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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

inimõiguste ning sotsiaalsete ja keskkonnastandardite kohta rahvusvahelistes 
kaubanduslepingutes 
(2009/2219(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 3, 6 ja 21;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 153, 191, 207 ja 218;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 12, 21, 28, 29, 31 ja 32;

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni (1948) ja teisi inimõigustealaseid ÜRO 
dokumente, eelkõige kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti (1966), 
rahvusvahelist majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste pakti (1966), 
konventsiooni rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta (1965), 
konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta (1979) ja lapse 
õiguste konventsiooni (1989);  

– võttes arvesse Marrakechi lepingut, millega loodi Maailma Kaubandusorganisatsioon 
(WTO) ning 2001. aasta novembris Dohas toimunud WTO neljandal ministrite 
konverentsil vastu võetud deklaratsiooni, eelkõige selle lõiget 31; 

– võttes arvesse oma 20. septembri 1996. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta 
demokraatlike põhimõtete ja inimõiguste austamise kaasamisest ühenduse ja kolmandate 
riikide vahelistesse lepingutesse (KOM(1995)0216)1 ning oma 14. veebruari 2006. aasta 
resolutsiooni inimõiguste- ja demokraatiaklausli kohta Euroopa Liidu kokkulepetes2;  

– võttes arvesse oma 25. oktoobri 2001. aasta resolutsiooni rahvusvahelise kaubanduse 
avatuse ja demokraatia kohta3, milles nõuti, et WTO järgiks Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) põhilisi sotsiaalseid standardeid ning Euroopa Liit tunnustaks 
ILO otsuseid, sealhulgas võimalikke üleskutseid kehtestada põhiliste sotsiaalsete 
standardite rikkumise korral sanktsioone;

– võttes arvesse võttes arvese oma 25. aprilli 2002. aasta resolutsiooni komisjoni teatise 
kohta nõukogule ja Euroopa Parlamendile Euroopa Liidu rolli kohta inimõiguste ja 
demokratiseerimise edendamisel kolmandates riikides (KOM(2001)0252)4;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Globaliseerumise sotsiaalne mõõde – ELi poliitiline 
panus hüvede loomiseks kõigile” (KOM(2004)0383);

– võttes arvesse oma 15. novembri 2005. aasta resolutsiooni globaliseerumise sotsiaalse 

                                               
1 EÜT C 320, 28.10.1996, lk 261.
2 ELT C 290E, 29.11.2006, lk 107.
3 EÜT C 112 E, 9.5.2002, lk 326.
4 ELT C 131 E, 5.6.2003, lk 147.
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mõõtme kohta1;

– võttes arvesse oma 5. juuli 2005. aasta resolutsiooni laste, eriti laste töö ärakasutamise 
kohta arengumaades2;

– võttes arvesse nõukogu 14. juuni 2010. aasta järeldusi laste töö kohta3;

– võttes arvesse oma 6. juuli 2006. aasta resolutsiooni õiglase kaubanduse ja arengu kohta4;

– võttes arvesse oma 22. mai 2007. aasta resolutsiooni globaalse Euroopa kohta –
konkurentsivõime välisaspektid5 vastusena komisjoni teatisele nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile „Globaalne Euroopa: konkurentsivõime maailmas. Panus ELi 
majanduskasvu ja tööhõive strateegiasse” (KOM(2006)0567); 

– võttes arvesse komisjoni teatist „Inimväärse töö tagamine kõigi jaoks. Ühenduse panus 
inimväärse töö tagamise suuniste rakendamiseks kogu maailmas” (KOM(2006)0249);

– võttes arvesse oma 23. mai 2007. aasta resolutsiooni inimväärse töö tagamise kohta kõigi 
jaoks6, milles paluti lisada Euroopa Liidu kaubanduslepingutesse, eelkõige 
kahepoolsetesse lepingutesse sotsiaalsed standardid inimväärse töö tagamiseks; 

– võttes arvesse ILO inimväärse töö tegevuskava ja ülemaailmset tööhõive pakti, mis võeti 
ülemaailmse toetusega vastu 19. juunil 2009. aastal toimunud rahvusvahelisel 
töökonverentsil;

– võttes arvesse 1968. aasta Brüsseli konventsiooni, mida kinnitas nõukogu 22. detsembri 
2000. aasta määrus (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil-
ja kaubandusasjades7;

