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1. Üldine pädevus, pühendumine Euroopale ja isiklik sõltumatus

Millised Teie oskused ja kogemused on eriti olulised volinikuks saamisel ja Euroopa üldiste huvide 
edendamisel, lähtudes eelkõige Teie tulevasest vastutusvaldkonnast? Mis Teid motiveerib? Millisena näete 
oma osa komisjoni strateegiakava väljatöötamises? 

Milliseid tagatisi saate anda Euroopa Parlamendile oma sõltumatuse kohta ning mil moel tagate, et Teie 
eelnev, praegune või tulevane tegevus ei sea kahtluse alla ülesannete täitmist komisjonis?

Olen pühendanud viimased 25 aastat oma elust Euroopa küsimustega tegelemisele. Enne Euroopa Komisjoni 
siseasjade volinikuna töötamist kuulusin seitse aastat Euroopa Parlamendi koosseisu ning olin kolm ja pool 
aastat Rootsi Euroopa asjade minister.

Motivatsiooniallikaks minu töös on peamiselt nooruses saadud kogemused. Kasvasin üles Prantsusmaal ja juba 
lapsepõlves oli mul võimalus leida sõpru kõikidest Euroopa nurkadest. Mõistsin varakult, et paljude mu 
koolikaaslaste minevik erines minu omast, nende vanaisade ja muude pereliikmete hauad olid valgete ristide all 
Normandia või Alsace'i kalmistutel, mida ma oma vanematega külastasin. Arvan, et just neil aastail hakkasin 
mõistma, et mitte kogu Euroopa lähiajalugu pole olnud sama rahulik kui Rootsi oma. 1980ndate lõpus viibisin ka 
mõnda aega Kataloonias, kus sain aimu Franco režiimi õudustest ja sellest, kui tähtis on Hispaania 
integreerimine Euroopa Ühendusse. Kõige selle tulemusena kujuneski välja minu tugev pühendumus Euroopa 
integratsiooni ideele.

Alustasin tööelu teadustöötajana, uurides Euroopa poliitikat ja töötades õppejõuna Göteborgi Ülikooli Euroopa 
uuringute programmis. Kirjutasin oma politoloogia doktoritöö Euroopa poliitikast. Osalesin ka 1994. aastal 
Rootsi ELi liikmeksastumise referendumil jaatava vastuse eest võitlevas kampaanias.

Aastatel 1999–2006 Euroopa Parlamendi saadikuna töötades keskendusin ma välissuhtele, inimõigustele, ELi 
laienemisele ja põhiseadusega seotud küsimustele. Kaks aastat osalesin ka siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni 
töös. Rootsi Euroopa asjade ministrina vastutasin peamiselt Rootsi 2009. aasta eesistumisperioodi 
ettevalmistamise ja kooskõlastamise eest, kuid mu vastutusalasse kuulusid ka muud horisontaalsed küsimused. 
Võtsin oma prioriteediks kaasata dialoogi kodanikud, kodanikuühiskonna ja kohalikud omavalitsused, 
eesmärgiga stimuleerida debatti Euroopa küsimustes. 

Siseasjade volinikuna pühendasin viis viimast aastat Euroopa avatuse ja julgeolekuga seotud küsimustele. See 
hõlmas muu hulgas solidaarsusel ja põhiõiguste austamisel põhineva Euroopa ühise varjupaigasüsteemi loomist. 
Julgeoleku valdkonnas tõhustasin võitlust selliste organiseeritud kuritegevuse vormidega nagu inimkaubandus, 
küberkuritegevus, aga ka korruptsioonivastane võitlus, ning tegin jõupingutusi, et Euroopa teeks tihedamat 
koostööd terrorismi ära hoidmisel. 

