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ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et majanduslikud ja sotsiaalsed õigused kuuluvad inimõiguste hulka alates 
Inimõiguste Ülddeklaratsiooni vastuvõtmisest 1948. aastal; peab ELi kohuseks aidata neid 
õigusi ellu viia vähim arenenud riikides ja arenguriikides, kellega ta sõlmib rahvusvahelisi 
lepinguid, sealhulgas kaubanduslepinguid;

2. nõuab, et komisjon sõlmiks kaubanduslepinguid ainult tingimusel, et need sisaldavad 
demokraatiat ja inimõigusi, sotsiaalseid, sanitaar- ja keskkonnanorme käsitlevaid punkte; 
kordab uuesti oma nõudmist, et komisjon ja nõukogu viiksid ellu nimetatud punktid, mis 
juba sisalduvad kehtivates rahvusvahelistes lepingutes, ning seega looksid Cotonou 
lepingu artiklite 8, 9 ja 96 vaimus kohandatud mehhanismi;

3. nõuab, et Euroopa Liidu kõikidesse kaubandusläbirääkimistesse ja -lepingutesse 
kolmandate riikidega lisatakse kavandatavate lepingute mõju eelnev hindamine, võttes 
arvesse inimõiguste olukorda kõigi lepingupartnerite puhul; on seisukohal, et analüüs peab 
hõlmama ka kohtumisi kõnealustes maades tegutsevate inimõiguslastega;

4. usub, et eelõige inimõiguse valdkonnas peavad ELi sise- ja välispoliitika olema kooskõlas 
ja järgima alati Euroopa Liidu lepingu V jaotise 1. peatükis sätestatud demokraatia, 
õigusriigi, inimõiguste ja põhivabaduste universaalsuse, võõrandamatuse ning jagamatuse 
põhimõtteid; rõhutab sellega seoses, et Euroopa Liidu usaldusväärsus rahvusvahelisel 
tasandil inimõiguste edendamise valdkonnas sõltub tema suutlikkusest kindlustada, et ELi 
rahvusvahelised ettevõtted peavad kinni inimõigustest, sotsiaal- ja keskkonnastandarditest 
seoses oma tegevusega ülemeremaades ja eelkõige arengumaades; nõuab Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni – ja Euroopa Liidu põhivabaduste harta 
– kiiret kohaldama hakkamist; usub, et EL peab kohaldama Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni oma tegevuses kolmandates riikides, nagu soovitas 
Euroopa Inimõiguste Kohus;

5. nõuab, et komisjon kui ELi ja liikmesriikide esindaja rõhutaks WTOs ja selle 
liikmesriikides vajadust võtta kõigis kaubandusläbirääkimistes ja eelkõige läbirääkimistel 
Doha lepingu üle arvesse inimõigusi, sotsiaalseid, sanitaar- ja keskkonnanorme ning 
jälgida konkreetselt nende normide täitmist ja edendamist kaubanduslepingute 
elluviimisel; kutsub komisjoni üles kohustama WTOd ja selle liikmeid esimese sammuna 
tunnustama vaatlejatena Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) delegatsioone, 
Rahvusvahelise Tööbüroo sekretariaati ja mitmepoolsete ning rahvusvaheliste 
keskkonnalepingute sekretariaate;

6. nõuab tungivalt, et EL kaitseks kaubandusläbirääkimistel loodusvaradele juurdepääsu 
õigust ning põlisrahvaste juurdepääsuõigust peamistele loodusvaradele; nõuab, et 
komisjon kaasaks rahvusvahelistesse kaubandusläbirääkimistesse ja -lepingutesse maa 
ostmise ja maaomandiga seotud probleemid kolmandates riikides, eelkõige vähim 
arenenud ja arengumaades;
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7. kutsub komisjoni üles ellu viima parlamendi 10. märtsi 2010. aasta resolutsiooni GSP+ 
süsteemi kohta; sellega seoses nõuab, et komisjon töötaks välja järjekindlama ja 
õiglasema võrdlussüsteemi kõigi riikide jaoks, mida toetatakse nimetatud süsteemi alusel, 
et selgel ja läbipaistval viisil ning kõiki osalisi ära kuulates jälgida nii saavutusi kui ka 
tagasilööke sotsiaalsete ja poliitiliste inimõiguste, sealhulgas sotsiaalsete, majanduslike, 
kultuuriliste ja keskkonnaga seotud õiguste arengus;

8. on arvamusel, et ainuüksi inimõiguste praktilist jõustamist nõudes jäetakse arvestamata 
tõsiasi, et nende teostamiseks on vaja ka rahalisi kulutusi, mida tärkava majandusega ja 
arenguriigid praegustes tingimustes üksi kanda ei suuda;

9. rõhutab, et TRIPS-lepingute eesmärk on edendada õigust tervisele; usub, et EL peaks 
kindlustama, et kõigis kaubanduslepingutes, milles on TRIPS-pluss sätted, tuleks kinni 
pidada inimõigustest ja ennetavalt edendada õigust tervisele, eelkõige arengumaades;

10. on sellega seoses seisukohal, et edaspidi peaks parlament nõudma õigusaktides kindlalt 
sellist korda, mille kohaselt komisjonil on võimalik kõrge esindaja ja komisjoni 
asepresidendi või komisjoni enda algatusel ajutiselt peatada kaubanduseelised, sealhulgas 
vabakaubanduslepingutest tulenevad eelised, kui teatav arv liikmesriike ja/või Euroopa 
Parlament seda nõuavad ja kui leitakse piisavalt tõendeid inim- või tööalaste õiguste 
rikkumise kohta;