– võttes arvesse 1. jaanuaril 2006. aastal jõustunud üldist soodustuste süsteemi, millega 
võimaldatakse tollimaksuvaba juurdepääs või tollitariifide vähendamine suurele hulgale 
kaupadele ja mis sisaldab ka uut soodustust eriliste kaubanduslike, finants- või 
arenguvajadustega silmitsi seisvatele haavatavatele riikidele;  

– võttes arvesse kõiki Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel sõlmitud kokkuleppeid; 

– võttes arvesse Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide rühma 
ning Euroopa Liidu vahelist partnerluslepingut, mis sõlmiti 23. juunil 2000. aastal 
Cotonous ning mida muudeti 2005. ja 2010. aastal;

– võttes arvesse oma resolutsioone AKV piirkondade ja riikidega sõlmitud 
majanduspartnerluslepingute kohta, eelkõige 26. septembri 2002. aasta resolutsiooni8, 23. 

                                               
1 ELT C 280 E, 18.11.2006, lk 65.
2 ELT C 157 E, 6.7.2006, lk 84.
3 Nõukogu 14. juuni 2010. aasta järeldused laste töö kohta, 10937/1/2010.
4 ELT C 303 E, 13.12.2006, lk 865.
5 ELT C 102 E, 24.4.2008, lk 128.
6 ELT C 102 E, 24.4.2008, lk 321.
7 EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1.
8 ELT C 273 E, 14.11.2003, lk 305.
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mai 2007. aasta resolutsiooni1 ja 12. detsembri 2007. aasta resolutsiooni2;

– võttes arvesse Euroopa Liidu ning Colombia ja Peruu vahel mitmepoolse 
kaubanduslepingu sõlmimise üle peetud läbirääkimiste lõpuleviimist;

– võttes arvesse 14. jaanuaril 2010. aastal Euroopa Parlamendi korraldatud kuulamist 
„Sotsiaalsete ja keskkonnastandardite kohaldamine kaubandusläbirääkimistel”;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning väliskomisjoni, 
arengukomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ning keskkonna-, rahvatervise- ja 
toiduohutuse komisjoni arvamusi (A7-0000/2010),

A. arvestades, et kaubanduse, inimõiguste ning sotsiaalsete ja keskkonnastandardite 
vahelisest seosest on saanud majandus- ja kaubandussuhete oluline aspekt ning 
vabakaubanduslepingute üle peetavate läbirääkimiste lahutamatu osa; 

B. arvestades, et järjest rohkem esineb konkurentsimoonutusi ning sotsiaalse ja 
keskkonnaalase dumpingu oht on järjest suurem;  

C. arvestades, et vastastikkus peab Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahelises suhtluses 
taas reegliks kujunema, et luua tingimused õiglaseks ja ausaks rahvusvaheliseks 
konkurentsiks;  

D. arvestades, et kahepoolsetest organitest on saanud eelistatuimad platvormid nende 
poliitiliste eesmärkide saavutamiseks, kuna väljavaated kaubanduse, tööhõive või 
keskkonna omavaheliste suhete reguleerimiseks mitmepoolsete eeskirjade kehtestamisega 
WTO raames ei ole kuigi paljulubavad;  

E. arvestades, et sellele vaatamata tuleb teha pingutusi äriõiguse ja põhiõiguste suhte uuesti 
tasakaalu viimiseks ning tugevdada dialoogi olulisemate rahvusvaheliste 
organisatsioonide nagu ILO ja WTO vahel, et rahvusvahelist poliitikat kooskõlastatumalt 
kujundada ja tagada maailma tasandil parem juhtimine;

F. arvestades, et on palju põhjuseid, miks rahvusvahelistesse kaubanduslepingutesse tuleks 
lisada inimõigusi käsitlevad sätted ning sotsiaalsed ja keskkonnastandardid, alates soovist 
saavutada õiglane ja aus kaubandus ning tagada võrdsed konkurentsitingimused, kuni 
normeerivama lähenemiseni, st kaitsta Euroopa Liidu üldisi väärtusi ja kujundada 
kooskõlastatud Euroopa poliitikat; 

G. arvestades, et Lissaboni lepingus kinnitatakse taas, et Euroopa Liidu välistegevus, mille 
lahutamatuks osaks on kaubandus, peab toetuma põhimõtetele, millest on juhindunud liidu 
enda loomine; arvestades, et Euroopa sotsiaalmudel, milles jätkusuutlik majanduskasv on 
ühendatud paremate töö- ja elutingimustega, võib olla eeskujuks ka teistele partneritele;
arvestades, et kaubanduslepingud peavad lisaks sellele olema kooskõlas teiste 
rahvusvaheliste kohustuste ja konventsioonidega, mille puhul liikmesriigid on kohustunud 

