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49. tuletab meelde oma eelmises 
raportis väljendatud seisukohta ühise 
kaubanduspoliitika rakendamise kohta; 
rõhutab, et komisjoni talituste 27. veebruari 
2018. aasta 15punktiline tegevuskava on 
hea alus aruteluks kaubanduse ja kestliku 
arengu peatüki parema rakendamise üle; 
märgib, et uue põlvkonna lepingud 
sisaldavad inimõigusi käsitlevaid klausleid 
ja kestliku arengu peatükke, mida tuleb 
terviklikult rakendada, et kaitsta ja 
edendada inimõigustest, liidu väärtustest 
ning nõudlikest töö-, sotsiaal- ja 
keskkonnastandarditest kinnipidamist; 
võtab teadmiseks komisjoni 
vabakaubanduslepingute rakendamist 
käsitlevas aruandes kestliku arengu 
peatükkidele antud hinnangu ning nõuab 
kehtivate kaubanduse ja kestliku arengu 
sätete õigeaegset täitmist; palub komisjonil 
välja töötada täpne ja konkreetne meetod 
nende peatükkide rakendamise jälgimiseks 
ja hindamiseks, võttes arvesse, et neid ei 
ole võimalik hinnata üksnes 
kvantitatiivsete andmete põhjal; kutsub 
komisjoni üles esitama ettepanekuid selle 
kohta, kuidas kestliku arengu peatükki 
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kaubanduslepingutes tõhusamalt jõustada; kaubanduslepingutes tõhusamalt jõustada; 
kordab oma nõudmist, et EL lisaks oma 
kaubanduse ja kestliku arengu 
peatükkidesse alati siduvad ja jõustatavad 
sätted, mille suhtes kohaldatakse sobivaid 
ja tõhusaid vaidluste lahendamise 
mehhanisme, ning kaaluks erinevate 
jõustamismeetodite hulgas sanktsioonidel 
põhinevat mehhanismi;
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