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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. tunnistab, et rahvusvaheliste kaubanduslepingute sõlmimisel saab siduvate 
kohustustega parandada keskkonna- ja inimõigustealaseid standardeid, kui neid 
kohustusi nõuetekohaselt rakendatakse, jälgitakse ja täidetakse;

3. nõuab tungivalt, et komisjon taotleks keskkonna-, inimõiguste- ja 
tervisekaitsestandardite lepingulist kindlaksmääramist kahepoolsetes 
kaubanduslepingutes, sealhulgas neis lepingutes, mille läbirääkimised on praegu 
käimas Lõuna-Korea, Peruu, Colombia, India, AKV riikide, Pärsia lahe 
koostöönõukogu ning Euroopa naabruspoliitikas osalevate riikidega, pöörates erilist 
tähelepanu töötajate õigustele ning laste ja naiste kaitsele, kliimakaitse standarditele, 
tooteohutusele ja tarbijate teavitamisele;

4. märgib, et kliimakaitse meetmed ja poliitika on aina rohkem seotud rahvusvahelise 
kaubandusega, ning kutsub Maailma Kaubandusorganisatsiooni üles oma 
tööprogrammis rohkem käsitlema kliimamuutuse küsimust ja määrama selles 
valdkonnas kindlaks konkreetsed eeskirjad ja standardid;

5. on seisukohal, et Maailma Kaubandusorganisatsioon peab jälgima kohustuste täitmist 
selles valdkonnas, ja nõuab, et komisjon kui Euroopa Liidu esindaja Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis selles jälgimises aktiivselt osaleks;

6. nõuab keskkonnastandardite ja tervisekaitsenõuete ühtlustamist, sest see on 
põhieesmärk, mis tuleb maailma tasemel saavutada, ja rõhutab, et rahvusvaheliste 
kaubanduslepingute rakendamisel tuleb selliseid standardeid piirkondlikul tasandil 
arendada ja täiustada;

7. on seisukohal, et keskkonna-, sotsiaal- ja tervishoiustandardite järgimine peaks olema 
rahvusvaheliste kaubandusläbirääkimiste eeltingimus;

8. nõuab siduvate volitustega vahekohtu loomist;

9. toetab soodustuste andmist tärkava turumajandusega riikidele eeldusel, et nad näitavad 
üles tahet järgida Euroopa sotsiaalseid, keskkonna- ja tervisekaitsestandardeid; 
määratleb tärkava turumajandusega riikidena selliseid riike, millel ei ole enam kõiki 
tüüpilisi arenguriikide tunnuseid ja mille puhul võib eeldada, et majanduse dünaamika 
võimaldab neil lähiajal üle saada arenguriigile tüüpilistest struktuuritunnustest;

10. nõuab, et komisjon kutsuks Maailma Kaubandusorganisatsiooni üles vaidluste korral 
mitte üksnes kaubanduspoliitilistest kaalutlustest lähtudes otsuseid langetama; on 
seisukohal, et piiriüleste keskkonna- ja tervisekaitsemeetmete lubatavus ei tohiks 
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sõltuda sellest, kas sellised sekkumised põhjustavad Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni arvates vabakaubanduse häireid või mitte;

11. märgib, et tulevased kaubanduslepingud võidakse sõlmida praegust finantskriisi silmas 
pidades; on seisukohal, et see ei tohi luua olukorda, kus sotsiaalsed ja 
keskkonnastandardid, eriti kasvuhoonegaaside heitkogused ja kahjulike jäätmete 
käitlemine muude eesmärkide saavutamise nimel tähelepanuta jäetakse;

12. tunnistab, et ELi kõrged standardid keskkonnakaitse ja töötajate õiguste valdkonnas 
võivad luua Euroopa äriühingutele ebasoodsa olukorra konkurentsis toodete ja 
teenustega kolmandatest riikidest, kus vastavad standardid on madalamad; leiab, et 
nende standardite parandamine ja rakendamine kolmandates riikides rahvusvaheliste 
kaubanduslepingute lisatingimusena looks Euroopa äriühingutele õiglasemad 
konkurentsitingimused ning samal ajal parandaks keskkonnakaitset ja inim-, sotsiaal-
ja töötajate õigusi nendes kolmandates riikides;

13. on seisukohal, et Maailma Kaubandusorganisatsioon ja selle liikmesriigid peaksid 
kokku leppima selles, et luua ülemaailmne avatud turg keskkonnakaupadele, -
teenustele ja -tehnoloogiatele, et sel viisil tugevdada ülemaailmset kaubandust ja 
tagada rohelise tehnoloogia ja investeeringute vaba liikumine maailmamajanduses;

14. kutsub komisjoni üles nõudma, et Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
kaubandusläbirääkimiste Doha vooru osana võetaks vastu keskkonnakaupade ja -
teenuste leping eesmärgiga liberaliseerida kauplemist kliimasõbralike 
põhitehnoloogiatega;

15. palub komisjonil korrapäraselt kaubanduslepinguid hinnata ja hoida parlamenti 
pidevalt kursis nende hindamiste tulemustega, ühtlasi kanda hoolt selle eest, et tehtaks 
koostööd nii siseriiklike kui ka rahvusvaheliste reguleerivate asutuste, ametiühingute 
ja valitsusväliste organisatsioonidega, et tagada keskkonna-, tervisekaitse- ja 
sotsiaalsete standardite järgimine;

16. rõhutab, et kaubandussektor ning inimõiguste, sotsiaalsete ja keskkonnastandardite 
kaitsmine on olulised rahu ja heaolu tagamisel maailmas, kuid neid ei saa pidada 
kõikide riikidevaheliste probleemide lahenduseks; märgib siiski, et poliitilisest 
ummikseisust võib leida väljapääsu kaubandussidemete tugevdamisega, tagades 
seejuures konfliktide lahendamise viisina ühiste huvide määratlemise eelkõige 
keskkonnakaitse alal;

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

18. palub, et komisjon kindlustaks Lissaboni lepingust tulenevaid parlamendi laienenud 
volitusi arvesse võttes tõhusa teabevahetuse ja tagaks parlamendile tema lähetatud 
esindajate näol vaatlejastaatuse ja seega igal ajal juurdepääsu kõikidele asjakohastele 
istungitele ja dokumentidele.
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