                                               
1 ELT C 102 E, 24.4.2008, lk 301.
2 ELT C 323 E, 18.12.2008, lk 361.
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neid järgima vastavalt oma siseriiklikule õigusele;

H. arvestades, et inimõiguste ning sotsiaalsete ja keskkonnastandardite lisamine 
kaubanduslepingutesse võib nimetatud lepingutele anda lisandväärtuse, kuna nii saab 
kodanikuühiskonda paremini kaasata ning tagada tugevam toetus poliitilisele ja 
sotsiaalsele stabiilsusele, luues seeläbi kaubandusele soodsama keskkonna;

I. arvestades, et üldise soodustuste süsteemi eesmärk on edendada rahvusvaheliste 
tööstandardite järgimist täiendavate tariifsete soodustuste pakkumisega ning nende 
tingimuste mittejärgimine võib kaasa tuua kaubandusrežiimi peatamise,

1. palub seetõttu, et Euroopa Liidu tulevase äristrateegia raames kaitstaks Euroopa ärihuve 
ning nii liit kui ka ta kaubanduspartnerid järgiksid inimõiguste klauslite ning sotsiaalsete 
ja keskkonnastandardite kohaldamist ja rakendamist; on arvamusel, et Euroopa Liit peaks 
läbirääkimistel juhinduma positiivsest lähenemisviisist; rõhutab, et kõik osapooled 
võidavad sellest, kui eelkõige kahepoolsetesse lepingutesse lisatakse säästvat arengut 
käsitlevad sätted; 

Inimõigused ning sotsiaalsed ja keskkonnastandardid mitmepoolsetes rahvusvahelistes 
kaubanduslepingutes

2. kutsub WTOd ja ÜRO peamisi institutsioone üles tegema inimõiguste valdkonnas 
mitmepoolsel tasandil tihedamat koostööd; on seisukohal, et tihedam suhtlemine ÜRO 
inimõiguste ülemvoliniku bürooga ja erimenetluste valdkonnas oleks eriti kasulik 
inimõiguste austamist toetava mitmepoolse kaubandusraamistiku tagamisel; samuti võiks 
ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo ekspertarvamust arvesse võtta WTO vaekogude ja 
apellatsioonikogu töös, kui tehakse kindlaks inimõiguste tõsise rikkumise juhtumid;  

3. on seisukohal, et korrapärane üldine läbivaatamine inimõiguste nõukogus peaks olema 
kasulik vahend, et teostada järelevalvet inimõigusi käsitlevate sätete järgimise üle 
rahvusvahelistes kaubanduslepingutes; 

4. rõhutab, et oluline on teha tihedamat koostööd ILOga, kes on pädev organ määrama 
kindlaks rahvusvahelisi tööstandardeid, pidama nende üle läbirääkimisi ja kontrollima 
nende õigusesse ülevõtmist ja praktikas rakendamist, ning tagada ILO täielik osalemine 
WTO töös;  

a) palub seoses sellega, et ILO-le antaks WTOs ametliku vaatleja staatus ning õigus 
WTO ministrite konverentsil sõna võtta;   

b) teeb ettepaneku luua WTOs kaubanduse ja keskkonna komitee eeskujul kaubanduse 
ja inimväärse töö komitee; 

c) teeb ettepaneku näha ette võimalus pöörduda ILO ja ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 
büroo poole juhul, kui kaubandusvaidluste käigus tõuseb teemaks rahvusvaheliste 
töökonventsioonide rikkumine; 
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d) teeb ettepaneku näha ette ILO-le kaebuse esitamise võimalus juhul, kui mõni WTO 
liikmesriik käsitleb vaidluste lahendamise organi otsust töökonventsioonide järgimist 
käsitlevate ILO otsuste küsimärgi alla seadmisena; 

5. kinnitab taas, et ühest küljest avatud ja mittediskrimineeriva mitmepoolse 
kaubandussüsteemi säilitamise ja käigushoidmise eesmärk ning teisalt keskkonnakaitse ja 
säästva arengu edendamise eesmärk peavad üksteist toetama; rõhutab, et GATTi artikli 20 
kohaselt võivad liikmesriigid võtta keskkonna kaitseks kaubandusmeetmeid, kui neid ei 
kuritarvitata protektsionistlikel eesmärkidel; 

