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EUROOPA PARLAMENT

VOLINIK ASHTONI

VASTUSED KÜSIMUSTIKULE

B osa – Konkreetsed küsimused

1. Teatist „Globaalne Euroopa” loetakse komisjoni rahvusvahelist 
kaubandust ja selle konkurentsivõime strateegia välismõõdet käsitleva 
poliitika avalduseks.  Kui pidada silmas rahvusvahelist kaubandust ja 
maailmamajandust tugevalt mõjutavat teravat finantskriisi, tõusvaid 
toiduainehindu ja keskkonnatingimuste jätkuvat halvenemist kogu 
maailmas, siis kas Teie kavatsete korrigeerida mõnda nimetatud teatises 
loetletud kaubanduspoliitikatest, eriti ELi kaupade ja teenuste pääsu 
kolmandate riikide turgudele, kaubanduse kaitsevahendite kasutamist, 
intellektuaalomandi õiguste jõustamist ning ELi ettevõtete juurdepääsu 
suurematele välismaistele riigihanketurgudele?

„Globaalne Euroopa” käsitleb konkreetset küsimust: kuidas saab kaubanduspoliitika 
tugevdada Euroopa välist majanduslikku konkurentsivõimet ja aidata ehitada 
tugevamaid ühiskondi? „Globaalse Euroopa” põhiargument on, et meie avatus 
kauplemise ja teiste avatus meie suhtes ning osalemine maailmamajanduses on 
üliolulised meie majanduste ja ühiskondade tugevuse jaoks. Loomulikult peame me 
olema valmis kohandama selle poliitika elemente muutuvatele globaalsetele 
tingimustele. Me peame jätkuvalt kohandama oma töömeetodeid ja veenduma, et 
tegeleme õigete küsimustega. Kuid ma usun, et praegune kriis vaid lisab tähtsust 
„Globaalse Euroopas” kirjeldatud pühendumusele õiglastele kaubandustingimustele ja 
avatud maailmamajandusele, mis põhineb reeglitel ja tõhusatel reeglite täitmist 
tagavatel mehhanismidel.

„Globaalse Euroopa” strateegia taga olev majanduslik analüüs on endiselt 
usaldusväärne. Seda kinnitavad 2007. aasta andmed, mis näitavad, et EL on 
eksporditurgudel, eriti erioskusi ja -teadmisi nõudvate kaupade ja teenuste turgudel 
jätkuvalt edukas. Me oleme ja jääme kaubanduskontinendiks, mis on ülemaailmsete 
varustusahelatega tugevasti integreeritud, ning sõltuvaks ülemaailmsest turust nii 
nende kaupade puhul, mida me ostame, kui ka nende puhul, mida me müüme.

Praegusel etapil on raske ennustada, kuidas praegune finantskriis mõjutab kujunenud 
olukorda või rahvusvahelist kaubandust üldiselt. Me peame eeldama nõudluse 
vähenemist arenenud turgudel, sest tarbijad kulutavad vähem, ja ilmselt ka meie 
reformijärgus majanduspartnerite nõrgenemist. Ülemaailmne surutis on ka aeg, mil 
protektsionistlik surve Euroopas ja meie kaubanduspartnerite juures võib olla 
tugevaim. Neid tingimusi halvendavad veelgi kasvav nõudlus selliste ressursside, 
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nagu põhiliste toiduainete järele ja pakiline vajadus vähendada majanduskasvu mõju 
keskkonnale nii siin kui ka arenguriikides.