Usun kindlalt, et vaid tugev Euroopa saab täita kodanike ootused ühiste probleemide lahendamise ja kindla ühise 
tuleviku rajamise osas. Minu ametissenimetamise korral oleks mulle au saavutada kaubanduse valdkonnas 
konkreetseid tulemusi koostöös komisjoni kolleegide, Euroopa Parlamendi, Euroopa välisteenistuse ja 
liikmesriikidega. 
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Töötades Euroopa Komisjoni volinikuna ning enne seda ministri ja Euroopa Parlamendi saadikuna, uuriti minu 
finants- ja organisatsioonilist tausta põhjalikult. Olen teadlik komisjoni volinikele püstitatavatest nõudmistest 
ning olen esitanud huvide deklaratsiooni. Samuti olen teadlik aluslepinguga ette nähtud eetika-, sõltumatus- ja 
aususnõuetest, nõustun nendega ja kavatsen neid täita. Teen kõik endast sõltuva, et vältida ametikohti või 
olukordi, mis võiksid seada kahtluse alla minu kui komisjoni voliniku aususe ja sõltumatuse. Järgin oma 
ametiaja jooksul täielikult volinike tegevusjuhendis sisalduvaid kohustusi.

2. Vastutusvaldkonna juhtimine ning koostöö Euroopa Parlamendiga

Kuidas hindaksite oma rolli volinike kolleegiumi liikmena? Kuivõrd peate end parlamendi ees 
vastutavaks ja aruandekohustuslikuks enda ja Teie vastutusala osakondade tegevuse eest? 

Milliseid konkreetseid kohustusi olete valmis võtma läbipaistvuse suurendamiseks, koostöö tõhustamiseks 
ning parlamendi seadusandlikele algatustele ja taotlustele tõhusate järelmeetmete tagamiseks? Kas olete 
valmis edastama parlamendile teavet ja dokumente kavandatavate algatuste või käimasolevate menetluste 
kohta võrdsetel alustel nõukoguga?

Minu ametissenimetamise korral oleks minu roll kaubandusküsimuste eest vastutava volinikuna võtta täielik 
vastutus oma tegevuse, ettepanekute ja algatuste eest, ilma et see piiraks komisjoni kollegiaalsuse põhimõtte 
kohaldamist. Keskendudes oma vastutusalale, pean siiski oma kohuseks olla hästi kursis ka ülejäänud volinike 
tööga. 

Toetan ametisseastuva presidendi Jean-Claude Junckeri kavatsust lõhkuda komisjoni erinevate 
poliitikavaldkondade vahelised piirid. Siseasjade volinikuna olen teostanud projekte, millega tõhustada 
komisjoni erinevate talituste vahelist koostööd. Sisejulgeoleku strateegia ja Euroopa Liidu küberjulgeoleku 
strateegia algatuste raames on koostööd teinud komisjoni mitmed peadirektoraadid ja välisteenistus. Loodan 
samasugust lähenemist tihedas koostöös kõrge esindaja/asepresident Mogherini ning asepresident Kataineniga ka 
oma uuel ametipostil kasutada. Kaubandus on valdkond, kus tuleb heade tulemuste saavutamiseks erinevate 
poliitikavaldkondade vahel koostööd teha.

Kohustun ametissenimetamise korral tegema järjepidevat, viljakat ja konstruktiivset koostööd kogu Euroopa 
Parlamendiga ja eelkõige rahvusvahelise kaubanduse komisjoniga. Olen täiesti teadlik, et see nõuab minu 
kohalolekut nii selles komisjonis kui ka täiskogu istungitel. Olles olnud viis aastat volinik ja seitse aastat 
Euroopa Parlamendi saadik, tunnen ma hästi parlamendi tööd ja mul on lai koostöövõrgustik. Ma usun, et mul on 
ka sügavalt juurdunud teadmised Euroopa Parlamendi erivajaduste kohta. Komisjoni voliniku ja juhina püüan 
ma tagada läbipaistva koostöö oma kabineti ja peadirektoraadi vahel, aga ka teiste kolleegide ning nende 
peadirektoraatide ja personaliga.

Vajadus kaubanduspoliitika demokraatliku järelevalve järele on tugev. Euroopa Parlamendile ja nõukogule tuleb 
tagada juurdepääs kogu asjaomasele teabele, samas tuleb tagada, et komisjonil, Euroopa Parlamendil ja 
liikmesriikidel on võimalik täita oma väljakujunenud rolle kõnealuses valdkonnas. Raamleping on hea alus 
komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahelisele läbipaistvusele ja teabevahetusele. Olen nõus rahvusvahelise 
kaubanduse komisjoniga arutama, kuidas läbipaistvust ja juurdepääsu veelgi parandada, vt ka minu vastus 
kolmandale küsimusele. 

