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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et erasektori osa arengukoostöös on suurenenud ja avaldub poliitiliste prioriteetide 
toetamises ajal, mil arenguabi eelarveid kärbitakse, ning on seisukohal, et ELi ja 
erasektori arengukoostöös tuleb rakendada arengukoostöö tulemuslikkuse rahvusvaheliselt 
heaks kiidetud põhimõtteid;

2. tuletab meelde, et vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 208 tuleb ELi ühises 
kaubanduspoliitikas arvesse võtta poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtet, ning 
on seisukohal, et sellele põhimõttele tuleb selgelt viidata kõikides ELi kaubandus- ja 
investeerimislepingutes;

3. juhib tähelepanu sellele, et ELis praegu rakendatav tava – tugevdada erarahastamist 
ametliku arenguabiga – on osutunud ebaefektiivseks, kuna selle puhul ei ole täiendavus, 
läbipaistvus, vastutus, omalus, vastavus riigi prioriteetidele, võla jätkusuutlikkus ning 
seega ka arengumõju piisavalt selged;

4. rõhutab, et ELi kaubanduspoliitikas tuleb respekteerida arenguriikide poliitilist vabadust 
säilitada tugevad imporditollimaksud, mis aitavad kohalikus töötlevas ja 
põllumajandustööstuses luua erialast ettevalmistust nõudvaid korralikke töökohti, kuna 
need võimaldavad saavutada kõrgemat omamaist lisandväärtust, tööstuse kasvu ja 
mitmekesistamist, mis on majandusliku ja sotsiaalse uuenemise tähtsad tegurid;

5. nõuab meetmete rakendamist, et edendada riiklikke arengustrateegiad, mis aitaksid 
kujundada erasektori osa arengukoostöös, edendades kohalikke mikroettevõtteid ning 
väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid ja kohalikke hankeid, mis on olulised sisemise 
arengu tagamiseks ning võivad tugevdada arengumaade suutlikkust rakendada riigi 
tulusid, võidelda maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidmise vastu ning leevendada 
valuuta ja toormehindade volatiilsust, mis ohustab juurdepääsu väärtusahelatele;

6. nõuab olemasolevate kaubandus- ja investeerimislepingute, eelkõige nende 
intellektuaalomandiõigusi käsitlevate sätete läbivaatamist, et selgitada välja valdkonnad, 
mis võivad arengukoostööd negatiivselt mõjutada;

7. nõuab, et komisjon toetaks jätkuvalt algatusi vastutustundliku kaevandamise, metsaraie ja 
tarbekaupade hangete vallas, koos erasektori jätkusuutlike mehhanismidega tarneahelates, 
ning tõhustaks toote ja protsessi elutsükli analüüsi keskkonna- ja sotsiaalseid kaalutlusi 
arvesse võttes;

8. rõhutab ELi kaubanduspoliitika vajalikkust, et edendada head valitsemistava siduva 
raamistiku kaudu, mis aitaks tagada seda, et ELi ettevõtted vastutavad oma tegevuse eest 
arengumaades, järgides seal inimõiguste, soolise võrdõiguslikkuse, inimväärse töö õiguse, 
ametiühingute õiguste, keskkonnakaitse, kvaliteetsete avalike teenuste üldise 
kättesaadavuse, sotsiaalkaitse, avaliku ja üldise tervisekaitse, ravimite üldise 
kättesaadavuse ning toidu- ja tooteohutuse norme.


