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ET

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval rahvusvahelise 
kaubanduse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on seisukohal, et rahvusvahelistes kaubanduslepingutes tuleb võtta meetmeid oluliste 
keskkonna- ja tervisekaitsestandardite ning loomatervishoiunõuete järgimiseks; 

2. nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon taotleks keskkonna- ja tervisekaitsestandardite 
lepingulist kindlaksmääramist kahepoolsetes kaubanduslepingutes; 

3. on seisukohal, et Maailma Kaubandusorganisatsioon peab jälgima kohustuste täitmise 
rakendamist;

4. ei nõustu keskkonna- ja tervisekaitsestandardite ühtlustamisega;

5. nõuab vaidluste lahendamise organi loomist, kellel on õigus teha siduvaid otsuseid;

6. toetab soodustuste andmist tärkava turumajandusega riikidele;

7. nõuab, et komisjon kutsuks Maailma Kaubandusorganisatsiooni üles vaidluste korral mitte 
üksnes kaubanduspoliitilistest kaalutlustest lähtudes otsuseid langetama; piiriüleste 
keskkonna- ja tervisekaitsemeetmete lubatavus ei tohiks põhineda sellel, kas Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni arvates põhjustaks sekkumine vabakaubanduse häireid või mitte;

8. märgib, et tulevased kaubanduslepingud võidakse sõlmida praegust finantskriisi silmas 
pidades; see ei tohi luua olukorda, kus sotsiaalsed ja keskkonnastandardid muude eesmärkide 
saavutamise nimel tähelepanuta jäetakse;

9. palub komisjonil korrapäraselt kaubanduslepinguid hinnata; seejuures tuleb pöörata 
tähelepanu sellele, et tehtaks koostööd ametiühingute ja valitsusväliste organisatsioonidega ja 
tagataks keskkonna-, tervisekaitse- ja sotsiaalsete standardite järgimine;

10. rõhutab, et kaubandus ning inimõiguste, sotsiaalsete ja keskkonnastandardite kaitsmine on 
olulised tegurid rahu ja jõukuse tagamisel maailmas, kuid neid ei saa pidada kõikide 
probleemide lahenduseks maailma riikide vahel;

11. palub, et komisjon annaks Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheliste suhete 
raamkokkuleppe alusel parlamendile rahvusvaheliste kaubanduslepingute läbirääkimiste 
vältel alati mitmekülgset teavet kõikide asjakohaste teemavaldkondade kohta;

12. palub, et komisjon tagaks Lissaboni lepingust tulenevaid parlamendi laienenud volitusi 
arvesse võttes tõhusa teabe liikumise ja tunnustaks lähetatud esindajate näol igal ajal 
parlamendi vaatlejastaatust ning tagaks seega juurdepääsu kõikidele asjakohastele istungitele 
ja dokumentidele.