Käesoleva aasta Euroopa Parlamendi valimised näitasid laiemas mõttes taas tungivat vajadust kaasata kodanikke 
ja kodanikuühiskonda Euroopa poliitikakujundamisse. Läbipaistvus on usalduse võitmisel ja õiguspärasuse 
saavutamisel väga oluline. Rände- ja julgeolekuküsimustega tegeleva volinikuna võin öelda, et korrapärased ja 
kaugeleulatuvad kontaktid kodanikuühiskonnaga on olnud minu töö asendamatuks koostisosaks. Olen nii 
Euroopa Parlamendi saadiku kui ka ministrina osalenud dialoogis avalikkusega, eelkõige tudengite, 
valitsusväliste organisatsioonide ning ametiühingute ja ettevõtjate esindajatega. Kavatsen ka edaspidi sama 
töömeetodit kasutada, eelkõige teades, et kaubandus on valdkond, kus komisjon peab hea seisma selle eest, et 
lahenduse leiavad nii sotsiaalpartnerite kui ka kodanikuühiskonna huvirühmade mured.

See kehtib eelkõige muidugi Ameerika Ühendriikidega toimuvate läbirääkimiste puhul. Ametisseastuv president 
Juncker andis vastavasisulise lubaduse oma poliitilistes suunistes, ma tsiteerin, „komisjon peab vastastikust kasu 
ja läbipaistvust silmas pidades läbirääkimisi mõistliku ja tasakaalustatud kaubanduslepingu sõlmimiseks 
Ameerika Ühendriikidega.” Ta rõhutas, et „Euroopa ohutus-, tervishoiu-, sotsiaal- ja andmekaitse nõudeid ja 
kultuurilist mitmekesisust [ei ohverdata] vabakaubanduse nimel”. Ta kinnitas ka, et „ei kavatse leppida sellega, 
et ELi liikmesriikide kohtute pädevust piiravad erikorrad, mida kohaldatakse investoritega seotud vaidlustes. 
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Õigusriigi põhimõte ja võrdsuse põhimõte, mille kohaselt kõik on seaduse ees võrdsed, peab kehtima ka selles 
kontekstis.” Toetan täielikult ametisseastuva presidendi lähenemisviisi ning juhindun sellest põhimõttest 
käimasolevate läbirääkimiste käigus kõnealust küsimust arutades. Kõnealune küsimus tuleb lahendada.

Euroopa Parlamendi välisasjade komisjoni kuuludes olin ma üks võtmeisikuid määruse nr 1049/2001 (üldsuse 
juurdepääsu kohta dokumentidele) taga. Volinikuna olen otsustanud avalikustada suure osa oma kirjavahetusest 
komisjoni veebisaidil. Ametisseastuv president Juncker kirjutas oma tööülesannete kirjelduses järgmist: 
„Loodan, et me kõik avalikustame oma veebisaitidel kõik kontaktid ja kohtumised, mida me peame 
kutseorganisatsioonide ja füüsilisest isikust ettevõtjatega ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega seotud 
küsimustes.” Kavatsen seda põhimõtet ka oma uues ametis järgida. Läbipaistvus, haldusreform ja hea 
valitsemistava on väärtused, mida ma olen kogu oma poliitilise karjääri vältel kaitsnud ja ma olen veendunud, et 
läbipaistvus tagab suurema tulemuslikkuse ja vastutuse. 

Euroopa Parlamendi seisukohtade ja taotluste tulemusena võetud järelmeetmetega seoses kavatsen ma kohaldada 
raamlepingu sätteid ning tagada minu vastutusalas, et komisjon vastaks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
225 alusel tehtud Euroopa Parlamendi resolutsioonidele või taotlustele kolme kuu jooksul pärast nende 
vastuvõtmist. Selle taustal toetan ja kinnitan täielikult ametisseastuva president Junckeri antud lubadust, et 
tulevane komisjon pöörab erilist tähelepanu seadusandlikele algatusraportitele.

Julgustades debatti teemadel, mis lähevad kodanikele korda, ning näidates, mida otsustajad Brüsselis teevad ja 
kuidas ELi tegevuskavva võetud küsimused toovad meie kodanikele otsest kasu, saame me tuua Euroopa 
küsimused liikmesriikides päevakorda. See on eriti oluline kaubanduse valdkonnas, kus probleemid on sageli 
tekkinud poliitiliste eesmärkide valestimõistmisest ning millele tuleb lahendus leida.