6. väljendab heameelt töö üle, mida teeb WTO kaubanduse ja keskkonna nõukogu, mis on 
põhiline platvorm keskkonna ja kaubanduse ühitamiseks ja nende omavahelise seose 
tugevdamiseks;

7. rõhutab vajadust parandada juurdepääsu keskkonnasõbralikele kaupadele ja 
tehnoloogiatele, et saavutada säästva arengu eesmärgid, ning kutsub kõiki läbirääkimiste 
osapooli kahekordistama pingutusi, et saavutada kiiresti kokkulepe keskkonnatoodetele ja 
-teenustele kohaldatavate tariifsete ja mittetariifsete kaubandustõkete vähendamise või 
kaotamise osas, et edendada Euroopa ettevõtete kasvuvõimalusi; 

8. rõhutab vajadust saavutada edasiminek Doha deklaratsiooni artikli 31 teiste punktide üle 
peetavatel läbirääkimistel, mis käsitlevad kehtivate WTO eeskirjade ja mitmepoolsetes 
keskkonnakokkulepetes sätestatud konkreetsete kaubanduskohustuste suhet, ning 
edendada tihedamat koostööd mitmepoolsete keskkonnakokkulepete sekretariaatide ja 
WTO komiteede vahel, sest see on oluline vahend keskkonnaalaste ja 
kaubanduseeskirjade kooskõlastatud arengu tagamiseks;

9. on seisukohal, et kõiki põhilisi süsinikdioksiidi heidete tekitajaid hõlmav mitmepoolne 
leping oleks parim vahend keskkonnale süsinikdioksiidi heidetega tekitatud negatiivse 
välismõju arvesse võtmiseks, kuid tõenäoliselt ei jõuta selleni veel niipea; on seetõttu 
seisukohal, et Euroopa Liit peaks jätkuvalt uurima võimalusi võtta kasutusele asjakohased 
keskkonnapoliitika vahendid, eelkõige süsinikdioksiidi heidetega seotud kulude 
hõlmamise mehhanism, mis võimaldaks WTO eeskirju järgides võidelda ühest küljest 
süsinikdioksiidi heite kvootide ülekande ohu vastu riikidesse, kellel ei ole 
kasvuhoonegaaside heidete vähendamise valdkonnas liiduga samad eesmärgid, ning 
teisest küljest saaks seda kasutada survevahendina rahvusvahelistel läbirääkimistel, et 
ärgitada kõiki riike võtma selles valdkonnas kindlaid kohustusi;

10. teeb ettepaneku luua pärast rahvusvahelise kliimakokkuleppe üle peetavate läbirääkimiste 
lõpetamist ja kokkuleppe sõlmimist tõeline Maailma Keskkonnaorganisatsioon, et tagada 
võetud kohustuste täitmine ja keskkonnastandardite järgimine; selle tulevase 
organisatsiooni poole pöördumine oleks kohustuslik näiteks siis, kui tegu on 
keskkonnaalase dumpinguga; 

Inimõigused ning sotsiaalsed ja keskkonnastandardid rahvusvahelistes kahepoolsetes 
kaubanduslepingutes

11. väljendab tugevat toetust tavale lisada inimõiguste klauslid Euroopa Liidu sõlmitud 
rahvusvahelistesse lepingutesse, ent tuletab meelde, et nimetatud klauslite järelevalve ja 
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rakendamine on endiselt suur probleem; kordab, et inimõiguste klauslid tuleb samuti 
lisada kõikidesse kaubanduslepingutesse ja valdkondlikesse lepingutesse selge ja täpse 
konsulteerimismehhanismi abil Cotonou lepingu artikli 96 eeskujul; väljendab sellega 
seoses heameelt selle üle, et nimetatud klausel lisati Colombiaga sõlmitud 
vabakaubanduslepingusse;

12. rõhutab, et ka säästvat arengut käsitlevad peatükid tuleks kahepoolsetesse lepingutesse 
lisada sama süstemaatiliselt; on sellegipoolest seisukohal, et standardite kohaldamise nõue 
võiks olla riigiti erinev sõltuvalt riigi majanduslikust olukorrast ning seega tuleb 
kohaldamisel lähtuda järkjärgulisest ja paindlikust lähenemisviisist, võttes arvesse 
läbirääkimiste partneri suutlikkust; 

