubanduslepinguga, tunnistades olulisi hüvesid, mida see pakub Ecuadori ekspordile 

ELi, pidades eelkõige silmas asjaolu, et Ecuador ei saa enam kasu ELi ühepoolsest 

üldiste tariifsete soodustuste kavast; ergutab selle lepingu kiiret ja täielikku jõustumist 

ja rakendamist, mis tagab kodanike ja keskkonna kõrgetasemelise kaitse; on 

arvamusel, et see leping suurendab ja mitmekesistab mõlema poole kaubandust ja 

investeeringuid, toimib majandus- ja sotsiaalse arengu olulise mootorina ning aitab 

kaasa vaesuse leevendamisele ja ebavõrdsuse vähendamisele; 

2. tuletab meelde, et enne seda, kui Euroopa Parlament andis 11. detsembril 2012. aastal 

nõusoleku kaubanduslepingu sõlmimiseks, kutsus ta oma eespool nimetatud 13. juuni 

2012. aasta resolutsioonis Andide piirkonna riike üles tagama läbipaistvate ja siduvate 

inimõiguste, keskkonnaalaste õiguste ja töötajate õiguste tegevuskavade koostamist, 

ning et enne Euroopa Parlamendi nõusoleku saamist esitasid Colombia ja Peruu 

valitsused säästva arengu tegevuskavad; nõuab tungivalt, et kõik partnerid tegutseksid 

esitatud inimõiguste, keskkonnaalaste õiguste ja töötajate õiguste tegevuskavade 

tulemusliku rakendamise nimel; 

3. toonitab, kui oluline on, et Ecuador tagaks oma poliitikasuundade kooskõla WTO 

raames ja kaubanduslepingute kohaselt võetud kohustustega ning näeks enne nende 

elluviimist ette täieliku läbipaistvuse ja ulatusliku konsulteerimise huvirühmadega; 

palub seepärast, et Ecuador tegeleks viivitamatult järelejäänud kindlaks tehtud 

turulepääsu takistustega; 

4. tuletab komisjonile ja Euroopa välisteenistusele meelde nende ülesandeid 

                                                 
1  ELT C 81 E, 15.3.2011, lk 54. 
2  ELT C 70 E, 8.3.2012, lk 79. 



 

 

tegevuskavade tõhusa kohaldamise tagamisel; tuletab komisjonile meelde, et 

parlamenti tuleb nõuetekohaselt teavitada nende tegevuskavade kohaldamisest ja 

rakendamise tagamiseks võetud meetmetest; 

5. palub, et komisjon ja Euroopa välisteenistus esitaksid parlamendile põhjaliku aruande, 

milles keskendutaks meetmetele, mida komisjon võtab koostööprogrammide raames, 

eelkõige seoses hariduse, koolituse, regulatiivse koostöö ning sotsiaal-majanduslike 

võimaluste loomisega enim puudust kannatavate ühiskonnakihtide jaoks ning 

demokraatia edendamisega, inimõiguste ja töötajate õiguste järgimise ja 

keskkonnakaitsega; nõuab tungivalt, et komisjon kasutaks sellega seoses täielikult ära 

arengukoostöö rahastamisvahendit ning demokraatia ja inimõiguste Euroopa 

rahastamisvahendit; 

6. nõuab tungivalt, et Ecuadori valitsus võtaks teadmiseks Colombia ja Peruu esitatud 

tegevuskavad ning võtaks sarnaseid meetmeid, kuna see on võimalus parandada nende 

kodanike üldisi elutingimusi, sealhulgas inimõigusi ja töötajate õigusi ning keskkonda; 

7. rõhutab, et demokraatia ja inimõigused on ELi ja Andide piirkonna riikide vaheliste 

üldiste suhete oluline osa; palub seepärast, et kõik osalised edendaksid kõiki 

rahvusvahelises õiguses sätestatud õigusi ja vabadusi ning kindlustaksid nende täieliku 

ja universaalse tagamise; 