Selline lähenemisviis on minu arvates ainus võimalus, kuidas suurendada Euroopa Liidu õiguspärasust. 
Volinikuks määramise korral jätkan ma tööd, et muuta ELi ettepanekud ja otsused veelgi 
„kasutajasõbralikumaks”. Ma jätkan ka dialoogi arendamist kogu Euroopa üldsuse ja kodanikuühiskonnaga. 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjoni küsimused

3. Institutsioonidevahelised aspektid, sealhulgas juurdepääs läbirääkimisdokumentidele

a) Teabe kättesaadavus 

Kuidas võtate endale selge kohustuse hoida Euroopa Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse (INTA) 
komisjoni pidevalt ja eriti INTA-komisjoni taotlusel täielikult kursis ELi kaubanduspoliitika 
üldaspektidega, näiteks kõigi kaubandus- ja investeerimisalaste läbirääkimiste seisuga, milles EL on 
osaline, kaasa arvatud WTO tegevus, WTO ministrite konverentsid ning dumpinguvastased ja 
subsiidiumivastased juhtumid?

Kas võtate endale selge kohustuse võimaldada kõigile INTA-komisjoni liikmetele juurdepääsu kõigile 
piiratud ja konfidentsiaalsetele läbirääkimisdokumentidele, mille nõukogu saab, eriti võttes arvesse 
Euroopa Kohtu 3. juuli 2014. aasta otsust (kohtuasi C-350/12)?

Kogu mu poliitilise elu vältel Euroopa Parlamendi saadiku, ministri ja volinikuna olen alati kindlalt uskunud 
läbipaistvuse tähtsusesse. Usun ka kindlalt, et kaubanduspoliitika vajab demokraatlikku järelevalvet. See kehtib 
ELi kaubanduspoliitika kõigi aspektide suhtes, hõlmates sealhulgas meie ambitsioonikat mitme- ja kahepoolset 
läbirääkimiskava. Usun, et minu eelkäijate ja kaubanduse peadirektoraadi poolt juurutatud tavad on aidanud 
kaasa sellele, et Euroopa Parlament on kaubanduspoliitika olukorraga pidevalt kursis. Kõnealused tavad on 
võimaldanud nii komisjonil kui ka Euroopa Parlamendil täita kaubandusvaldkonnas oma rolli ning selle 
tulemuseks on paremad poliitilised otsused.

Minu ametissenimetamise korral jätkan ma edaspidigi kõnealuste tavade järgimist ning arendan vajaduse korral 
neid edasi.

Kavatsen teid arengutega kursis hoida, osaledes aktiivselt ja regulaarselt teie töös, seda kas rahvusvahelise 
kaubanduse komisjoni või täiskogu raames. Olen valmis osalema rahvusvahelise kaubanduse komisjoni töös 
regulaarselt, et tutvustada teile kaubanduspoliitikas aset leidnud arenguid. Sama kehtib minu kõrgemate 
ametnike suhtes, kes osalevad regulaarselt ja vajaduse korral alati rahvusvahelise kaubanduse komisjoni töös, või 
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mitteametlikus keskkonnas, nagu näiteks mitteametlikud tehnilised koosolekud, aruandekoosolekud või 
järelevalverühmad. 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjoni järelevalverühmade puhul olen seisukohal, et Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse läbirääkimiste tarbeks kehtestatud tava, mille kohaselt Atlandi-ülese kaubandus- ja
investeerimispartnerluse järelevalverühmale antakse aru enne ja pärast iga läbirääkimiste vooru, võiks laiendada 
ka enamate kaubandusläbirääkimiste jaoks. 

WTO ministrite kohtumistega seoses toetan ma praeguse eduka tava jätkumist, mille kohaselt osalevad
parlamendiliikmed võimaluse korral Maailma Kaubandusorganisatsiooni ministrite kohtumisel ELi delegatsiooni 
koosseisus. 