11. usub, et EL peaks teostama tõhusat järelevalvet ja jõustama inimõiguste sätted oma 
kaubanduslepingutes; rõhutab, et on oluline võimalus peatada ajutiselt või alaliselt 
kaubandussoodustused, kui rikutakse inimõigusi ja eelkõige tööalaseid õigusi; palub 
komisjonil anda teavet selle kohta, kas on võimalik luua õiguslikult siduvate kohustustega 
vahekohus ja võtta rahvusvahelisi ettevõtteid vastutusele rahvusvahelisel tasandil; 

12. rõhutab, et tuleks leida võimalused inim- ja tööalaste õiguste väidetavate tõsiste ja 
süstemaatiliste rikkumiste hoolikamaks jälgimiseks; teeb sellest tulenevalt ettepaneku 
kaaluda ELi esindajate (praeguse seisuga komisjonist või tulevikus Euroopa 
välisteenistusest) ühinemist ÜRO erimenetluse alusel läbi viidavate 
uurimismissioonidega, kui tegemist on ELi kaubanduslepingutele avalduva mõjuga;

13. peab kiiduväärseks sotsiaalsete, keskkonna- ja inimõiguspunktide lisamist 
rahvusvahelistesse kaubanduslepingutesse, kuid juhib tähelepanu asjaolule, et tegemist on 
miinimumnõuetega ning ühe vahendiga teiste seas, ja rõhutab, et tingimata tuleb vältida 
nende punktide protektsionistlikku kuritarvitamist, mistõttu neid tuleks teostada kõigi 
osalistega konsulteerides ja neid demokraatlikult otsustamisprotsessi kaasates;

14. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks kiiresti ettepaneku võtta vastu määrus, millega 
keelatakse nende kaupade importimine ELi, mis on toodetud, kasutades moodsaid orjatöö 
vorme, eelkõige sunniviisilist tööd, eelkõige kaitsetute elanikkonnarühmade tööd, ja 
rikkudes põhilisi inimõiguste standardeid; usub, et kõnealuses määruses tuleks viidata 
õigustele, mis on esitatud ÜRO lapse õiguste konventsioonis ja ILO 1998. aasta tööalaste 
põhimõtete ja põhiõiguste deklaratsioonis; rõhutab, et kõnealune määrus peaks 
võimaldama ELil uurida konkreetseid kaebusi, kui osutub, et nimetatud rahvusvahelisi 
norme on rikutud; kutsub komisjoni üles ajavahemikul enne määruse jõustumist 
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tugevdama kontrolli impordi üle ja teostama järelevalvet eetiliste standardite üle ELi 
eksportivate riikide tarneahelas; 

15. palub kõikidel liikmesriikidel rakendada nõukogu 27. juuni 2005. aasta määrust (EÜ) nr 
1236/20051, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada 
surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval 
moel kohtlemiseks või karistamiseks, ning muutma selle määruse sätted kõigis 
rahvusvahelistes kaubanduslepingutes kohustuslikeks;

16. on seisukohal, et sotsiaalsed õigused on universaalsed ning neid ei tuleks mitte üksnes 
deklareerida, vaid ka nende konkreetset teostamist toetada; kutsub seetõttu komisjoni ja 
liikmesriike üles maailma vaeseimaid riike nende õiguste teostamisel solidaarselt toetama;

17. kutsub komisjoni üles läbi vaatama ELi ekspordieeskirju, pidades silmas, millises ulatuses 
toimub Euroopa standardite kohaselt toodetud tehnoloogia, sealhulgas mobiiltelefonide ja 
sidevõrkude ning interneti kontrollimise ja tsenseerimise, topeltkasutuse, isikuandmete 
kogumise ja uurimise tarkvara siire rõhuvatesse režiimidesse; palub komisjonil esitada 
ettepanek võtta vastu määrus uue litsentsimissüsteemi kohta, kui kõnealuse läbivaatamise 
tulemusena selgub õigusloomealaste meetmete vajadus;

18. nõuab rahvusvahelistes kaubanduslepingutes sätestatud inimõigusalaste kohustuste 
korrapärast hindamist;

19. palub komisjonil läbi vaadata ELi ekspordieeskirjad, mis käsitlevad relvade ja 
kõikvõimaliku relvastusega seotud materjali müüki, tarnimist, üleandmist või eksporti, 
kaasa arvatud laskemoon, varustus ja varuosad, riikidesse või valitsustele, mis tõenäoliselt 
kasutavad neid kodanikuühiskonna vastasteks siserepressioonideks ja inimõiguste 
rikkumiseks;

20. kutsub samaaegselt inimõigusküsimuste, arenguabi ja rahvusvaheliste kaubanduslepingute 
sõlmimisega tugevdama kooskõlas ÜRO aastatuhande eesmärkidega püsivalt ka 
piirkondlikku arenguprotsessi;

21. ergutab ELi esindajaid (praeguse seisuga komisjonist või tulevikus Euroopa 
välisteenistusest) jagama äriettevõtjatega oma teadmisi inimõiguste olukorra kohta;

                                               
1 ELT L 200, 30.7.2005, lk 1.
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