8. toonitab, et Ecuadori majandus on viimase paari aastaga saavutanud stabiilse 

majanduskasvu, ja tunnistab, et see majanduskasv on olnud kaasav; juhib tähelepanu 

asjaolule, et see on otseselt vähendanud vaesuse, eriti äärmise vaesuse, ning 

ebavõrdsuse taset, ja suurendanud keskklassi; tunneb heameelt asjaolu üle, et 

Maailmapanga uusimate andmete kohaselt vähenes aastatel 2006–2014 vaeste osakaal 

Ecuadoris 37,6 %-lt 22,5 %-le ning äärmises vaesuses elavate inimeste osakaal 

16,9 %-lt 7,7 %-le; 

9. avaldab Ecuadori valitsusele tunnustust selle eest, et viimase kaheksa aasta jooksul on 

sotsiaalsektorisse investeeritud üle 40 miljardi USA dollari; ergutab Ecuadori jätkama 

edukat ja progressiivset sotsiaal- ja säästva arengu poliitikat; 

10. võtab teadmiseks, et Ecuadoris on viimastel aastatel tehtud suuri investeeringuid; 

kinnitab oma toetust Ecuadori valitsuse ja kohalike ametiasutuste poolt võetud 

seadusandlikele ja mitteseadusandlikele meetmetele, mille eesmärk on võidelda 

vaesuse, ebavõrdsuse, igas vormis vägivalla, karistamatuse, korruptsiooni ja 

organiseeritud kuritegevuse, eriti uimastikaubanduse vastu, ja meetmetele, millega 

tagatakse töötajate õiguste ning haavatavamate isikute ja rühmade, näiteks laste, 

naiste, vähemuste ja põlisrahvaste õiguste nõuetekohane kaitse, et saavutada säästev ja 

kaasav sotsiaalne ja majanduslik areng; nõuab tungivalt, et Ecuador jätkaks ja 

suurendaks laste õiguste osas tehtavaid jõupingutusi, et pakkuda juurdepääsu 

haridusele ja võidelda laste töö vastu; 

11. palub komisjonil analüüsida kokkusobivuse probleeme, mis tulenevad 

päritolureegleid, sanitaar- ja fütosanitaarmeetmeid käsitlevatest lahknevatest sätetest 

seoses Andide piirkonna ja ELi vahelise kaubanduse ning Andide piirkonna ja 

Mercosuri vahelise kaubandusega; palub komisjonil pakkuda vajaduse korral tehnilist 

abi, et tulla toime lahknevate nõuetega ning ennetada Lõuna-Ameerika piirkondliku 

integratsiooniprotsessi soovimatut häirimist; 



 

 

12. juhib tähelepanu ELi eesmärgile, milleks on lisada siduvad kaubanduse ja säästva 

arengu alased peatükid kõikidesse kaubanduslepingutesse, mis on sõlmitud nii 

tööstusriikidest kui ka mittetööstusriikidest partneritega; toetab sellega seoses ELi ja 

Ecuadori vahelisse kaubanduslepingusse säästva arengu peatüki lisamist, mis 

kajastaks partnerite ühist kindlat kohustust edendada rahvusvaheliste inimõigusalaste 

lepete, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioonide ning peamiste 

mitmepoolsete keskkonnalepete, nagu ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega 

rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) tunnustamist, täitmist ning 

täielikku ja nõuetekohast jõustamist; 

13. tunneb heameelt Ecuadori väliskaubandusministri hiljutise kirja üle, milles hinnatakse 

soolise võrdõiguslikkuse olukorda Ecuadoris; nõuab, et hinnataks konkreetselt 

vabakaubanduspoliitika mõju naistele, eriti vaesemates piirkondades; nõuab naiste 

õiguste põhjalikumat austamist, eelkõige juhul, kui neile õigustele avaldab mõju 

kaubanduspoliitika ja selle tagajärjed või kui need on omavahel seotud; 

14. märgib, et vabakaubanduslepingu vaidluste lahendamise peatüki kohaldamisala ei 

hõlma säästva arengu peatükis ette nähtud sätteid; 