13. rõhutab, et vabakaubanduslepingutes võidakse vastavalt sellele, kas sotsiaalseid ja 
keskkonnastandardeid järgitakse või mitte, kaaluda teatavate tingimuste alusel 
liberaliseerimist, mis hõlmab tariifide kaotamise ajakava lühendamist või täiendavale 
turule pääsemist; 

14. rõhutab vajadust teostada lepingu rakendamise üle pidevat järelevalvet, kasutades 
kõikides etappides avatud ja kaasavat lähenemisviisi:

a) väljendab heameelt säästva arengu mõjuhinnangute teostamise üle, ent on seisukohal, 
et mõjuhinnanguid ei tohiks teostada mitte üksnes enne lepingu sõlmimist, vaid ka 
pärast seda, et tagada pidev hindamine; rõhutab samuti vajadust võtta mõjuhinnangute 
tulemuste põhjal konkreetseid meetmeid; 

b) kutsub komisjoni üles töötama välja inimõiguste mõjuhinnanguid, mis täiendaksid 
säästva arengu mõju kohta teostatavaid hinnanguid, kasutades inimõigustel ning 
sotsiaalsetel ja keskkonnastandarditel põhinevaid kergesti mõistetavaid 
kaubanduslikke näitajaid; 

c) kutsub mõlemaid osapooli esitama korrapäraselt aruandeid lepingu alusel võetud 
kohustuste täitmisel tehtud üldiste edusammude kohta;

d) rõhutab vajadust kaasata kodanikud läbirääkimiste kõikidesse etapidesse ja lepingu 
üle järelevalve teostamisse ning kutsub sellega seoses üles looma säästva arengu 
platvorme või nõuanderühmi, sätestades kohustuse konsulteerida sotsiaalpartnerite ja 
sõltumatu kodanikuühiskonna esindajatega; 

15. tunnistab, et säästvat arengut käsitlev peatükk on kohustuslik nendes kahepoolsetes 
lepingutes, mille üle peetakse praegu läbirääkimisi, ent peatükki saaks muuta 
mõjusamaks, kui selles sätestataks:

a) kaebuste esitamise menetlus, mis on avatud kõikidele sotsiaalpartneritele ja 
kodanikuühiskonna esindajatele;

b) vaidluste lahendamine sellise sõltumatu organi abil nagu eksperdirühmad, kes 
moodustatakse nende liikmete teadmiste alusel inimõiguste, tööõiguse ja 
keskkonnaõiguse valdkonnas ning kelle soovitused ja soovituste rakendamist 
käsitlevad sätted peaksid olema selgelt määratletud menetluse osa; 



PR\823959ET.doc 9/13 PE445.733v01-00

ET

c) vaidluste lahendamise mehhanismi kasutamine samas ulatuses nagu lepingu teiste 
osade puhul, nähes ette sanktsioonid asjaomaste valdkondade olukorra 
parandamiseks;

16. rõhutab vajadust täiendada lepinguid kaasnevate meetmetega, sealhulgas tehnilise abi 
meetmete ja koostööprogrammidega, mille eesmärk on tõsta rakendussuutlikkust, eelkõige 
inimõiguste põhikonventsioonide ning sotsiaalsete ja keskkonnastandardite rakendamise 
suutlikkust; 

Inimõigused ning sotsiaalsed ja keskkonnastandardid ühepoolsetes kaubandussuhetes: 
üldine soodustuste süsteem GSP ja GSP+

17. on seisukohal, et need 27 konventsiooni, mille ratifitseerimine on vajalik üldise 
soodustuste süsteemi GSP+ kasutamiseks, on ainukordne segu inimõigusi, tööõigust, 
säästvat arengut ja head valitsemistava käsitlevatest konventsioonidest; rõhutab, et siiani 
on üldise soodustuste süsteemil GSP+ olnud ilmne positiivne mõju nimetatud 
konventsioonide ratifitseerimisele, kuid konventsioonide rakendamisele ei ole mõju nii 
suur olnud, ning soovib sellega seoses panna suuremat rõhku kaasnevatele meetmetele, et 
tõsta rakendussuutlikkust; 

18. on seisukohal, et inimõiguste klauslid ja üldine soodustuste süsteem GSP+ tuleks 
kolmandate riikide ja Euroopa Liidu vahel sõlmitavates lepingutes omavahel tihedamalt 
siduda, eelkõige järelevalve valdkonnas; 