Üldiselt usun ma, et „Globaalse Euroopa” prioriteedid on praeguses kontekstis õiged.
On oluline, et jääksime kindlaks oma äriühingutele õiglase pääsu tagamisel 
eksporditurgudele, ja et meie kaubanduspartnerid täidaksid oma WTO raames võetud 
kohustusi. Oluline vahend selles on läbirääkimised mitmekülgsete 
vabakaubanduslepete üle reformijärgus majandustega. 2007. aastal komisjoni, 
liikmesriikide ja äriringkondade vahel käivitatud turulepääsupartnerlus on meie 
lähenemisviisi samuti tugevdanud.  Me peame endiselt keskenduma ressurssidele 
turulepääsupartnerlust ja muid vahendeid kasutades ja tagama, et meie suuri ja 
väikseid eksportijaid koheldaks õiglaselt. See on oluline riigihangete valdkonnas, mis 
on jätkuvalt üks suletumaid turge maailmamajanduses, kuid samas on Euroopa 
väikestel ja suurtel äriühingutel just selles valdkonnas väärtuslikke oskusi.
Sellegipoolest tunnistan ma, et see on kahepoolsete läbirääkimiste edukuse mõttes üks 
tõsisemaid valdkondi, kuid samas valdkond, kus me peame näitama oma 
läbirääkimisseisukohtades üles mõistmist meie partnerite kohalike olude suhtes. Ma 
sooviksin, et me parandaksime näiteks Euroopa keskkonnainvesteeringute ja 
tehnoloogiate juurdepääsu uutele suurtele tööstusturgudele, kus need aitaksid kaasa 
üleminekule väikese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiatele. Ma paneksin selle 
tähtsale kohale meie ja Hiina vahelises kaubanduse tegevuskavas.

Samuti peaksime olema füüsiliselt ja vaimselt valmis kasutama oma kaitsesüsteemi 
tagamaks, et teised kauplevad õiglaselt ega kuhja kaupu meie turgudele Euroopa 
majandushuvidele kahjulikul viisil. Toimiv kaubanduse kaitse on avatud turu teine 
pool: me oleme kaubandusele avatud, kuid eeldame, et meie kaubanduspartnerid 
kauplevad õiglaselt.

Samuti usun ma, et meil on õigus keskenduda ülemaailmsele võitlusele võltsimisega, 
mitte ainult sellepärast, et see meie äriühinguid tugevasti kahjustab ning paneb otsese 
löögi alla nende õiguspärase suhtelise tugevuse, vaid ka seepärast, et võltsitud kaubad 
võivad olla ohtlikud või madala kvaliteediga.  

2. Kui pidada silmas juulis toimunud WTO ministrite kohtumiste 
läbikukkumist ja seda, et Doha vooru lõpuleviimist ei ole lähemal ajal 
oodata, siis millist pikaajalist mõju avaldab WTO läbirääkimiste kestev 
takerdumine Euroopa Liidule ja ülejäänud maailmale? Milline on 
WTO-keskse mitmepoolse kaubandussüsteemi tulevik, kui Doha voor ei 
täida talle pandud arengulootusi? Kas Teie arvates võib olla vajalik 
kesksest ühtse paketi põhimõttest kaugeneda? Kas hakkate aktiivselt 
toetama WTO reformimist, sealhulgas sellele organisatsioonile 
parlamentaarse mõõtme lisamist, et tugevdada WTO läbirääkimiste 
läbipaistvust ja demokraatlikku legitiimsust?  

Esiteks ei ole me kunagi olnud Doha arengukava kokkuleppele kunagi nii lähedal, kui 
me olime juulis, ning ma sooviks jätkata selle töö edasiarendamist. Doha vooru 
läbikukkumisel oleks tagajärgi mitmel tasandil. On kaotatud võimalus, et Doha 
pakuks tugevat arengupaketti, kaasa arvatud tolli- ja kvoodivaba pääs kõige vähem 
arenenud riikide turgudele, kaubandusabi ja kaubanduse hõlbustamine. On kaotatud 
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kaubandusvõimalusi nii arenenud maailmas kui ka reformijärgus majandustes. On 
kadunud kaubanduskokkuleppe roll kindlustuspoliisina, mis oleks lukustanud ja 
muutnud pöördumatuks kõik pärast mitmepoolse kaubanduskokkuleppe sõlmimist 
(14-15 aastat tagasi) ühepoolselt pakutud turulepääsud. On kaotatud võimalus 
kallutada Ameerika Ühendriike põhjalikuma põllumajandusreformi poole, et 
Ameerika põllumajandustoetuste mõju ei oleks arenguriikide põllumajandustootjatele 
nii kahjustav. On kümneid muid valdkondi, kus Doha voor saaks järk-järgult 
suurendada maailma majanduse avatust või täpsustada ja tugevdada eeskirju, mis 
aitaksid tagada, et ülemaailmne kaubandus oleks õiglane.