15. väljendab heameelt asjaolu üle, et Ecuador on ratifitseerinud kõik kaheksa ILO 

põhikonventsiooni; rõhutab kõigi ILO konventsioonide kiire ratifitseerimise ja 

tulemusliku rakendamise tähtsust Ecuadori ja kõigi ELi liikmesriikide poolt; väljendab 

kahetsust, et Ecuador ei ole veel ratifitseerinud ILO konventsiooni nr 129, ja palub 

komisjonil toetada Ecuadori jõupingutusi selle tulemusliku rakendamise edendamisel; 

palub Ecuadori valitsusel järgida ILO ekspertide komisjoni soovitusi ILO 

konventsioonide nr 87 ja 98 tulemuslikuks rakendamiseks ning rõhutab, kui tähtis on 

töötajate jaoks võimalus sõltumatuse, mõjususe ja ka ideoloogiliste sidemete huvides 

muuta või asutada uusi ametiühinguid, samuti tuletab meelde ILO palvet, et Ecuadori 

valitsus võtaks seadusandlikke meetmeid, mis on vajalikud konventsiooni artikli 2 

sätete järgimiseks; 

16. väljendab rahulolu asjaoluga, et lepinguosalised kinnitavad oma tahet elurikkust 

kaitsta ja säästvalt kasutada vastavalt õiguslikult siduvale bioloogilise mitmekesisuse 

konventsioonile ja teistele asjaomastele rahvusvahelistele lepetele, millega 

lepinguosalised on ühinenud; 

17. märgib, et Ecuador on üks maailma 17st ülisuure bioloogilise mitmekesisusega riigist 

ja seal esineb suurim liikide kontsentratsioon (5–10 % kõigist maailma liikidest); 

18. tuletab meelde, et Ecuadori põhiseaduses on õiglase kaubanduse arendamine 

sõnaselgelt tunnistatud riigi kaubanduspoliitika üheks põhieesmärgiks; kutsub 

komisjoni üles osalema koos Ecuadori valitsusega ühisprojektide edendamisel õiglase 

kaubanduse valdkonnas; 

19. tunnustab Ecuadori suuri jõupingutusi keskkonnaküsimustes, mida on tunnistanud ka 

ÜRO; väljendab muret seoses asjaoluga, et vaatamata riigi poolt keskkonnaküsimustes 

tehtud jõupingutustele ähvardab Ecuadori ja selle naaberriike intensiivne 

metsaraadamine, märkimisväärne elurikkuse kadu, vee- ja pinnasereostus ning 

erosioon; nõuab tungivalt, et komisjon edendaks ja toetaks asjakohaseid 

rahvusvahelisi, piirkondlikke ja kohalikke strateegiaid ja programme ning tugevdaks 

vajalikku sünergiat ning kõigi avaliku ja erasektori sidusrühmade vastutustundlikku 



 

 

osalust; 

20. nõuab koostöölepingu sõlmimist Ecuadori ja ELi vahel konkreetsete 

keskkonnaprogrammide toetuseks ning väljendab heameelt seoses Ecuadori valitsuse 

poolt juba väljendatud huviga sõlmida ELiga koostööleping metsaraadamisega seotud 

programmide toetuseks; toetab seisukohta, et metsaraadamine on teema, mis hõlmab 

rahvusvahelise üldsuse vastutust tervikuna; 

21. tuletab meelde, et ELi-Andide piirkonna kaubanduse jätkusuutlikkuse mõjuhinnangus 

(2009) prognoositi, et kavandatav põllumajanduse ja metsatööstuse laiendamine 

põhjustab metsa hävinemist ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemist ning samuti 

sotsiaalseid konflikte, tulenevalt kaevandamise, süsivesinike ammutamise ja 

raietegevuse laiendamisest maapiirkondades; 

