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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. kutsub Euroopa Liitu üles toetama reguleeritud ja õiglase kaubanduse põhimõtteid, 
mõistes hukka protektsionismi ja iga katse kahjustada selliste arenguriikide suhtelisi 
seaduslikke eeliseid, kus ei rikuta inim- ega ametiühinguõigusi, kuid rakendades samas 
WTO üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli 24 teistsugust tõlgendust, et 
võimaldada haavatavatele tootmis- ja muudele sektoritele kaubanduslepingute raames 
erandeid, kui see on põhjendatud;

2. kinnitab, et kõikides kaubanduslepingutes peab olema nõue, et kõik osalised oleksid 
ratifitseerinud ja tulemuslikult rakendanud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni töö 
põhimõtete ja -õiguste deklaratsiooni aluskonventsioone, ning et säästvat arengut 
käsitleval peatükil on samasugune siduv jõud nagu turule pääsemise sätetel ja see allub 
samasugusele vaidluste lahendamise mehhanismile;

3. rõhutab, et tehes tõhusat koostööd Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja teiste 
lepinguorganisatsioonidega, peaks komisjon jätkuvalt täitma ka oma kohustust hinnata 
kaubandusläbirääkimiste mõju sotsiaalsetele, keskkonnaalastele ja inimõigustele ning 
konsulteerida kogu kaubanduslepingute alaste läbirääkimiste ja lepingute rakendamise 
protsessi jooksul läbipaistval viisil ametiühingute ja valitsusväliste keskkonna- ning 
sotsiaalorganisatsioonidega, tagades neile selgesõnalise õiguse rikkumistest teatada;

4. nõuab, et tulevaste kaubanduslepingutega ja üldise soodustuste süsteemi (GSP+) määruse 
läbivaatamisega kõrvaldataks puudused järjepidevuse, läbipaistvuse ja õiglases menetluse 
osas, rakendades partnerriikide suhtes selgeid töö- ja keskkonnaalaste ning inimõiguste 
järgimise kriteeriume;

5. väljendab heameelt jätkusuutlikkuse mõju hindamiste kasutamise üle, kuid mõistab hukka 
suutmatuse tegutseda täielikult vastavalt nende tulemustele, näiteks Lääne-Aafrika või 
Colombia puhul; rõhutab ELi mõjuvõimu konkreetsete edusammude saavutamiseks töö-
ja inimõiguste valdkonnas enne kaubanduslepingute sõlmimist ja samuti nende 
rakendamise jooksul;

6. tunnistab, et praeguste ja tulevaste kaubanduslepingute üle peetakse läbirääkimisi 
majanduslanguse tingimustes, et ettevõtete ümberpaiknemine põhjustab laialdast 
töökohtade kaotamist ning et ELi kaubanduspoliitika kaudu peaks püüdma ennetada ELi 
turuosa ja iga konkreetse sektori tööhõive taseme ülemäärast või liiga kiiret vähenemist; 
nõuab kaubanduslepingute sõlmimist Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi 
tegevusulatuse raames, et anda restruktureerimiseks piisavat abi;

7. palub ELi kaubandusläbirääkimiste raames edendada investorite ja ettevõtjate kohustusi ja 
õigusi vastavalt Heiligendammi protsessis kavandatule ning nõuda kaubanduslepingutes 
seda, et järgitaks OECD suuniseid rahvusvahelistele ettevõtetele, Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni kolmepoolset põhimõtete deklaratsiooni rahvusvaheliste ettevõtete ja 
sotsiaalpoliitika kohta, ÜRO algatust Global Compact ning ÜRO ettevõtluse ja 
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inimõiguste eriesindaja soovitusi;

8. nõuab, et sotsiaalseid probleeme puudutavate kaebuste kohta tehtaks sõltumatuid 
ekspertotsuseid, nende suhtes võetaks järelmeetmeid ja teostataks kontrolli;

9. rõhutab, et tööjõu ajutist liikumist puudutava IV režiimi lisamine kaubanduslepingutesse 
tuleks seada sõltuvusse riiklike töönormide ja kollektiivlepingute järgimisest 
partnerriikides;

10. nõuab, et EL toetaks WTO kaubanduspoliitika kontrollimehhanismi laiendamist, et see 
hõlmaks säästva arengu, sealhulgas põhiliste töönormide aspekte, mis on seotud 
kaubandusega, ning subsiidiumi määratluse muutmist WTO subsiidiumide ja 
tasakaalustusmeetmete lepingus, et tagada põhiliste töönormide täitmine ja inimõiguste 
austamine eksportkauba tootmise eritsoonides.