Mis puudutab kirjaliku teabe jagamist parlamendiga, siis jagab komisjon ka edaspidi kõiki asjaomaseid 
kaubanduspoliitikaga seotud dokumente, see hõlmab ka läbirääkimistega seotud dokumente, mida jagatakse 
nõukogu kaubanduspoliitika komiteega. Siiski tuleb välja töötada täpsed tingimused, millega tagatakse 
konfidentsiaalsus, kui selline teave on tundlik ja/või salastatud . Tingimusel, et me võime sellist piiratud 
juurdepääsuga teavet asjaomasel viisil jagada ning on olemas selliste dokumentide või nende sisu põhjendamatu 
avaldamise korral võetavad asjakohased meetmed, garanteerin ma, et rahvusvahelise kaubanduse komisjoni 
liikmetel on juurdepääs sellistele dokumentidele. Konkreetsed tingimused tuleb veel läbi rääkida, võttes arvesse 
ka Euroopa Parlamendi ja komisjoni suhete raamkokkulepet.

Kaubanduse kaitsemeetmete valdkonnas, kus komisjonil on konkreetne juhtroll, olen ma valmis teavitama 
Euroopa Parlamenti kõnealuses poliitikavaldkonnas toimuvatest arengutest. Sellegipoolest peab konkreetseid 
uurimisi käsitlevate üksikasjade kohta teabe jagamisel arvesse võtma erinevaid rolle ja asjaolu, et 
rahvusvahelisel ja ELi tasandil eksisteerivad kaubanduse kaitsemeetmete uurimiste läbiviimisel ning kaubanduse 
kaitsemeetmete kohaldamisel ranged eeskirjad ning seda eelkõige seoses teabe konfidentsiaalsuse ja seotud 
osapoolte õiguste kaitsega.

b) Ajutine kohaldamine

Kas võtate endale selge kohustuse mitte taotleda kaubanduslepingute, kaasa arvatud 
assotsieerimislepingute kaubanduspeatükkide ajutist kohaldamist, enne kui Euroopa Parlament annab 
sellele oma nõusoleku?

Viimase viie aasta jooksul on välja töötatud tava mitte kohaldada ajutiselt olulisi kaubanduslepinguid enne, kui 
Euroopa Parlamendil on olnud võimalus need heaks kiita. Selliselt toimiti Koreaga sõlmitud 
vabakaubanduslepingu, Colombia ja Peruuga sõlmitud mitmepoolse kaubanduslepingu ning ELi ja Kesk-
Ameerika riikide vahelise assotsieerimislepingu puhul.

Isegi kui õigus ajutise kohaldamise üle otsustamisel on pigem nõukogul kui komisjonil, olen ma nõus, et 
kõnealust tava tuleks jätkata. Olen minu vastutusalasse jäävate poliitiliselt oluliste kaubanduslepingute sõlmimist 
käsitlevate otsuste esitlemisel valmis paluma nõukogult ajutise kohaldamise edasilükkamist seniks, kuni Euroopa 
Parlament annab oma nõusoleku. Siiski vajame selliste tavade kohaldamisel teatavat paindlikkust, kuna alati 
esineb olukordi, kus kohaldamise edasilükkamine Euroopa Parlamendi nõusoleku saamiseni on lepingu 
kiireloomulisuse või tehnilise laadi tõttu põhjendamatu. Just selline oli olukord Gruusia ja Moldovaga sõlmitud 
assotsieerimislepingute ajutise kohaldamise puhul ning väga tehniliste meetmete nagu Horvaatia ELiga 
ühinemise tulemusena sõlmitud rahvusvaheliste lepingute kohaldamise puhul. 

Selliste juhtumite puhul kavatsen ma teavitada rahvusvahelise kaubanduse komisjoni esimeest ning uurida tema 
seisukohta kõnealuses küsimuses. 

c) Ajutiste volituste kavand

Kuidas kavatsete kaasata Euroopa Parlamendi täielikult ettevalmistavasse töösse, mis eelneb kolmandate 
riikidega peetavate kaubandus- ja investeerimisalaste läbirääkimiste ajutiste volituste kavandi 
vastuvõtmisele?

Komisjon on võtnud Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahelise raamkokkuleppe raames kohustuse 
teavitada Euroopa Parlamenti viivitamata ja täielikult rahvusvahelisi lepinguid käsitlevate läbirääkimiste ja 
nende sõlmimise kõikide etappide kohta, sealhulgas komisjoni kavatsuse kohta algatada läbirääkimisi, kaasa 
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arvatud läbirääkimisjuhiste kindlaksmääramisest. Ma olen valmis seda lubadust ka omalt poolt kinnitama ning 
tagan, et teid teavitatakse õigeaegselt, kui komisjonil on kavas uusi läbirääkimisi algatada. 