22. palub Euroopa välisteenistusel ja komisjonil pöörata kõigi komisjoni rahastatud 

koostööprojektide kavandamisel ja elluviimisel hoolikat tähelepanu 

keskkonnasäästlikkusele ning kutsub kõiki osalisi üles edendama ettevõtja sotsiaalse 

vastutusega seotud parimaid äritavasid vastavalt ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste 

juhtpõhimõtetele, OECD ettevõtja sotsiaalset vastutust käsitlevatele suunistele ning 

komisjoni 25. oktoobri 2011. aasta teatisele „ELi uuendatud strateegia aastateks 2011–

2014 ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas” (COM(2011)0681); 

23. julgustab Ecuadori omavalitsusi kasutama uue kaubandusraamistiku pakutavaid 

võimalusi teha ELi omavalitsustega otsest koostööd õiglase kaubanduse arendamiseks 

ning uute õiglase kaubanduse võrgustike rajamiseks; 

24. tervitab ja toetab ÜRO Inimõiguste Nõukogu otsust moodustada Ecuadori ja Lõuna-

Aafrika esitatud ja paljude teiste riikide toetatud ettepaneku põhjal rahvusvaheliste 

korporatsioonide ja inimõiguste küsimustega tegelev valitsustevaheline töörühm; teeb 

komisjonile ülesandeks anda Genfis toimuvatel läbirääkimistel oma positiivne ja 

konstruktiivne panus; 

25. palub Euroopa välisteenistusel ja komisjonil toetada Ecuadori valitsuse tegevust 

mõjusa keskkonnajuhtimise loomisel ja säilitamisel nii üldises plaanis kui ka sellistes 

tundlikes piirkondades nagu Amazonase jõgikond ja Galápagose saared, kuna planeedi 

tuleviku kaitse on meie kõigi ühine kohus; 

26. tuletab meelde, et Amazonase jõgikonna Yasuni piirkond on koduks mitmele 

põlisrahvaste hõimule, sadadele kohalikele puuliikidele ja kümnetele ohustatud 

loomaliikidele; tuletab meelde piirkonna tähtsust nii inimkonna kui ka 

maailmapärandi jaoks, sh tulevaste sugupõlvede seisukohalt; 

27. kahetseb, et Ecuadori valitsuse väljakäidud idee toetada keskkonna kaitset võimalike 

müügitulude kaotuse hüvitamisega ning kaasrahastada Yasuni Ishpingo Tambococha 

Tiputini (ITT) sihtfondi asutamist ÜRO Arenguprogrammi egiidi all (kava sisu seisnes 

ecuadorlastele hüvituse maksmises Yasuni rahvuspargi territooriumil asuvate 

naftaväljade kasutusele võtmata jätmise eest) jäi viletsate majandustulemuste tõttu ellu 

viimata; 

28. tunnustab Ecuadori tehtud jõupingutusi tagada põlisrahvaste kogukondadele parem 

kaitse ning nõuab tungivalt, et Ecuadori valitsuse poliitika, eelkõige 



 

 

kaevandamisstrateegia, ei kahjustaks põlisrahvaste kogukondade õigusi; 

29. juhib tähelepanu traditsioonilist elustiili kehastavate kohalike ja põlisrahvaste 

kogukondade hoidmise ja kaitsmise tähtsusele ning rõhutab nende olulisust Andide 

piirkonna riikide elurikkuse kaitsel ja säästval kasutamisel; 

30. väljendab heameelt, et Ecuador on ratifitseerinud ILO põlisrahvaste ja hõimurahvaste 

konventsiooni nr 169, kuid märgib, et kaubanduslepingus ei ole nimetatud 

konventsioonile sõnagagi viidatud; 

31. palub Ecuadori valitsusel parandada kodanikuühiskonna mehhanismi 

järelvalveraamistikus oma riigisiseseid mehhanisme ja dialoogi kodanikuühiskonnaga, 

sh põhjalikku teabe- ja teavituskampaaniat asjaomaste rühmade võimalikult 

laialdaseks kaasamiseks kodanikuühiskonna mehhanismi järelvalveraamistikku; 

tuletab meelde, et vastavalt kaubanduslepingule tuleb Ecuadoril sellised mehhanismid 

kehtestada hiljemalt ühe aasta jooksul pärast lepingu jõustumist; 