19. kutsub komisjoni üles kohandama üldise soodustuste süsteemi GSP+ läbivaatamise 
protsessi raames süsteemi kasutamise kriteeriume tagamaks, et süsteemist saavad 
tõepoolest kasu kõige vähem arenenud riigid, ning kehtestama nimetatud süsteemi raames 
läbipaistvaid võrdlusalused, mehhanismid ja kriteeriumid soodustuste andmiseks või 
äravõtmiseks; nõuab, et Euroopa Parlament kaasataks täiel määral selle protsessi 
kõikidesse etapidesse; 

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Inimõiguste klausli lisamine või sotsiaalsete ja keskkonnastandardite kohaldamine 
kaubandusläbirääkimistel on rahvusvahelist üldsust lõhestavad keerulised probleemid. Ühelt 
poolt mõistavad arenenud riigid hukka tärkava majandusega riikide sotsiaalse ja 
keskkonnaalase dumpingu kui konkurentsimoonutuse kaubanduses. Teisest küljest 
kahtlustavad vähem arenenud riigid arenenud riike nende majandusarengu takistamises ning 
selles, et arenenud riigid püüavad nimetatud standardite kohaldamisega kaitsta varjatud kujul 
oma majandust. Seetõttu on arusaadav, miks standardite küsimust on mitmepoolsetes 
organisatsioonides ja eelkõige WTOs nii raske rahulikult arutada, kuna sotsiaalklausel 
lisatakse kahepoolsetesse kaubanduslepingutesse järjest sagedamini.

Praegu võib täheldada järjest suuremat lõhet rahvusvahelise kaubanduse ja teiste 
rahvusvahelise õiguse eeskirjade vahel, mistõttu tuleb leida uusi teid rahvusvaheliste 
organisatsioonide (WTO ja ILO) töö tegelikuks kooskõlastamiseks. Euroopa Liidul on selles 
maailma tasandil uue juhtimise kehtestamise püüdlustes otsustav roll ning ta peab selleks 
edendama rahvusvaheliste institutsioonide poliitikavaldkondade sidusust.

Praegu, mil Euroopa Liit vaatab läbi oma kaubandusstrateegiat, peab ta seda tõsiasja silmas 
pidades kaaluma, millist kaubanduspoliitikat ta soovib. Kui ta tahab tõesti võtta selgelt 
protektsionismivastase hoiaku, peab ta samas tagama, et rahvusvaheline kaubandus oleks 
õiglane ja selle kasu vastastikune. Liit peab oma poliitikavaldkondadega, eelkõige 
kaubanduspoliitikaga kaitsma oma ärihuve, pidades kinni ja kohustades ka teisi kinni pidama 
oma standarditest ja väärtustest. See tõekspidamine peab aitama ELi eri institutsioonidel välja 
kujundada ja ellu viia uus kaubanduspoliitika, mis oleks ambitsioonikas ning tugineks 
põhimõttekindlusele ja dialoogile.

Ei tohi unustada, et Euroopa tööstus- ja kaubandusettevõtted peavad rangelt järgima 
sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid eeskirju. Kui Euroopa Liit järgib rangeid nõudeid, peab ta 
õiglase ja ausa kaubanduse säilitamise huvides suutma seda nõuda ka oma 
kaubanduspartneritelt ja eelkõige tärkava majandusega riikidelt ning kehtestama nõudeid 
kvaliteedi ja säästvuse osas, eelkõige tema territooriumile sisenevate toidukaupade puhul.
Selles mõttes kujutavad Euroopa ühtse turu tervishoiu, ohutuse, keskkonna ja töötajate kaitse 
valdkonna ranged eeskirjad endast eripärast Euroopa mudelit, mis peab olema eeskujuks 
rahvusvahelisel tasandil ja mitmepoolsetes organisatsioonides ning kajastuma kahepoolsete 
kaubanduslepingute üle peetavates läbirääkimistes. Liit tagaks nii laiemalt selle, et 
kaubandus- ja arengupoliitikaga elluviidavad välispoliitilised poliitikameetmed annavad 
tõhusa panuse nende kolmandate riikide sotsiaalsesse arengusse, kellega tal on 
kaubandussuhted.