Doha vooru nurjumine võib WTO usaldusväärsust vaid vähendada, viies 
reformijärgus majandused ja arenguriigid oma arengus tagasi. Dohas oli kavandatud 
sõlmida erinev kaubanduskokkulepe, selline mis näitaks mitmepoolse 
kaubandussüsteemi suutlikkust toimida arenguriikide erinevate vajaduste kohaselt. On 
oht, et Doha vooru nurjumine viib mõned arenguriigid järeldusele, et olemasolevad 
institutsioonid ei hooli nende huvidest.

Olen nõus, et ühtse paketi põhimõte põhjustab 153-liikmelise WTO puhul tohutuid 
poliitilisi ja tehnilisi probleeme, ja ma usun, et tõenäoliselt arendab WTO tulevikus 
läbirääkimiste pidamiseks välja mitmekesisemad struktuurid. Kuid Doha on 
kavandatud ühtse paketina ning ühtse paketi tagatud tasakaal on tähtis nii 
läbirääkimiste erinevate osade, nagu põllumajanduse, kaupade ja teenuste tasakaalu 
jaoks, kui ka lõpliku tasakaalu tagamiseks kaubanduse liberaliseerimise ja eriliste 
arengumeetmete vahel, mis on Doha vooru jaoks kesksed. Ma põhimõtteliselt toetan 
iga muutust WTO toimimistavades, mis lisab läbirääkimiste ja vaidluste lahendamise 
protsessi läbipaistvust ja mis suurendab parlamendiliikmete suutlikkust jälgida ja 
mõjutada nende valitsuste seisukohti.

3. Milline peaks Teie arvates olema Euroopa Ühenduse ja AKV riikide 
vaheliste majanduskoostöö lepingute mõju AKV riikide tulevasele 
majanduskasvule, arengule, integratsioonile, rollile ja 
ühtekuuluvusele? Kas olete, arvestades mõningate AKV riikide 
nõudmisi, kes sõlmisid komisjoniga üksnes kaupu puudutavad 
vahelepingud, valmis vahelepingute peatükkide üle uuesti läbi 
rääkima? Kas jätkate läbirääkimisi terviklike majanduskoostöö 
lepingute sõlmimiseks? Kuidas kavatsete, seoses suhetega AKV 
riikidega, parandada Euroopa Liidu mainet üldsuse silmis?

Majanduskoostöölepingute eesmärgid ei ole muutunud, võrreldes nendega, milles 
AKV ja EL leppisid 2000. aastal kokku Cotonou lepingus. Majanduskoostöölepingud 
peavad edendama säästvat arengut ja aitama vähendada vaesust AKV riikides. See 
hõlmab eriti toetumist AKV piirkondlikele integratsioonialgatustele, et parandada 
nende integratsiooni maailmamajandusega. Me peame aitama AKV-l järk-järgult 
integreeruda maailmamajandusega selle asemel, et sellest järjest kaugeneda. Cotonou 
lepingu kaubanduseelistuste kohaselt oli AKV osatähtsus ELi kaubanduses 
vähenemas ja üha enam keskendumas töötlemata põhikaupadele.  Selle languse 
peatamine oleks saavutus omaette, kuid me peame püüdma toetada nende majanduste 
mitmekesistamist. Selleks vajame me täielikke piirkondlikke 
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majanduskoostöölepinguid, et aidata AKV tööstusel täita tööstusstandardeid, avada 
uusi võimalusi teenustekaubanduses, mis on arengu jaoks elutähtis, ning ehitada üles 
turvaline õiguskeskkond ja investeerimist soosivad majanduslikud tingimused.