Igal juhul, võttes arvesse mahukat mõttevahetust, mida loodan teiega pidada, ei tohiks üllatusi esineda, kuna teid 
hakatakse teavitama uute läbirääkimisteni viivast ettevalmistusprotsessist juba nii varajases etapis nagu näiteks 
olukorra analüüsid ja mõjuhinnangud. Selliste protsessidega seotud dokumente jagatakse nii Euroopa Parlamendi 
kui ka nõukoguga tavalisi kanaleid kasutades. See peaks võimaldama Euroopa Parlamendil esitada oma 
seisukohti õigeaegselt enne läbirääkimiste algust, et nii komisjon kui ka nõukogu saaksid neid arvesse võtta.

Loomulikult edastab komisjon ka edaspidi Euroopa Parlamendile nõukogule esitatavaid soovitusi läbirääkimiste 
alustamiseks ning nendele lisatud läbirääkimisjuhiste kavandi. See annab rahvusvahelise kaubanduse 
komisjonile võimaluse esitada märkusi kirjalikult või komisjoni kinnisel istungil. Kutsun ka nõukogu üles 
esitama Euroopa Parlamendile kõik vastu võetud läbirääkimisjuhised samal ajal, kui ta annab loa kaubandus-
ja/või investeerimisläbirääkimiste algatamiseks.

4. Poliitika sidusus

Mida kavatsete oma vaatenurgast ja oma vastutusala arvestades teha, et tagada kaubanduspoliitika 
sidusus muu välispoliitikaga, sealhulgas tingimuslikkuse ja jõustamise aspektid? Millise strateegiaga 
kavatsete selles kontekstis taaselustada mitmepoolsust rahvusvahelises kaubanduses?

Mulle saadetud tööülesannete kirjelduses selgitas ametisseastuv president Juncker, et uus komisjon hakkab tööle 
meeskonnana, tehes valdkondadeülest koostööd, eesmärgiga saavutada integreeritud strateegiate abil selgeid 
tulemusi. Seda tuleb mõista koostoimes aluslepingutega, mille kohaselt peab liidu tegevus rahvusvahelisel 
tasandil juhinduma samadest põhimõtetest, mille alusel liit ise on loodud. 

Olen aluslepingutes kehtestatud väärtuste ja põhimõtetega kursis ning jagan neid isiklikult. 

Osa neist käsitlevad otseselt meie kaubanduspoliitika vormi ja sisu, nagu näiteks: „edendada tihedamal 
mitmepoolsel koostööl põhinevat rahvusvahelist süsteemi”, „ergutada kõikide riikide integreerimist 
maailmamajandusse, muuhulgas rahvusvahelise kaubanduse tõkete järkjärgulise kaotamise kaudu”. Kuid 
endiselt on väga olulised ka teised eesmärgid ja põhimõtted: meie kaubanduspoliitikas peaksid kajastuma ka 
euroopalikud väärtused, demokraatia ja inimõigused, rahu ja stabiilsus, keskkonnakaitse, katastroofipiirkondade 
elanikkonna abistamine. Oma praegusel ametikohal siseasjade volinikuna olen ma märganud, et kaubandus on 
oluline vahend elutingimuste parandamisel ning vaesusest tuleneva ebaseadusliku rände ennetamisel. 

Meie kehtivad strateegiad ja lepingud juba hõlmavad neid seoseid ja tingimusi. 

Näiteks üldist soodustuste süsteemi käsitleva ELi kava raames on põhiliste inim- ja töötajate õiguste tõsise ja 
süstemaatilise rikkumise korral võimalik soodustusi tagasi võtta. Kava GSP+ raames on võimalik anda 
positiivsete stiimulitena täiendavaid soodustusi riikidele, kes võtavad kohustusi ning rakendavad teatavaid 
põhilisi inimõigusi, töötajate õigusi, keskkonnakaitset ja head valitsemistava käsitlevaid konventsioone. 