Lahenduste leidmine ja selle teemavaldkonna kohta mõningate ettepanekute esitamine aitaks 
seega jätta kodanikule liidu kaubanduspoliitikast positiivne mulje (praegu suhtuvad inimesed 
kaubandusläbirääkimistesse tõrjuvalt või on läbirääkimised seotud kartustega) ning anda 
panuse võrdseid konkurentsitingimusi käsitlevasse arutelusse. Teatavasti peab ühiskond 
kaubanduse avanemist positiivseks siis, kui see aitab parandada elatustaset, samuti suhtutakse 
kaubanduse mahu kasvu ja kaubanduse liberaliseerimisse positiivselt siis, kui see ei sea ohtu 
sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid õigusi. Euroopa Liit peab seega leidma tasakaalu 
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piirangutega ja liberaalse kaubanduse vahel ning kompromissi oma ärihuvide kaitse ja üldiste 
väärtuse, nagu siduvate sotsiaalsete ja keskkonnastandardite kohaldamine, austamise nõude 
osas.

Kompromissi leidmiseks peab liit seadma sisse dialoogi oma partneritega ja leidma ühise 
aluse oma väärtuste vahendamiseks. Läbipaistvuse tagamisel ja dialoogi pidamisel on 
Euroopa Parlamendil oluline roll tänu Lissaboni lepinguga saadud uutele volitustele.
Parlament peab läbirääkimiste pidamiseks andma poliitilise ja moraalse volituse. Samuti peab 
ta kinnitama, et liit peab kaitsma oma ärihuve, ning rõhutama samas vajadust töötada välja 
õiguslik raamistik. Parlament peab edendama avatud arutelu kodanike osavõtul, ta peab olema 
institutsioon, kes kinnitab, et inimelu ja inimväärse töö austamine kehtib kõikjal ja kõigile, 
ning keskkonnaalased ja sotsiaalsed õigused (õigus kuuluda ametiühingutesse, võitlus laste 
töö vastu jne) on universaalsed.

Eespool mainitud probleemi saab käsitleda mitmepoolsel, kahepoolsel ja ühepoolsel tasandil.

I. Inimõigused ning sotsiaalsed ja keskkonnastandardid mitmepoolsetes 
kaubandussuhetes

Nagu eespool juba mainitud, on oluline edendada rahvusvaheliste institutsioonide meetmete 
sidusust ning kehtestada maailma tasandil uus juhtimine, mida kooskõlastaks Maailma 
Kaubandusorganisatsioon, Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ja (tulevane ?) Maailma 
Keskkonnaorganisatsioon. On teada, kui raske on rahvusvahelise kaubanduse eeskirjadesse 
lisada standardeid, mis ei kuulu kaubanduse valdkonda. Järelikult saab ILOga tihedama 
dialoogi pidamise abil tagada teatavate sotsiaalsete standardite aluste arvessevõtmine. 
Seetõttu tuleks tugevdada ILO rolli ja tal peaks olema organ eeskirjade tõlgendamiseks. 
Lisaks sellele, et oleks soovitav muuta kõigile kohustuslikuks ILO põhiliste eeskirjade 
järgimine, tuleks sätestada ILO poole pöördumine (nt nii, et WTO küsib eelotsust ILO-lt) 
tööalaste põhiõiguste küsimuses, kui tegu on rahvusvaheliste vaidluste, sh  
kaubandusvaidluste lahendamisega.

Kui sotsiaalsete standarditega arvestamine kaubanduses ei ole veel levinud, siis keskkonna 
valdkonnas käsitletakse mitmepoolsetes keskkonnalepingutes mitmepoolsel kokkuleppel nn 
õiguspäraseid, keskkonnaga seotud eesmärkide saavutamiseks nõutavaid 
kaubandusmeetmeid, mille puhul ei ole tegu pelgalt varjatud kaubanduspiirangutega, praegu 
kui GATTi artiklis XX sätestatud erandeid.

Keskkonna valdkonnas oleks asjakohane luua konkreetne ülemaailmne organisatsioon. Kui 
organisatsiooni pädevusvaldkond on võrreldes teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, 
nagu WTO, kindlalt määratletud ja selge ning kui see võimaldab tegutseda üldiselt 
tunnustatud põhimõtete alusel, võiks selle organisatsiooni ehk Maailma 
Keskkonnaorganisatsiooni ülesanne olla keskkonnastandardite väljatöötamine ja 
rakendamine. Seega võiks Maailma Keskkonnaorganisatsiooni poole pöörduda 
keskkonnaalase dumpingu juhtumite korral. 

Inimõiguste küsimuses tuleks tõhustada mitmepoolsel tasandil tehtavat koostööd WTO ja 
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inimõigustega tegelevate ÜRO peamiste institutsioonide vahel. Näiteks võiks WTO 
vaekogude ja apellatsioonikogu töös võtta inimõiguste tõsise rikkumise juhtumite puhul 
arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo ekspertarvamust.  