Me peame allkirjastama 2007. aastal algatatud vahelepingud, et muuta meie 
kaubandusrežiim WTO eeskirjadele vastavaks ja kaitsta oma partnerite pääsu turule.  
Samuti peame me arvestama, et asjaomased riigid tegelevad praegu läbirääkimistega 
vahelepingute asemele täielike majanduskoostöölepingute sõlmimiseks. Neil riikidel 
on vabadus tõstatada laiendatud läbirääkimiste käigus mis tahes küsimusi, kaasa 
arvatud need, mis tulenevad vahelepingutest. Olen teadlik murest, mida on 
väljendanud erinevad piirkonnad, ja sellest, et need piirkonnad on rõhutanud veel 
kord oma eesmärki jõuda täielike, arengule suunatud majanduskoostöölepinguteni.

Kõnealused majanduskoostöölepingud ei tule identsed.  Loomulikult ei ole mõtet 
sõlmida lepingut, mida asjaomane piirkond ei saa rakendada – seega peavad need 
peegeldama piirkondlikke erinevusi. Kuid kõik majanduskoostöölepingud peavad 
olema selles mõttes „täielikud”, et nad kasutavad kõiki võimalikke vahendeid arengu 
toetamiseks.

Majanduskoostöölepingute läbirääkimiste teemaks on reformid ja 30 aasta vanune 
kaubanduse eelisrežiim. Meie läbirääkimistel oli r a n g e  ajapiir Cotonou 
kaubandusrežiimi õigusliku kehtivuse lõppemise näol 2007. aastal.  Selle suurusjärgu 
reform ei ole kunagi kerge. Tähtaja järgimine tähendas kompromisse kõigi osapoolte 
puhul ja mõningaid raskeid valikuid. Praegu töötame me palju väiksema surve all 
eeldusel, et me saame vahelepingud sõlmitud. Ma usun, et me suudame ja peaksime 
andma läbirääkimistele erineva iseloomu. Kindlasti tahaksin ma isiklikult osaleda 
suhtlemises meie AKV partneritega, selgitada, mida me püüame teha, ning kuulata, 
mida nemad kõnealustelt lepingutelt ootavad ja millised on nende mured. Loodan 
anda sellele suhtele oma isikupära ning teeksin kõik minust oleneva suhete 
tugevdamise jätkamiseks AKVga. Minu meelest on tihe koostöö Euroopa Parlamendi 
ja kodanikuühiskonnaga selle oluline osa.

4. Kui meenutada maailmamajanduse viimaseid arenguid, 
mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste edutust ja mõningate 
kahepoolsete läbirääkimiste oodatust aeglasemat edenemist, siis kas 
Teie arvates tuleb ELi strateegia meie peamiste kaubanduspartnerite 
suhtes läbi vaadata?  Konkreetsemalt, kuidas kavatsete tegeleda 
reguleerimis- ja muude küsimustega, mis on tekitanud lahkarvamusi 
Ameerika Ühendriikidega; milliseid meetmeid plaanite võtta paremini 
tasakaalustatud kaubandussuhete arendamiseks Hiinaga; ja mida Te 
teete, tagamaks, et läbirääkimised vabakaubanduslepingute 
sõlmimiseks Aasia, Ladina-Ameerika ja Vahemere piirkonnaga aitavad 
tugevdada piirkondlikku integratsiooni, mis oleks mõlemale poolele 
palju kasulikum kui rida kahepoolseid kokkuleppeid?

Olen täiesti veendunud, et me peame täiendama oma kohustust hallata mitmepoolset 
kaubandussüsteemi WTO kaudu tugevate strateegiliste majandussuhetega meie 
peamiste kaubanduspartneritega. Põhjalike muutuste tõttu, mida me praegu maailma 



- 5 -

majandusmaastikul näeme, ning meie ja reformijärgus majanduspartnerite 
majandusliku sõltuvuse tõttu, on tulemuslik ja konstruktiivne partnerlus India, Hiina, 
Jaapani, Korea, ASEANi riikide ja Ladina-Ameerikaga varasemast veelgi vajalikum.
Samuti on elutähtsad majandussuhted Euroopa naaberriikidega, sealhulgas Venemaa 
ja Vahemere piirkonnaga. Meie suhted Ameerika Ühendriikidega jäävad edaspidigi 
maailmamajanduse alusmüüriks ja planeedi suurimaks kaubandussuhteks.