Nüüdsest pöörame me alati oma kahepoolsetes lepingutes eritähelepanu jätkusuutlikule arengule, seda nii 
läbirääkimiste etapis jätkusuutlikkuse mõjuhinnangu kaudu, kui ka lepingu tegelikus sisus oluliste peatükkide 
kaudu, mis käsitlevad kaubandust ja jätkusuutlikku arengut. Nende peatükkide abil me tagame, et meie partnerid 
võtavad seoses keskkonnakaitse ja tööõiguse põhinormidega siduvaid ja täitmisele kuuluvaid kohustusi. 
Kavatsen kõnealust tava jätkata ning jälgida tähelepanelikult, kuidas meie kaubanduspartnerid kõnealuseid 
peatükke rakendavad, ning arutada kõnealuseid küsimusi minu regulaarsetele kohtumistel Euroopa 
Parlamendiga.

Praegune komisjon näitas selgelt, et on suuteline koordineeritult reageerima ning viima ellu liidu välistegevuse 
tuumikeesmärke kaubanduspoliitika valdkonnas. Sellest annab tunnistust koordineeritud lähenemine Vahemere 
lõunapiirkonna riikidele, üldine jätkusuutlikkuse kokkulepe Bangladeshiga või komisjoni ettepanek 
konfliktimineraale käsitleva määruse kohta.

Kooskõlas ametisseastuva president Junckeri juhtpõhimõtetega kavatsen ma teha tihedat koostööd liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Mogherini ning teiste kolleegiumi 
kolleegidega, et maksimeerida meie kaubanduspoliitika positiivset panust meie üldiste prioriteetide toetuseks 
ning vältida võimalikke vastuolusid. 
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Mitmepoolne mõõde on jätkuvalt meie kaubandus-, majandus- ja poliitiliste suhete aluseks. Kavatsen selle idee 
lisada oma prioriteetide hulka nagu minu järgmisest vastusest selgub. 

5. Prioriteedid ja seadusandlikud algatused

Millised on peamised prioriteedid ja konkreetsed poliitikameetmed, kaasa arvatud seadusandlikud 
algatused, mida kavatsete järgida eesmärgiga tagada, et kaubandus soodustaks majanduskasvu ja 
töökohtade loomist kooskõlas ELi 2020. aasta tegevuskavaga, ning kuidas kavatsete kaasata Euroopa 
Parlamendi varasel etapil nende prioriteetide ja poliitikameetmete väljatöötamise protsessi?

Pidades silmas vajadust poliitikavaldkondade vahelise sidususe järele ning meie suutlikkust koostada 
integreeritud strateegiaid, on praeguses keerulises majanduslikus olukorras meie kaubanduspoliitika esimeseks 
eesmärgiks kasutada majanduskasvu ja töökohtade loomiseks täies ulatuses ära väliseid kasvuallikaid ning 
majanduskasvu tegevuskava, et luua eurooplaste, VKEde ja ettevõtjate jaoks jätkusuutlikke töökohti ning 
majanduskasvu. Kuid ma kavatsen ka tagada, et see ei toimuks meie kaubanduspoliitika arvel, mis aitab kaasa 
üleilmsele ja eelkõige vähim arenenud riikide arengule.

Üheks prioriteediks saab mitmepoolse mõõtme taaskäivitamine ja tõhustamine, kuna EL on põhjalikult 
pühendunud mitmepoolse koostöö arendamisele ning see on kasulik arengumaadele. Pärast Balit olime 
lootusrikkad, kuid nüüd oleme taas raskes olukorras, kuna mõned WTO liikmesriigid ei pea kinni Balis võetud 
kohustustest. Minu ametissenimetamise korral jätkan ma konstruktiivset tööd mitmepoolse 
kaubanduskokkuleppe saavutamise nimel, mis viiks edukalt lõpule Doha arengukava ning võimaldaks meil teha 
koostööd uute probleemide ja küsimuste lahendamisel. Samas peaksime meeles pidama, et Doha arengukavaga 
seotud probleemid ei tähenda seda, et kogu WTO süsteem oleks läbi kukkunud. Korraliste komiteede töö, 
kaubanduspoliitika ülevaated ja vaidluste lahendamine jäävad jätkuvalt rahvusvahelise majanduse juhtimise 
oluliseks osaks ning on tulemuslikumad kui ükski teine mitmepoolne institutsioon. Loomulikult ei piisa üksnes 
ELi konstruktiivsest lähenemisest selleks, et tagada tugeva ja hästitoimiva mitmepoolse süsteemi olemasolu – ka 
teised riigid peavad oma osa täitma. 