32. kutsub asjaomaseid osapooli üles võtma meetmeid riigisiseste nõuanderühmade töö 

parandamiseks; on seisukohal, et kõik riigisisesed nõuanderühmad peavad olema 

täiesti sõltumatud; 

33. palub ELi riigisisesel nõuanderühmal koostada korrapäraselt aruanded, mis esitatakse 

hindamiseks Euroopa Parlamendile; 

34. rõhutab seda, kui oluline on kodanikuühenduste küllaldane osalemine igal aastal 

korraldataval ühisistungil kodanikuühendustega ning üldsusega laiemalt, nagu see on 

lepingus ette nähtud; 

35. väljendab heameelt seoses Ecuadori valitsuse selliste algatustega nagu Ecuadori 

kodanikuosaluse ja sotsiaalvastutuse nõukogu (CPCCS) kui integratsioonivahendi 

loomine, eesmärgiga tugevdada ja intensiivistada kodanikuühiskonna osalust, 

edendada läbipaistvust ja kaotada korruptsioon; tuletab meelde tõhusate 

dialoogimehhanismide loomise olulisust seal, kus need puuduvad, et tagada 

kodanikele ja sotsiaalsetele osalistele õigus organiseeruda, osaleda 

otsustamisprotsessis ning kontrollida rakendusprotsessi nii individuaalsel kui ka 

kollektiivsel tasandil; 

36. rõhutab kaubanduse ja säästva arengu ühise allkomitee tähtsust, kuna see on ainuke 

kaubanduslepingus sätestatud mehhanism, mille abil jälgida säästva arengu alaste 

kohustuste täitmist nii riiklike lepinguosaliste kui ka äriühingute poolt; 

37. palub komisjonil esitada Euroopa Parlamendile kõik allkomitee koosolekute 

päevakorrad ja protokollid; 

38. märgib asjaolu, et Ecuador on kehtestanud maksebilansi kaitsemeetmed; palub 

Ecuadoril reageerida kiiresti teiste WTO liikmete poolt väljendatud muredele, mis 

esitati Maksebilansi komitee konsultatsioonidel Genfis; 

39. märgib, et Ecuador on Colombia ja Peruu kõrval üks maailma suurimaid 

banaanitootjaid; palub seetõttu komisjonil tagada, et banaane käsitlevas 

stabiilsusmehhanismis kehtestatud impordi käivituskogustest ausalt kinni peetaks; 

palub komisjonil parlamenti teavitada regulaarselt ja viivitamata, ja igal juhul siis, kui 



 

 

banaaniimpordi suundumus võib põhjustada käivituskoguste ületamist, ning esitada 

üksikasjalik ülevaade nendest riikidest pärineva banaaniimpordi otsestest ja kaudsetest 

mõjudest; palub komisjonil ka peatada nendest riikidest imporditavate banaanide 

maksuvabastuse, juhul kui import hakkab ebaproportsionaalselt suurenema, 

põhjustades või ähvardades põhjustada tõsist kahju, nt töökohtade kadu ELi 

tootmispiirkondade majanduses; 

40. palub lepingu osalistel tagada kõigi lepingu sätete tõhus rakendamine kohe pärast 

lepingu jõustumist; 

41. avaldab veendumust, et kaitseklauslid tuleks kehtestada üheaegselt mõlemalt poolt, et 

kaitsta kodumaist tootmist impordi järsu suurenemise eest, mis võib tekitada tõsist 

kahju; 

42. palub, et nii kaubanduse peadirektoraat kui ka Ecuadori valitsus annaksid veenvad 

vastused tõstatatud küsimustele ja muredele, enne kui Euroopa Parlament hääletab 

Ecuadori ühinemise üle kaubanduslepinguga; 

43. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 

ning Ecuadori, Colombia ja Peruu valitsustele. 