Ameerika Ühendriikide puhul takistavad kaubandust jätkuvalt meie eeskirjade ja 
lähenemisviiside erinevused. Harva on võimalik kaubandustõketele üleöö lahendust 
leida. Kuid meil on intensiivne tegevuskava tööks Ameerika Ühendriikidega, et püüda 
neid probleeme lahendada. 2007. aastal loodud atlandiülene majandusnõukogu pakub 
võimaliku uue vahendi poliitilise tähelepanu tõmbamiseks regulatiivprobleemidele.
Kui Ameerika Ühendriikide järgmisel juhtkonnal on õiget poliitilist tahet, oleks 
majandusnõukogu töö ja meie regulatiivdialoog Ameerika Ühendriikidega väga 
lootustandev. Me ei peaks siiski laskma kaubandushõõrumistel tumestada asjaolu, et 
EL ja Ameerika Ühendriigid mängivad olulist rolli üleilmastumise järgmise etapi 
vormimisel ning teevad konstruktiivset tööd muude riikidega nagu Hiina ja India.

Minu eelkäija tavatses öelda, et Hiina on Euroopa kaubanduspoliitika suurim 
üksikväljakutse, ja ma kaldun sellega nõustuma. Ma arvan, et Hiina ja ELi 
kaubandussuhted on äärmiselt olulised ja potentsiaalselt ka mõlemale poolele 
äärmiselt kasulikud. Meie kaubanduspuudujääk Hiinaga on rabav ning see peegeldab 
teataval määral asjaolu, et Hiina turud ei ole sama avatud meie kaupadele, teenustele 
ja investeeringutele, kui me seda ootaks. Kõrgetasemelise mehhanismi loomine 2008. 
aastal oli signaaliks Hiina poolelt, et nad teavad meie murest meievahelise 
kaubanduse tasakaalutusest, kuid seda tuleb hinnata tegude, mitte hea tahte järgi.
Minu eesmärk Hiina puhul on suhe, mis oleks piisavalt konstruktiivne ausa dialoogi 
jaoks turulepääsu probleemide üle, kuid mis tunnistaks meie vastastikust 
majanduslikku sõltuvust ja ühiseid strateegilisi huve.

Meie vabakaubanduslepingute eesmärgiks jääb tugeva piirkondliku turu 
ülesehitamine. See on keskne majanduskoostöölepingute jaoks ning rõhutab valikuid, 
mida me oleme teinud ASEANi, Kesk-Ameerika, Andide Ühenduse, Mercosuri, 
vahemere piirkonna ja Pärsia Lahe Koostöönõukoguga peetavate läbirääkimiste 
ülesehituse suhtes. See lähenemine on majanduslikult mõttekas ning tagab 
väiksematele partneritele kollektiivse kaalu suhetes ELiga.  See peegeldab ka meie 
oma Euroopa kogemust: suurem piirkondlik turg on tugevam majanduse mootor ja 
atraktiivsem sihtmärk investeeringutele ja kaubandusele. Isegi kui me oleme avatud 
„mitme kiirusega” lähenemisviisidele – nagu Kagu-Aasia, Vahemere piirkond ja 
Andide Ühendus, kus selline paindlikkus peegeldab lihtsalt erinevaid 
arengusuutlikkuse tasemeid piirkonnas – peaks meie lõplik majanduslik eesmärk 
olema ka edaspidi piirkondadevaheline majanduslik integratsioon.