II. Inimõigused ning sotsiaalsed ja keskkonnastandardid kahepoolsetes 
kaubanduslepingutes

Sotsiaalsete ja keskkonnanormide kohaldamise kohustus kahepoolsetes kaubanduslepingutes 
on äärmiselt tundlik teema ning see näitab, kas Euroopa Liit suudab muuta kohustuslikuks 
nimetatud standardite kohaldamise ja järgimise.

Hiljuti lõpuleviidud või praegu käimasolevate kahepoolsete läbirääkimiste raames püüab liit 
vabakaubanduslepingutesse lisada sotsiaalsed standardid, kuid mõnikord tekitab see osades 
riikides tugevat vastuseisu põhjendusel, et tegu on protektsionistlike piirangutega. Liidul on 
raskusi ka nende riikidega, kes on küll ILO konventsioonidele alla kirjutanud, kuid ei austa 
õigust kuuluda ametiühingutesse.

Sellest hoolimata võib vabakaubanduslepingute puhul täheldada konkreetset edasiminekut 
säästvat arengut käsitlevate peatükkide üle peetavatel läbirääkimistel. Teatavate 
vabakaubanduslepingute aluspõhimõte on kohustada lepingu osapooli järgima inimõigusi 
ning soodustada säästvat majandust, mis põhineb töötajate õiguste ja keskkonna kaitsel ja 
edendamisel. 

Selleks, et mõlemad osapooled järgiksid säästvat arengut käsitlevaid peatükke, tuleks mõelda 
vastastikuse järelevalve mehhanismide ja stiimulite kasutuselevõtmisele. Vastavalt sellele, kas 
konkreetsete sotsiaalseid ja/või keskkonnastandardeid järgitakse või mitte, võiks kaaluda 
teatavatel tingimustel liberaliseerimist, nagu tariifide kaotamise ajakava lühendamine või 
täiendavale turule pääsemine. Samuti võiks olla lubatud kohaldada paindlikke nõudeid, mis 
varieeruks vastavalt riigile ja selle majanduslikule olukorrale, nii oleks võimalik sotsiaalsete 
ja keskkonnastandardite järgimise kohustuse järkjärguline ja paindlik kohaldamine. 

Eelkõige tuleks luua rohkem vahekohtuid ning suhtlus- ja dialoogiplatvorme, mis 
võimaldavad kodanikuühiskonna suuremat osalemist ja avaldada lõppkokkuvõttes suurt mõju 
partnerriikide sisepoliitikale. Üks võimalus selleks on luua ühiseid kahepoolseid 
vaatlusorganeid, mis oleks suhtlusplatvormiks valitsuste, Euroopa Parlamendi, 
sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna vahel üldiselt. Komisjoni tuleb ärgitada viima läbi 
inimõiguste mõjuhinnanguid, mis täiendaksid säästva arengu kohta teostatavaid 
mõjuhinnanguid, kasutades inimõigustel ning sotsiaalsetel ja keskkonnastandarditel 
põhinevaid kergesti mõistetavaid kaubanduslikke näitajaid.

III. Inimõigused ning sotsiaalsed ja keskkonnastandardid ühepoolsetes 
kaubandussuhetes: üldine soodustuste süsteem GSP ja GSP+

Üldine soodustuste süsteem GSP ja GSP+ võimaldab eelkõige panna rõhku Euroopa Liidu 
põhimõtetele ja põhiõigustele. Ent GSP, mis võimaldab liidul anda ühepoolselt 
kaubandussoodustusi, on muutunud väga bürokraatlikuks ning soodustuste andmise ja 
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äravõtmise kriteeriumid ei ole piisavalt läbipaistvad. Samuti peaks ELil võimalik olema üldise 
soodustuste süsteemi käsitleva määruse läbivaatamisel paremini arvesse võtta soodustuste 
saajaid, arvestades näiteks riikide arengutaset ning tagades nende üle järelevalve teostamise 
inimõiguste ning sotsiaalsete ja keskkonnaalaste standardite valdkonnas võetud kohustuse 
täitmiseks. Komisjon võiks samuti kaaluda võimalust kehtestada uurimise lihtsustamiseks ja 
vaidlusküsimuste üle järelevalve teostamiseks ELi ja üldise soodustuste süsteemi raames 
soodustusi saavate riikide vahel koostööraamistik ja võtta rohkem kaasnevaid meetmeid. 