Teiseks prioriteediks on loomulikult meie käimasolevate läbirääkimiste lõpuleviimine. Läbirääkimised eelkõige 
Ameerika Ühendriikide ja Jaapaniga omavad juba oma praeguse kaubavahetusmahu tõttu potentsiaali luua ELi 
majanduse jaoks märkimisväärset majanduskasvu. Kõnealuste ja ka teiste lepingute puhul tagan ma, et 
turvalisuse ja tervishoiu, sotsiaalkaitse ja andmekaitse kõrge tase ning meie pühendumus kultuurilisele 
mitmekesisusele jääb püsima. 

Lepingud USA ja Jaapaniga on küll olulised, kuid see ei ole veel kõik. Üheks meie ees seisvaks peamiseks 
probleemiks on, kuidas kinnistada meie majandussuhteid suurte tärkava turumajandusega riikidega. On selge, et 
kõnealuste riikide majanduskasvu oleks võimalik kaubanduspoliitika abil Euroopasse üle kanda. Probleemiks on, 
kuidas kahepoolseid, mõnepoolseid ja mitmepoolseid suhteid ühendades luua kaubandussuhteid. 

Ma ei näe, et meie töö kahepoolsete ja mõnepoolsete lepingutega oleks vastuolus mitmepoolse süsteemiga, vaid 
pean seda pigem vaheastmeks, mis aitab meil Genfi süsteemi järk-järgult uuesti kasutusele võtta. Mis puutub 
kõnealustes lepingutes välja töötatud uutesse eeskirjadesse valdkondades, mida WTO praegu ei hõlma, siis on 
minu meelest selge, et need võiksid olla meie panuseks üleilmsesse arutellu tulevase mitmepoolse majanduse 
juhtimise üle.

Lepingu üle läbirääkimiste pidamine on üks asi, kuid meie ülesanne on tagada, et lepingud annaksid ka tulemusi, 
st et meie ettevõtjad saaksid lepinguga loodud võimalustest täielikku kasu. Meil on praegu terve rida 
vabakaubanduslepinguid, mis juba kehtivad, mida kohaldatakse ajutiselt või mida hakatakse kohe kohaldama. 
Seetõttu kavatsen rõhutatult keskenduda meie kaubanduslepingute rakendamise järelevalvele. 
Turulepääsustrateegiaga luuakse juba alus ettevõtjate, komisjoni, ELi esinduste, liikmesriikide ja nende 
saatkondade vahelisele heale koostööle, et ühiselt avada turud ning tagada võrdsed tingimused. Pööran sellele 
tegevusele selle majanduslikule tähtsusele vastavat poliitilist tähelepanu.

Samuti kavatsen teha koostööd asepresidendikandidaat Kataineniga ning kasutada kaubanduspoliitikat osana 
tugevast välisotseinvesteeringute poliitikast. Euroopa on juba praegu maailma suurim välisotseinvesteeringute 
allikas ja saaja ning me peaksime ka tulevikus tänu oma avatud, hästi reguleeritud ja innovaatilisele majandusele 
jääma esmaseks välisotseinvesteeringute sihtkohaks. 
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Teen tihedat koostööd ka liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja asepresident Mogherini ning 
volinikukandidaatide Mimica ja Avramopoulosega, et tugevdada meie strateegilist partnerlust Aafrikaga. 

Viimased aastad on olnud kiired seadusandlike algatuste osas, kuna viisime oma kaubanduspoliitika vahendid 
vastavusse Lissaboni lepingust tuleneva uue olukorraga. Minu prioriteediks on toetada siiani lõpetamata 
seadusandlike meetmete lõpule viimist. Uute algatustega seoses kavatseb komisjon esitada 2015. aasta teises 
pooles ettepanekud kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi kontrolle käsitleva määruse läbivaatamiseks. 
Komisjoni üldisi prioriteete arvesse võttes võidakse lähikuudel kaaluda ka muude algatuste käivitamist.

Kavatsen teavitada Euroopa Parlamenti kõigist kaubanduspoliitika arengu ja rakendamisega seotud etappidest 
ning pidada selles komisjonis regulaarset ja avatud dialoogi. 

Võtan arvesse meie üldisi poliitilisi prioriteete ja varasemaid teatiseid ning arvestan teie arvamusega uute 
suuniste koostamisel. 