5. On selge, et kuni Lissaboni lepingu ratifitseerimiseni seovad 
komisjoni ja selle liikmeid kehtivad aluslepingud. Kuid mida saab 
komisjon Teie arvates ette võtta juba praegu, ootamata ära nimetatud 
lepingu ametlikku ratifitseerimist? Kas Teie arvates on mõeldav toetada 
Euroopa Parlamenti sellega, et taotleda institutsioonidevahelise 
kokkuleppe sõlmimist, mille kohaselt parlament saaks väliskaubanduse 
valdkonnas samasugused volitused, nagu ta oleks saanud Lissaboni 
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lepinguga? Mil määral olete Te kaubandusküsimuste alases koostöös 
parlamendiga valmis minema kaugemale aluslepingutega kehtestatud 
kohustustest? Millisena näete oma vastutust Euroopa Parlamendi ees?
Milliseid oskusi ja kogemusi usute Te endal ELi kaubandusvoliniku 
ameti jaoks olevat?

Veendunud parlamendiliikmena, kellel on kümneaastane töökogemus Briti 
parlamendi ülemkojas, usun ma kindlalt Euroopa Parlamendi rolli koos Euroopa 
Komisjoniga kaubanduspoliitika kujundamisel ja vajadusel komisjonilt aru pärida.
Jagan täielikult selle parlamendikomisjoni vaateid, et Lissaboni lepinguga ühise 
kaubanduspoliitika valdkonda toodud muudatused, eriti see, et need suurendavad 
Euroopa Parlamendi võimu ja panevad ta nõukoguga samale tasemele, aitab kaasa 
meie kaubanduspoliitika demokraatliku õiguspärasuse tugevdamisele ja 
tulemuslikkusele.  Komisjon on parlamendi suuremat rolli aktiivselt soovitanud 
Lissaboni lepinguni viinud valitsustevahelise konverentsi ajal.

Sellest lähtuvalt pidasid minu eelkäijad Pascal Lamy ja Peter Mandelson parlamenti 
kursis poliitiliste arengute ja läbirääkimistega. Ma jagan täielikult seisukohta, mille 
kohaselt on selle suhte viljakuse jaoks oluline, et komisjon tuleks aegsasti enne 
läbirääkimiste algust parlamenti teid teavitama meie kavatsustest paluda nõukogult 
läbirääkimissuuniseid. Te peaksite olema suutelised tegema märkusi nimetatud 
läbirääkimissuuniste kohta, jälgima läbirääkimisi kõigis etappides ning koostama 
vajaduse korral ametlikke arvamusi. Ma jätkaksin seda tava ja järgiksin seda väga 
hoolikalt.

Loomulikult on komisjon ja selle liikmed kuni Lissaboni lepingu ratifitseerimiseni 
kohustatud tegutsema olemasolevate lepingute raames, nagu ka parlament. Kuigi mul 
ei ole seetõttu võimalik lubada, et komisjon kohaldab Lissaboni lepingu sätteid enne 
jõustumist, olen ma valmis kasutama täielikult olemasolevate eeskirjade võimalusi 
parlamendi kaubanduspoliitikas osalemise säilitamiseks ja tugevdamiseks.

See tähendaks näiteks:

 Euroopa Parlamendi ja selle komisjoni täielikku kursishoidmist 
rahvusvaheliste läbirääkimiste ettevalmistamise, pidamise ja lõpuleviimise 
kohta;

 kogu asjaomase teabe jagamist, koheldes Euroopa Parlamenti seega 
nõukoguga võrdselt;

 regulaarset osalemist Euroopa Parlamendi (ja eriti selle komisjoni) plenaar-, 
ametlikel ja mitteametlikel istungitel 2004. aasta Euroopa Parlamendi ja 
komisjoni suhteid käsitleva raamkokkuleppe vaimus;

 teie nõustamist ja teie vaadete ärakuulamist kaubandusvaldkonna 
põhiprobleemide kohta ning teie soovituste järgimist, kui see on võimalik.

Praegu läbiräägitavate keerukate lepingute üldiseloom hõlmab valdkondi, mis 
tagavad, et parlamendil on lõplike lepingute kohta oma sõna öelda. Mulle valmistab 
see asjaolu rõõmu.
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